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 مقدمة

 لهدف هنا حتى أو كلمة يقال أن إذا الفهم سوء توفر أن يمكن فهي

 السابقة، األعمال يتعلق فيما مكتوب هو. الكتاب هذا ونطاق

 و[ بروس هاربر قبل من نشرت: حاشية] التوقعات،

 "المستقبل اكتشاف" صغير، وكتيب ذلك، مع

 في طبعه وأعيد ،623. ص ،LXV. (1901-2). المجلد الطبيعة،: حاشية]

 اجتماعية عامة نظرية ويعرض[ 2092 عن تقرير سميثسونيان

 ل محاولة انها. والسياسي االجتماعي والسلوك التنمية

 جديد ومن جديدة بطريقة والسياسية االجتماعية المسائل مع التعامل

 الجوانب عن كله والسياسي االجتماعي العالم وعرض نقطة، بدءا

 والسياسية االجتماعية كل ووضع عالميا، المتطورة مخطط واحد

 العام األسلوب هذا وإلى لذلك؛ محددة عالقة في األنشطة

 خاصة القارئ انتباه أن هو واالتجاه

 العتبار معا هم والكراس كتابين. موجهة

 لديه أن يعترف الكاتب أن عمل فهو. العرض في مقال

 ليس عادي، غير هو. الخاصة النفسية راحته عن األول المقام في تقوم التي

 وانه المسائل، هذه في موثوقة لهجة أن لنفترض تأهل



 و المزاج، في تفصيلية، معرفة في العيوب من العديد من تماما تعي

 مثل في أن يدرك وهو. جماعي بشكل تعرض األوراق هذه تدريب في

 المتعلق الفصل في السلطات إلى اإلشارة أن كما المثال، سبيل على نقاط،

 و التعليمي، الفصل في وكتب البيولوجية، المشكلة

 إلى فقط؛ جدا واضحة ومعرفة قراءته من الجوبي جودة

 لديه - الرابعة الورقة في سيما ال - تصميمه وإكمال ملء

 انه وقال ذلك، ومع. وهناك هنا بناء لجيري صراحة وبكل كان
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 تطور في مراحل هناك. الكتاب هذا لنشر مشاريع

 تقريبا نفسه يظن قد غافل دخيل عندما العلم كل

 حقائق مجرد عندما خطيئة، يكون أن sketchiness يتوقف عندما األمر، لزم

 و نضارة، تسمح قد مدربين غير واالهتمام المسؤولية عدم

 والمساومة مريح غير يكون أن شأنه من العقلية فتة حرية

 التوصل تم به، المسلم فمن المرحلة، هذه ومثل. ألخصائي

 كذلك ليس هو حاول العمل فإن ذلك، على وعالوة. التكهنات من المجال هذا في

 واقتراح المصالحة، وعمل والتقني خاص الكثير

 وهو متباينة، المتخصصين تلبية يجوز التي العريضة التعميمات

 يعرف الذي رجل وفيه التقنية، غير للتعبير األعمال

 في وقليال الطبيعية، العلوم من وقليال األحياء، علم من قليال

 نفسه القلق الذي االجتماعي، التراتب عملية طريقة

 جدا كتابه في يدعي قد اإلبداعي، الفن إلى وتطمح التعليم



 فمن ذلك، إلى وباإلضافة. خاص مؤهل على الرداءة

 خارج مسؤول، غير لكاتب التجارية األعمال بعض في سيما وال

 وسياسيا، الذي الرجل بعض العملية، السياسة مضاعفات

 سياسية من األولى tentatives لتوفير ،"يهم ال"

 بريطانيا في للتطبيق أيضا متاحة تكون أن يجب التي العقيدة

 حديثنا لم ما نأتي، أن يجب لذلك. المتحدة الواليات وفي اإلمبراطورية

 نحن. وجداني الحلم من أكثر ليست الشمل، لم من التعاون،

 وأكثر هنا من أكثر أن حين نفعل أن نستطيع ال وأننا خط، الى للوصول لدينا

 و الوالءات خالل من القديمة، الحزبية الصيغ ملزمة نفسها يمتلكون الرجال هناك

 في واإلقليمية أصبحت التي أصبحت، التي المؤسسات،

 عادة هي الحاالت بلدي. أوسع نطاق وعلى جديدة الحتياجاتنا نسبة

 مناقشة - الكتاب هذا من واسع مشروع كل ولكن البريطاني،

 والتعليمية المتوسط، المنزل ومن الوالدة متوسط جودة
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 ومشتركة األدب لتنظيم واقتراحات مخطط،

 األعلى والمثل المحلفين، هيئة ونظام االقتراع من وانتقادات اللغة،

 إلى، موجهة وأقدم، هو، - الشرف جهاز مع جمهورية من

 .العبين االنجليزية باللغة والتحدث القراءة االنجليزية أي قبل من اعتمادها ويمكن

 التي أمريكا، من البريطانية أكثر هو التحقيق روح فيه شك ال مما

 اكتماال أكثر هو الفوضوية والديمقراطية روسو عن التخلي

 ال الفرق هو هذا ولكن ل، استعداد على بعد هو األمريكي الفكر من



 متسرع في والتي التذييل، وحتى. درجة من ولكن الجودة من

 البريطاني الضيقة مناقشة من أكثر هناك أن وهلة يبدو قد

 في قصوى أهمية ذات مبادئ الواقع في تضع ال حدود،

 المحلية الدولة بين األميركية السياسة من أساسي االنقسام

 أنا وتفسير اعتذار من الكثير. المركزية والسلطة الحكومة

 .ولنفسي المعاصر، اللمتخصص للقارئ، مدينون

 البريطاني أسبوعين كل في األوراق هذه مرة ألول نشرت وقد

 األخير في. األمريكية عالمي وفي مراجعة

 المصححة غير من وطبع األكبر، للجزء بالنسبة كانت، دورية

 الدوري المنشور هذا. مبكرة نسخة من حتى البراهين مجموعة

 جدا عظيم من كان التي الكبيرة، المراسالت أنتجت

 األوراق هذه تكريم تم وبالفعل. النهائية المراجعة في الخدمة

 وقبل تقريبا، مهنة كل من والنساء الرجال من رسائل بواسطة

 بريطانيا في حقيقي نقد من جدا كبيرا حقا كمية

 للطلب فعال بشكل أكثر تشهد أن يمكن أعتقد، كما شيء، ال. صحافة

 لبعض بالحاجة لشعرت العام، المبدأ حيث من المناقشات هذه لمثل

 الفقراء ولكن الحاضر، الوقت في عليها لبلورة النووية المسألة

 الكتاب أشكر أن إال هنا أنا. الحقيقة هذه من نوعيته،
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 واقعية أكثر امتنان لعن االنتباه ولفت جماعي، بشكل

 .تعديلها األحيان من كثير في النص بلدي من



 بلدي الى خاص المديونية عن أعبر أن أود أنني، بيد

 من كل خالل من بسخاء كدوا الذين ،Wallas غراهام والسيد صديق،

 جيم والسيد بكثير، ذلك من قيمة نصيحة وأعطاني الكاتبة، اآللة على مطبوعة نسختي

G. 

 .القيمة المراجع لبعض Menteath ستيوارت

 .ويلز جورج هربرت

SANDGATE، ،2096 يوليو. 
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7 

 MAKING في البشري جنس

 أنا

 الجديدة الجمهورية

 من التسامح عن مختلفا شيئا أصبحت الذي اليوم إلى التسامح

 في جدا كبير حد إلى وتألفت الماضي في والتسامح. سابقة أوقات

 حقيقة هناك ليس تماما، accurstو تماما مخطئ أنت: "وقال

 لك لتدمير مكاني ليس ولكن تنكر، وأنك حقيقتي لكن

 لقبول الحقيقي التصرف هناك الحاضر الوقت في".  تذهب ان لي اسمحوا وذلك

 وصلت قد واحد. واحد خاصة الثوابت من المؤهلين طبيعة

 على تماما ملزمة المعتقدات إلى وصلنا أن للمرء يمكن جدا، واضح النظر وجهات في

 .آخرين أشخاص على بد لهم يكون أن نفترض دون الذات،

 في والعدوانية االفتراض أقل فقط ليس" اعتقد" لكتابة

 أقرب أيضا هو وإنما ،"صحيح" الكتابة من األمور هذه مثل

 ولكننا نفسه، الشخص إلى صحيحا يبدو ما يعرف أحد. الحال واقع

 وراء ومعقد، كبير العالم أن ندرك أن قادمون

 التي األقراص محركات الحياة أيام من يوم كل. مثلنا العقول هذه مثل قوة أقصى

 ربما في أنه على للحفاظ الممكن من وأنه. المنزل من مزيد إدانة

 هناك والسياسية واالجتماعية األخالقية األسئلة من كبير عدد به بأس ال



 واحد. متناهية للكائنات بالنسبة األقل على - اإلطالق على المطلقة" الحقيقة" ال هي

 والجانب، األخالقي صبغة الفكري مزاجه أشياء يكون قد

 كل يكون قد وبعد آلخر؛ يقدمونه ما أن من واسع نطاق على اختالف
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 والجودة شخصيته في واسعة االختالفات. الحق الخاصة بطريقتها

 ال تصور على تنطوي جدا قد وآخر إنسان بين

 األساسية في االختالفات ولكن أخالقي، التزام في الوحيد االختالف

 العالمية نحو البعض بعضها على والتفاعل الفعل قد ونحن - األخالقي الجانب

 .كان أيا السلوك لقواعد عالميا بها المعمول قاعدة أي دون من ولكن نهاية،

 أكثر هناك يكون قد والباطل الحق يا األلغام، من أكبر الرؤية بعض في

 كنت مما أكبر تصميم إنجاز في والسندان المطرقة من

 للجميع، األول المقام في مكتوبة ليست األوراق هذه أن ذلك. افهم ان استطيع

 انهم هم. لهم يقرأ من كل تجاه النية نفس مع وال

 ثم. الستقبالهم استعداد لديهم الذين ألولئك تصميم أول

 و نظر، وجهة منظمة بطريقة عرض إلى تهدف وهي

 حتى ليسوا الذين ألولئك هذه، النظر وجهة من األمور تبدو كيف

 ألنها أتباع إلى تتطور أن إما األخيرة هذه. مياال

 غامضة والمنضبط يتبادل سوف أنها األرجح، هو ما أو، قراءة،

 إلى للوصول. ومفهومة المعالم واضح للفرق اعتراض

 مثل جيدة عملية ألغراض األحيان من كثير في الفهم هذا مثل

 أو مركزية نقطة بعض إلى المسألة تضييق لفي. اإلجماع



 تذهب قد متباينة الذين مدى أي نطور ونحن مبدأ،

 وحفظ منه، مفر ال أصبح الصراع أو االنفصال قبل معا

 تفاهم، سوء من وحياتنا وقتنا من شيء

 كان، أيا العملية أهمية ذات ليست الثانوية االختالفات وهذه

 .البشرية الطاقة من وخيمة النفايات هذه يجعل مما

 بعدد يتعلق ما في عرضها سيتم والتي نظر وجهة اآلن

 لكن. الكاتب من أن األول المقام في هي الصفحات هذه في واسعة األسئلة من

 ليقوله، لديه ما يقرأون الذين أولئك بين من أن ويعتقد يأمل انه وقال
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 مع توافق إلى البعض ولكن لفهم، الكثير فقط ليس وجدت هناك يكون لن

 له تطوير االعتقاد إلى يميل أنه كثيرة نواح في. له

 ل استمر الذي التطور من النوع هذا من نموذجية وجهات تكون قد

 خالل سنا األصغر الرجال من كثير أذهان في حد أقل أو أكبر

 اآلن أنه االعتقاد هذا من وانطالقا الماضية، سنة والعشرين

 .عرضها

 النقطة بهذه يتعلق فيما معها التعامل سيتم التي واألسئلة

 كان إذا - الرجل بحتة الخاص الذات خارج األسئلة هذه كل هي عرض

 .رجل زمالئه مع يتفاعل والذي - المحض الخاص الذاتي يملك

 في هو ما المبدأ، حيث من للحد النظام، لوضع يكون أن ومحاولتنا

 ل متناسقة، إجراءات من كتلة تحصى وال تعد ال حاالت في تقديم

 اجتماعية الحديثة للشروط وفقا عامة نظرية تأطير



 .السياسي والنشاط

 لها حاجة لتوفير محاولته واحد، رجل االقتراح هو هذا

 بلده في إال توجد ال أنه والحاجة عديدة، لسنوات له المظلوم

 فكر في الحظ لكنه السلوك، لقواعد الخاصة المخططات

 مجزأة، عملها يجعل مما عنه، معدود الناس

 ل والحاجة النهائية، النتيجة في فعالة وغير اإلجمالي، في اإلسراف

 الكفاية فيه بما المعايير، بعض رائدة، فكرة العام، المبدأ بعض

 والسياسية االجتماعية التنمية في الحقيقية التوجيهية قيمة ذات لتكون شاملة

 مدار وعلى الخاص، السلوك تحصيلها في المشكوك القضايا من العديد في المسائل،

 الذين من العديد هناك أن شك ال. الرجال زمالئه احد مع التعامل أعمال

 شركة يرحل قد أننا مع وهذه شيء، كل في الحاجة هذه تشعر ال

 الفني الوسط يعلنون الذين أولئك المثال، سبيل على هناك، فورا؛
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 يستشيرون الذين وأولئك لحظة، الدافع وتابع مزاجه

 أنا هذه من أيا ولكن. تماما الصوفية الطريقة بعض في الداخلي ضوء

 .اإلنجليزية باللغة الناطقة المجتمعات في وفرة األكثر النوع هو أعتقد

 على قادرا كنت العقول معظم مع يكون أن هو انطباعي

 الخاص واحد لتنظيم ومحاولة دقة، أي مع دراسة

 واسعة، العامة القواعد إلى منه والحد سواء، حد على العام والسلوك

 و ومتسقة، متماسكة جعلها في لينجح، يكن لم إن محاولة،

 .تقريبا غريزي إجراء هو موحد، توجه



 لمغادرة أنا إذا. المرحلة هذه في توقع قد أنا اعتراض هناك

 هذا مثل ان على اعترض أن المؤكد ومن مؤهلين، غير البيان هذا

 صحيح أن الدين، إلى الحاجة من أقل وال أكثر ال الحاجة

 و شوكة كل في بالثقة جدير دليل توفير يفعل وضعت الدين

 و القديمة الصيغ فشل إلى إشارة بلدي. الحياة في متاهة

 ل تختار سوف الناس من الكثير وأخشى اآلن، إلرضاء طرق

 صراع عن تحدث ما وغالبا ما إلى أشير أن نفهم

 مساهمة بعض إقترح أنوي والتي والعلم، الدين

 في هنا، االعتراض أن نتوقع حال أي على وأنا. للصراع

 .الدقة من بمزيد بلدي حدود خارج لالحتفال طلب

 من أكبر ادعاء هو ذلك بأن أسلم وأنا اكتمالها، في اتخذت

 لدي الحاجة لتلبية يبرره، ما له تجعل أن يمكن دين أي تقريبا

 ل الفور على تطبيقها يمكن التي القواعد يصف دين ال. ذكر

 و عليها المنصوص العامة القواعد بين. االحتماالت كل

 و في يشك الذي في واسعة، فجوة دائما هناك بالذات الحالة

 على فيه شك ال مما. اللعب له الخاص والحكم تدخل بدائل
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 االطالق على األديان بعض حياة يوم كل من محددة قضايا بعض

 جدا شديدا كان المثال، سبيل على ،Mahomedan الدين. صريح

 تماما العشر الوصايا وقانون النبيذ، استخدام على

 ومتنوعة كبيرة مجموعة كل وتقريبا المحفورة، الصور صنع يحظر



 بعض يصف اإلنجليزية باللغة الناطقة الشعوب بيننا المعلن المذاهب من

 لكن. خطيئة يشكل وما الصالح هو ما عن عامة تعريفات

 بمسألة يتعلق فيما كبيرة، عامة أهمية ذات األسئلة آالف على

 واحد من والتعليمية، االجتماعية الضروريات من الحكم، أشكال من

 ثقة، الصحافة، كما كبيرة الحقائق هذه من والموقف الحال بطبيعة

 ويعطي عموما، المفهوم هو كما والدين، ذلك، شابه وما السكن،

 توجيه ضوء وإعطاء شك، وال لها، يجوز. قاطعة ضوء أي ذاته حد في

 متناسقة غير لنا يترك فإنه. قاطعة ضوء ليس ولكن الحاالت، بعض في

 هذه على بعد. تجنبها يمكن ال المشاكل هذه ظل في مؤكد وغير

 مزاج من أكثر هو ما إلى حاجة هناك بأن يشعرون الناس معظم األسئلة

 تساعدنا، قد الدينية القناعة. واحدة لعملة تدور أو لحظة

 ولكن المسائل، هذه على وضوحا أكثر ضوء أجل من للضغط لنا تحفيز قد

 .قرارات أي تعطينا ال بالتأكيد

 تماما مبال غير أو مكثف بشكل الدينية إما تكون أن الممكن ومن

 يكون أن للمرء يمكن. الرعاية األشياء لهذه ال اآلن وحتى الدينية المسائل إلى

 أهمية ال زائل عرض هو العالم الذين والورع

 غد ليوم ومرح، والشراب، الطعام، تناول دعونا: "يقول أن للمرء يمكن أو كان، أيا

 .هذه نفسها هي حاجتي يتعلق فيما النهائية النتيجة":  نموت

 والتدين الدين عن مختلف مستوى على لتكون األسئلة أن ويبدو

 الداخل يبدو الدين األساس في بينما الخارج، إلى ينظرون نقاش؛

 ل الممكن فمن ضروريا، لمزاجه ونظرا الروح، الى
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 ل انطالق نقطة أي من تقريبا unbiassed بطريقة منهم االقتراب

 خلود في واحد رجل يعتقد قد. الدينية مهنة

 وآخر ،Swedenborgian واحد رجل يكون قد. يجوز ال وآخر الروح

 اإلنجليزية اللغة في وآخر الميثودية، الكالفيني وآخر الكاثوليك، الروم

 الحقيقة. يهودي أو المجوسية، أو الوضعي، وآخر قسيس، ارتفاع

 المشتركة األشياء أنواع كل تفعل نحو تذهب أن عليها يجب أنه يبقى

 من بهم المطاف نهاية في والعقوبات الدوافع تستمد أن ويمكن. يوم كل

 يتناقض معظم في العبادة تمارس قد وأنها مختلفة، مصادر ومعظم

 في رغبة لديه مكان السوق في باإلجماع تلبية وبعد المعابد

 ،"الحماسية العامة" الحياة لشكل العامة األنشطة تشكيل

 لمغادرة" يصل، ما يوم كل حياة آخر في تتلخص وعندما

 ممتاز معظم أن من وكان".  وجدوه من أفضل العالم

 تضخيم من نوع من باألحرى أو تبدأ، أن أود التعبير

 الدينية المحافظة خارج - التعبير هذا صياغة إعادة

 .تماما مناقشة

 في مؤسسته كما التعبير هذا على نبني سوف الذي الرجل

 االتفاق إمكانية عن يقل ال ما لديها واالجتماعية، السياسية المسائل

 ل أننا من الرغم على. األوراق هذه تتكشف سوف العمل مخطط في

 تأخذ وسوف. المضاربات دينا سيهدف الذي العمل في هو التنظير

 ذلك سيكون. المنظم واالجتماعي السياسي عقيدة شكل على



 تكون أن شأنها من ألسباب وذلك اسما، العقيدة هذه إلعطاء مريحة

 التوقعات هذا كتابي قرأت قد الذين ألولئك الكفاية فيه بما واضح

 و ،"الجديد الجمهوري" باسم أنحاء عقيدة تحدث سيتم

 .الجديدة الجمهورية عقيدة
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 ذلك شكل كما الجديد الجمهوري لهذا الرئيسي المفهوم

 لبعض بارزة أهمية تولي في يكمن رأيي، في نفسها

 ودائما، منهجية وإخضاع اإلنسان، حياة من جوانب

 مع تبدأ وهي. األساسية الجوانب لهذه األخرى االعتبارات كل

 أي سيعتبر فإنه النحو، هذا على تصر وهي. الحياة إلى للنظر طريقة

 الشيء ووضع والطريق،. الطريقة بهذه إال اإلطالق على اإلنسان قلق

 مجردة، كل جانبا ويوضع رفض هو ممكن، مضغوط كما

 مثل المقترحات، بدء عن والمثقف المكررة، األفكار

 واعتصموا الجمال، أو واجب السعادة، الحرية، الحق، مثل أفكار

 و األنسجة كما للحياة األساسية الطبيعة على التأكيد

 تكون قد فإنها أهمية، ذات أخرى أمور هذه تكون قد. والدة خالفة

 عليها البناء يمكننا ال. األساسي ليست ولكنها للغاية، مهم

 جميع استيعاب شأنها من هيكل على والحصول منهم واحد أي

 .الحياة جوانب

 الحياة تعقد أن يمكن األقل على البشر من العظمى للغالبية بالنسبة

 .أساسية مراحل ثالث إلى وبوضوح ببساطة نفسه يحل



 من كبير وتمرد وإعداد، الشباب من فترة هناك

 وثالثة الحب، شغف حول تتمحور والمشاريع العاطفة

 الثانية، من وضجة الدفء خضم في تنشأ التي الفترة

 ذرية من والحب والرعاية الثانية، مع الواقع في تتشابك

 ل الثرثرة في. الحياة في المركزية الفائدة تصبح

 و وآمنة، نمت وبنات أبناء جميع مع األحفاد،

 االبتدائي مع بالتالي نظرت. والغايات اإلنسانية المد من نموذجية حياة

 مسألة جوهرها في الحياة إلى وينظر جانبها، أوسع يتعلق فيما

 عادة ثم الغاية، لهذه والتدريبية النمو أوال اإلنتاج؛ إعادة
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 اتمام وأخيرا الفعلي، المادي والتكاثر التزاوج

 و المنزل الحب. والتعليم الوالدية التنشئة في األمور هذه من

 فقط وليس عام هو. الحياة قلب-الكلمات هي وهذه األطفال،

 واسعة ولكن اإلنسان، حياة التناسلي عادية للبصحة العريضة الخطوط

 تمأل التي ومتشابكة حدود بال المعقدة المصالح من نسبة

 دقيق تحليل خالل من تظهر أن يمكن المستمرة باهتمام العريضة الخطوط أن

 الرجل تعب. أيضا التناسلي مباشرة أقل أو أكثر تكون أن

 ل اللملبس، تغذية، إلى يذهب فإنه وحده، لنفسه ما ونادرا اليومي العمل

 هو. أوالده كيانه، الكاردينال العواقب تلك تثقيف

 االجتماعية له لهم، يخطط انه وقال لهم، يزرع انه وقال لهم، يبني

 الفور، على دوافعه كانت أيا السياسية، ومصالحه الجماع،



 هو هذا هل وضوحا أكثر حتى. سالمتهم لتأمين أخيرا تميل

 يتظاهر يزال ال الترفيه والحياة الراحة في حتى. زوجته مع الحال

 حبهم، على كبير بشكل تتحول يقرأ العادي اإلنسان الكتب. نوعيته

 األول المقام في ليس لديها لعبة مضى وقت أي من بالكاد ديه مسرحه

 في البارعة األكثر االنتصارات إلى فنه ويرتفع قوية، فائدة حب

 ليس. االقتراحات الحب في وموسيقاه ومادونا، فينوس مشبعة

 جزء أكبر ولكن الصحيحة، والحياة الحق مع هذا يحدث فقط

 من والمتعة التحفيز رسم نائب نسميه األعمال تلك من

 وأنهم وجودنا، إدامة الحقيقة هذه أيد التي الدوافع

 هو هذا. المناسبة نهايتهم يفسد أو تهرب ألنها فقط الحلقة

 .الجديدة هو من تجريد عارية إال اإلطالق، على الجديد االكتشاف ال حقا

 و بل العالم في تقريبا وأخالقي ديني نظام كل في

 إيجابيا فضيلة وإنقاذ الخطيئة من المعرض في الغالبة الكتلة

 هائلة، ضغوط في إيجابيا. الوالدة على سلبا مراكز أو

 و الزواج على تتركز التي األسرار قيم
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 األلف في وسلبيا الوجود، من األولية الظروف

 بشدة األكثر المحب يكون عندما حتى. كبيرة النبذ

 في أنتوني سانت يهرب عندما أعماله، وجميع العالم هذا تنبذ

 شاحب راهبة عندما زنزانته، في يتصارع تقي Durtal أو الصحراء

 التي العزوبة، هو عموده، يتصاعد والناسك االحتجاجية الوقفة في يصلي



 هو هذا نضالهم، كل طريق عن تغني التي للحياة، العظيم الحرمان

 في معظم لديهم يزال ال للحياة الجوهرية الحقيقة هو كما الوالدات األعمال

 .العقل

 كما يعيشون، الذين العالم هذا. الحياة كل هو مجرد، اإلنسان حياة ليست هذه

 وهو مكان، والدة رائع من أكثر ليس هو رؤيته، الجديد الجمهوري سوف

 .الحياة وتتكشف يموت ال جديدة بداية وهو متواصل، تجديد

 عالم المتبقية؟ هو ما وهناك الميالد الحقيقة هذه يسلب

 نضارة بدون الطيور، غناء دون من الزهور، دون

 تتحمل ال التي والسنة الشتالت عن يسفر ال الربيع مع الشباب،

 وهو واسعة، ركود هزائم، ودون البدايات دون الحصاد،

 جوهر فقط ال. الموت - منطقي غير مادة من الكون

 والدة، إلى يمت ما وكل والدة على نقضي إذا تتالشى الحياة

 و الجمالية من شيء بقي إذا زال، ما كان أيا ولكن

 والسقوط تماما ينهار والروحية، الفكرية الخبرة

 .تجربة كل من األساسية التحتية هذه سحب يتم عندما النظر، وبصرف

 الجديد الجمهوري نظر وجهة في نفسه ويعرض العالم في حال أي على لذلك

 صحيح غير الخاتم هذا القارئ يجد أن فرصة أن ينبغي كان وإذا. يأخذ

 الجديد وهذا منا، خارج يقف أنه أعتبر قد انه ثم له،

 .له ليس الجمهورية
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 من نسيج عن عبارة الحياة أن البيان هذا أن ذلك تقديم ويمكن



 و الدينية متباينة معظم عقول من المواليد قبول يجوز

 هي الغامض أو األساسية القبول ال. الفلسفية المهنة

 اليومية لألغراض اليومية الحياة أن تؤكد لكنها هنا، المقترح

 ل الحياة أن يقول قد المطلق والمادي. والطبيعة الشكل هذا لديه

 في مجعد فرصة الذرات، من عرضية موافقة هو له

 ألدحض الحالي عملنا من وليس. المسألة هذه من العالمي النسيج

 ال. مجعد اتخذت الشكل هو هذا الحقيقة وتبقى. له

 له هي الحياة أن يقول قد روحه، لرعاية مواظب مؤمن،

 طبيعة هي هذه ولكن الروحي، للصراع ساحة

 والتمارين االختبارات جميع من الذي العمل هو وهذا الصراع،

 إذا الحالية المناقشة هذه في يهم وال. رسمها يتم روحه من

 .هذا هو الحلم. حلم مجرد من أكثر ليست الحياة

 ل موافقته يعطي قد القارئ. أخرى خطوة إلى يأتي واحد واآلن

 مع موافقته حراسة قد أنه أو واضح، هو كما البيان هذا

 وأتوقع، أحد، ال. ذلك ينكر سوف كان إذا ما في أشك ولكن ذلك، نحو أو التأهل

 عظيم ذلك، يفعل لن أحدا أن من الرغم على ولكن. ذلك قاطع بشكل ونفي

 في ال ذلك، ضوء في األشياء بوضوح يروا لم الذين الناس من عدد

 في هو، الذي الخط اتباع ممارساتها من كثيرة تفاصيل وفي الفكر

 هو فيه شك ال الحياة. هنا مقترح هو ما من شقة إنكار الواقع،

 و وتطوير على الحفاظ أجل من والنضال المواليد من المنسوج القماش

 بوعي الحياة أن يعني ال ذلك فإن. حياة مضاعفة



 و وتطوير على الحفاظ أجل من والنضال المواليد من المنسوج القماش

 ذلك في يراها وحشية أو قطة أفترض ال أنا. حياة مضاعفة

 هي. بدقة الفردية االرجح على هو القط نظر وجهة. ضوء

27 

 ممتعه فائدة، أقل أو أكثر مخطط بمثابة كله الكون يرى

 لالهتمام ومثيرة حساسة عليها تتركز لالهتمام مثيرة وأشياء

 و disagreeables يتهرب أنها متعرج تقرير مع. شخصية

 الخالفة وببساطة بوضوح تماما لها الحياة. المسرات تسعى

 هناك يثير بينها من والمصالح، واألحاسيس الملذات، من

 !القطط - تكون أن يحدث

 و الحيوانات على يقتصر األحوال من حال بأي هو فيما الحياة في الطريقة وهذه

 في فقط أنه إلى تشير ذلك من أبعد إلى أذهب إنني بل. المتوحشين

 مدروس من كبير عدد أي أن الماضية السنين من مئات

 بأنها وباستمرار بثبات الحياة في للنظر حان قد الناس

 و زوائد الوالدات، من سلسلة لشكل النموذج، لهذا شكل

 ال. الماضية القبض تلك هي العامة الحقائق أكثر. والدة

 الوجود، كل تعم التي المثال، سبيل على الجاذبية، العالمي حقيقة

 و. سنة مائتي نادرا قبل الكامل اعترافها تلقى

 ومشبع الهواء، واستنشاق الهواء، في يعيشون والوحوش األطفال أخرى مرة

 بالتأكيد ندرك ولم إليها، الحاجة دقائق خمس لمدة ويموت الهواء،

 البشري التعبير من واسعة كتلة. اإلطالق على الهواء القبيل هذا من شيء هناك



 هنا لدينا مما أضيق نظر وجهة ويأخذ واألدب والفن الفعل في

 و عن معزولة فقط ليس رجل كل ويعرض فيها؛ ركبت

 و حاد قطع كما ولكن حوله، العالم مع عداء

 غير أن بعد والمستقبل عاش قبل الماضي من بالتأكيد

 ل اتخذناها، التي النظر لوجهة بالنسبة هو، ما يضع أنه تعالى؛ هللا ذمة في

 ل السعي على له، األنانية على الضغط من متناسب غير قدر

 و الشخصية، األهواء وله شخصية فضيلة وله الذاتية المصلحة له

 عشر التاسع الذي مألوف اكتشاف وإعادة حقيقة، يتجاهل أنه
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 عابرة سوى شيء كل بعد أنه القرن، حققت

 الظروف، ظل في وارثا الحياة، من يموت ال هدية خادم

 من ينطلق أن لكائن ومترجم لحظة صوت

 والمادية والفكر ذرية في ويعيش التاريخ فجر

 .مضى وقت أي لمن لذلك، نتيجة

 أو، األنانية، الرجل الفردية الماضي في استفحال في اإلفراط هذا

 اللاير من للشك مثير غير الجهل وهذا أخرى، طريقة في ذلك يضع أحد كان إذا

 و وزنه مثل في الشمس وضوح واضح ويصبح الحياة، طبيعة

 .أوريليوس ماركوس وتأمالت كما متعمدة الكالم

 يتتبع واحدة وجوهرية صريحة الخطابات هذه طوال

 الجسم. الكمال منطقي غير الألنانية الغالبة الرغبة

 جعلتنا التي الماضي حادث، هو والموقف كرداء، تنكرت



 أبدا يجب ألننا ليس موجود والمستقبل الماضي، هو ألنه ال موجود

 من نوع - تبقى، المستخرجة األنا ولكن آخر شيء أي عند اليها؛ انظر

 من اللون إلظهار تخدم االقتباس أحد وسيكون. مجاني السكينة

 لمنع جدا متدين غير" وتصريحات ،"رجل. "الفكر قدمه ما كل

 من الخوف ضد وليس تصلي أن أود ولكن. ابنه فقدان

 إن: حاشية"] بك الخاصة اللوالءات قاعدة هي هذه لتكن. خسرانه

 حكم الواقع في هو وهذا.[ 49. والتاسع أنطونيوس، أ م تأمالت

 بدال. الحكمة من المغادرين الجيل ذلك من الوالءات لجميع

 أي من فاضال رجال بدال. ذلك تلت التي تنفع مما والكرامة الصفاء

 هذا. العالم مستقبل أجل من حياته، من مهما الناتجة

 لصالح والوالدة الحياة تسلسل في االستهتار هذا يشير

 شائكة نقطة مع الواقع في أنه يشير فإنه عقيمة، والفضيلة ملخص

 والتي كومودوس، توصف ال كان أوريليوس ماركوس نجل أن
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 إلى حكمه من المماطلة مفرزة من الرومانية اإلمبراطورية سقطت

 .والبؤس الفوضى من قرن

 للقارئ األوراق، هذه في طعن الذي التفكير للقارئ

 لل آفاق االستطالع شملهم الذي الحديث يلقي من هو العقل الذين

 لمخطط تتكشف العلمانية وأدرك الجيولوجي السجل

 إيقاع نفس أن ومشرط المجهر مع وجد الذي الحياة،

 التي األشياء من نسيج أدق في الوالدة وإعادة الوالدة المنسوجة غير



 األلب، جبال من صخريه كتل وشكلت الخضرة مع األرض غطت وقد

 حتى العالم أنتج كله األدب الرجل هذا لمثل

 أي في االحتياجات نقص هناك يكون ان يجب جيدا، تقدما عشر التاسع القرن كان

 عالم في أساسية أهمية من واستشراء واضح شعور

 و والتدريب المواليد المركزي، اإلنجاب الجانب هذا

 وفرض عظيم، األدب، ذلك كل. المستقبل في اللوالدات استعدادا

 جدا من وافرة أقل توقعات لديه هو، أنه نعترف أن بد ال أننا كما

 في نراه كما أدب، وهو. اليوم إلى المشترك الرجال يكون قد

 قطع والمشاعر المستخرجة الشخصيات من عرض أحدث

 .واالنطباعات

 من سابق النصف في وقوي عادي غير واحد عقل إلى

 مع للحياة الحقيقي النموذج من اإلدراك هذا وجاء عشر التاسع القرن

 واحد وقت في وبالتأكيد لشوبنهاور، وذلك العظمى، القوة تماما كانت

 بوصفه إليه وجاء. بشري الرجال من biassed واألكثر حدة األكثر

 مكثف بشكل كان انه حدث ألنه مقيت، حقيقة معظم

 واستثنائية النبيلة ذلك كان عقله ولكن. مغرور رجل

 له مدينون ونحن أعمى، يمكن ال ولكن الواقع في تينت قد النفور الذي النوع
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 غريزية مهارة مع وكتب الفلسفية، الكتابات من سلسلة

 جدا فيه الفالسفة، في شائعة وقوة وضوح

 حيث من للقارئ الجديدة العرض لطريقة كامل بيان تقديم يتم



 اوند ويل فيلت المرض يموت: حاشية. ]عاطفي على احتجاجا

Vorstellung" ].قبل من مضى وقت أي من للتعذيب نكون أن يجب: "وتساءل ،"لماذا 

 المالحقات كلنا لماذا لدينا، نوع إنتاج في والرغبة الشغف هذا

 الحتياجات المؤجلة احتياجاتنا كل التطبيق، هذا ملطخة

 الجواب ووجد" لدينا؟ عقب على يدوس الذي الجديد الجيل

 يتجلى Live إلى الساحقة األغلبية إرادة وجود في

 ذلك، قبل بقسوة لنا والجة المادة، من الكون أنحاء كل في

 ال هذا. يسبح وهو له قبل موجة التوجهات قوية سباح كما

 قبل من وطغت الشخصية األنانية تخضع أن يجب

 و عاطفي تمرد مع روحه صحيحا وليس للعيش السائد هل

 للعقول ولكن. اليأس من درجات مع تعرضه الملونة

 الألنانية تأهلوا الذين عقول له، من مزاجه يختلف

 من واحدة النفس لالستفادة الممكن فمن أنانية، أكثر النكتة

 هلل الذات تقديم دون شوبنهاور، رؤية

 ل مؤقتة مظاهر فقط إرادتنا لمعرفة االستنتاجات،

 وإلى الحياة، من أكبر قدر مراحل تمر كما حياتنا ،ampler إرادة

 أكبر ذلك في أماكننا التخاذ بفرح، حتى الحقائق هذه قبول

 أكبر أن مع للذهاب واالكتشاف، باالرتياح شعورا مع مخطط

 في وحدة مجرد المسيرات، كجندي الوجود، أكبر هذا لخدمة يجري،

 إلى بفرح جيشه، وخدمة جيشه، من أكبر الكائن

 .معركة



 عن يقل ال ما وبين وكتاباته، لشوبنهاور ليس فإنه ذلك، ومع
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 الحياة من المتزايد اإلدراك هذا أن الشعوب، باإلنجليزية الناطقة

 أساسا، هو. رئيسية بصورة ويرجع الوالدات، من سلسلة أساسا

 موقعنا في الكبير التوسع لهذا ونتيجة بالفعل، اقترحت كما

 العضوية فكرة من أعقبه الذي والسببية بالوقت اإلحساس

 على البشري والتوقعات وجيزة، قرن واحد سياق في. تطور

 مجرد ليست انها. كبير بشكل تغير قد العالم ترتيب

 لديها أن فقط ليس كبيرا، اتساعا أكثر أصبح أنه

 ل السنوات من آالف بضعة من قليال التاريخ من الخروج افتتح

 الموسعة، أبعادها إلى باإلضافة ولكن، األعمار، مختلف من هائلة فيستا ويندوز

 و رائع هذا. حرف في تغيير شهدت فقد

 تطوري تحليل واختراق تفصيال أكثر باستمرار

 و والخصوم، وخلفاء وأتباعه داروين التي العملية

 محدد مصير إلى األفراد من الكثير من الكاملة التبعية

 وتغيير ومشوه أكدت، قد واألبحاث االنتقادات هذه

 وفي المعقول من جعلت. اإلنسانية الشؤون ألف جوانب من جانب

 له إيحائيا، محير ذلك شوبنهاور وجدت ما امر

 للكثيرين للذوبان قابلة غير أسرار بدا التي بدد مشاكل

 لديها ولكن لهم، تحل أنها أقول ال أنا. الرجال من أجيال

 طالما. ورتيبا صلة ذي غير وجعلهم لهم بدد



 إلى جيل من unprogressively عمر أن يعتقد واحد

 مضى، وقت أي عن unchangingly جيل الجيل ذلك وجاء جيل،

 حياة في الجنسية والمشاعر االحتياجات من هائلة وكثرة

 كان خطيئة، كان لغزا، انها - تفسيره يمكن وال مؤلمة حقيقة

 اآلخرين التي المنازل بناء الرجل لماذا سأل، واحد. الشيطان عمل

 وكل يرى؟ فلن الفاكهة التي األشجار زراعة فيه؛ يعيش قد

 اآلن حتى ويبدو وجودها، من واألمل واإلجهاد والطموح، الكدح
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 تضحية مجرد جديدة، أضواء هذه وصول وقبل الحياة، هذه ذهبت كما

 الكوني كرنب وهذا األرواح، من طائل ال تكرار لهذا

repetita .بأكمله والمجاهرة الجانب، هذا إلى ينظرون 

 كبير كله باطل األعمال رجال من مفرزة اعتبر

 األعلى العالم من عمقا أكثر الناس من نسبة

 المطاف نهاية في القديم، العالم الحكمة ذروة. فلسفة تحقيق

 ل والذرية، النساء contemn هو الشرقية الفلسفة سر

 وكرامات الحشم وجميع والنظافة، المالبس، عن التخلي

 الزحف على حال أية على ولكن ممكن، وقت وبازدراء والزحف، الحياة،

 إلى يؤدي ذلك أن الواضح من والتي) واالفخاخ الدنيوية البرامج هذه كل من

 .الحوض أقرب في ،(شيء ال

 إلى تؤدي ال أنها هو أيامنا من مذهلة والوحي

 بحزم أنا هو، وأنه - واضح اكتشاف يتم مباشرة! شى ال



 يكون أن عشر التاسع القرن من ومفخرة نعتقد،

 ال واحد جيل أن - األوقات جميع في االكتشاف هذا أنشأ

 من البصر مرمى على نأتي مباشرة واجهات، التشبيه في آخر تابع

 اكيد الخطوة، هو جيل كل أن المعقول اإلقناع

 مباشرة مسبوقة، غير تجربة والدة وكل للقياس، قابلة خطوة

 للجميع نحن مجرد، دوامة في أن من بدال أنه واضح تنمو أنها

 كل ثم واسعة، ضخمة تيار على قدما المضي eddying لدينا

 .األمور هذه تغيير يتم

 التي األشياء. اإلنسان قضية كل نظر وجهة يغير التغيير هذا

 اجتماعي. ومؤقتة مستقر غير يصبح ونهائية، دائمة بدا

 القديم مكان كل في. جديدة نقطة نظر وجهة من سياسي جهد إلى وينظر
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 .ومنحرف خط من القديمة، إرشادية وعالمات االتجاه، المشاركات على حصلت قد

 القديمة المؤسسات مع جديدة نظر وجهة من الصراع من وخرج

 و والحاجة، استياء هناك تنشأ التي والصيغ،

 جديد" واقتراح العبارة هذه والتي أوسع، نطاق على لإلجابة محاولة

 .للتعبير" الجمهورية والمقصود

 من كل كان وإذا الكل، طبيعة في يساهم جزء كل

 في رجل فقط ليس ثم يجب للمواليد، المتطورة الخالفة هي الحياة

 والغذاء والطبيب، األم، كما جسديا) الفردية بصفته

 كما عقليا أو والحامي، الوطن، وبناء الغذاء حاملة تاجر،



 و والدة في تساهم( واعظ ومؤلف، األخبار، تاجر مدرس،

 للرجل، الجماعية الجوانب ولكن البشرية، ومستقبل نمو

 جوهرها، في والسياسية، االجتماعية المنظمات له يكون أن ويجب

 أقل أو ذلك من وأكثر ربحية أقل أو أكثر التي المنظمات

 النهاية في هم. الغاية هذه لتحقيق لنفسها حددت عمدا،

 تزال نحو السليمة التنمية ومع والدة مع المعنية

 toolshed في تنفذ كل كما تماما األرواح، في الوالدات، أفضل

 بالقلق وتشعر واألسطوانة، مجرفة حتى ،seedsman حضانة من

 تزال نحو السليمة التنمية ومع البذر مع أخيرا

 لل والشخصي الخاص الدافع. النباتات من أفضل بذر

seedsman ل والطموح، الطمع يكون قد األدوات هذه واستخدام شراء في 

 بسيطة أو الحضانة حفظ من إنقاذ فعالية في الديني المعتقد

 واضح النهائي على يؤثر ال وهذا الزهور، bettering شغف

 .األدوات من له الزي من الغرض

 هذا وتحسين وانتقاد تماما يحكم قد كما وتماما
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 ومع النباتات لرعاية متأنية دراسة من الزي

 الجماعية كل يحكم قد فإننا ولذا النائية، دوافعه من كامل تجاهل

 البشرية االنتباه دراسة نظر وجهة من اإلنسان شركات

 الجماعية، إنساني مشروع أي. والتنمية والدة

 و ككل الحكم يكون أن هو دولة، أو حزب أو حركة مؤسسة،



 واألمل لنافع أقل أو أكثر يفضي أنه كما تماما،

 المقرر وكمي نوعي لتقدم وفقا والدة،

 برنامجها إطار في المولودين المواطنين من جيل كل بها أدلى التي لنفوذها

 .الحياة amplerو أعلى مستوى نحو التأثير

 والجديد قليال، مختلفة صياغة في الشيء وضع أو

 الخاص لدينا الخطير الجانب: هذا تبلغ الجمهورية فكرة

 وتعاونية االجتماعي لدينا لجميع العام والجانب حياة،

 ينجح أن يمكن ربما أننا عن فضال إعداد هو تعهدات،

 أفضل يزال لال باقتدار أكثر يزال يهيئ الذي الجيل

 حالة من كجنس نمر إننا. المقبلة األجيال

 المستقبل من وعيه بناء من يبلغ كان عندما شؤون

 المستنير أو تماما متعلم غير) الذات عن البحث الفردي

 و وطنية للغريزة المباشر غير المواعظ تأثير خالل من فقط

 ذلك في التعاونية حصتنا من واضح وعي إلى( الدين

 و تجسيد ريبابليك نيو بلدي أن األساسية الفكرة هي تلك. عملية

 طريق عن جيل، بعد جيال قدم، الماضي الرجل في. تجسدها

 الرجال من معين عدد اآلن. والسيطرة علمه عن خارجة قوى

 هذه من األقل على لبعض المؤقت فهم إلى قادمون

 ويولى هناك منا لبعض. اإلنسان صنع إلى تذهب التي القوات

 وجود عدم ترافع قد ونحن. المعرفة ومسؤولية شرف
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 .الجهل ادعاء على قادرة تعد لم لكننا األخالقي، الحافز وجود عدم أو سوف

 اآلن حتى فقط يذهب، العام الهدف على الضوء لدينا ما بقدر فقط

 و لتشكيل( ال أو نحترمه سواء) مسؤوليتنا يذهب

 .للبشرية لصنع إرادتنا إخضاع

 والذي نفسه إلى أقرب وجدت الذي الرجل قبلت مباشرة

 سياسية شؤون إلى وينتقل الجديدة، النظرة هذه واستيعابهم

 والعمل االجتماعية العظيم لديننا العامة المهن إلى العالم،

 انه وقال البشري، السلوك من واسعة واالتفاقيات التعهدات،

 هذا على المترتبة اآلثار من جدا واسعة والتناقض أعتقد، كما عليها، العثور

 المعلنة األهداف أن - الجديد الجمهوري يجد - وسيجد. رأي

 والسياسي االجتماعي جهودنا من أكبر كمية ومبادئ

 مدهش بشكل بالموضوع لها صلة ال مرضية، وغير مدهش بشكل محدودة

 شرعت الرجال من كبيرة جماهير وسيجد. الحياة من واسعة للواقع

 لديهم ليس عينيه في تبدو أن شأنها من التي المشاريع على جماعي بشكل

 أكثر فقط أو العالم، في الحقيقي العمل لهذا للتعريف بالنسبة

 ولوب جانب من الجزئي التعاون في اخرون يجد ال انه وقال العرضية، العالقة

 وانه معرقلة، ونصف مفيدة نصف unintelligently أو

 في تماما وضعت التي األخرى والتطورات الحركات زالت ما تجد سوف

 صوت وال صوت للوالدات ال يجعل مما المعاكس، االتجاه

 خالل من والغرض، عذر من شمس أنحف خالل من ولكن النمو،

 و مباشرة والدوافع، االقتراحات من واقعي وغير المنومة األكثر



 و العبث نحو العقم، نحو النفايات، نحو بوضوح حتى

 .واالنقراض الموت

 النظري الجانب في سوى ليست أنها. الموت نحو عمدا ليس ولكن
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 عن تعبيرا يجد أن شوبنهاور تطلعات

 في والغرض اإلرادة يسود أن على العزم وعقد واعية المعارضة

 ال تجد سوف انه للعالم المشتركة الشؤون في. األشياء

 فرصة المعارضة التعاون، مقصودة وال متعمدة المعارضة

 كاملة فقط األكبر للجزء بالنسبة ولكن للتعاون، وفرصة الواقع، في

 بحت عرضي طبقا أو عمياء االعتداد وعدم الوعي، فقدان

 .الحياة جوانب من أساسي جانب إلى

 يلوح إنجلترا كافة تعيين الذي الكبير والحماس المثال، سبيل على خذ

 راغب غير للمراقب حتى واضحا وكان. 2092 يونيو في الرايات

 مجمعة أنفسهم يعتبرون اإلنجليزية الناس من األعظم السواد أن

 و الملك، وطاعة والشرف، لدعم أساسا واحد وطن في معا

 عظيم. الوطني الغرض من المفهوم هذا في فرحوا أن

 جميع من العام والعمل الغرض، هذا لتأكيد المال من مبالغ إنفاق تم

 و انسداد العامة المناقشة وقنوات أنواع، خلع تم

 األمر القادم، الجيل لتعليم مناقشة. اختنق

 من وتنتقل نظر، جديدة الجمهوريين وجهة من العليا المصلحة من

 ال. للوقت السعيدة وروائع الضوضاء وسط العام المشهد



 يدع ال بما وسيئة الشريفين، الحرمين خادم مدح في الشعر مع األرض امتألت

 كل األرض، في بالتأكيد كبيرا كان ذلك كل. نفاق في اشتباه

 اإلنجليزية، وثقة الدوافع على سيطرة أي لديه أن

 مواقف يفترض االحترام، القرب إلى نفسها تجمع

 العلوم في البارزين كان ما كل. الشريفين الحرمين لخادم الموقر تبعية

 وتتويج األساقفة، من وكوكبة والفن، واألدب

intellectualities و الجلباب يرتدون الطقوس، هذه إلى وجاء الجيش، من 

 العامة األماكن في طوعا تفترض مضى وقت أي أن عاقل شخص يوجد ال أنه ثيابا
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 كله العمل كان. القصوى الضرورة حاالت في إال

 نظرية تماما يمنع الذي والجاذبية الحماس مع أجريت

 mediævalism من غريبة الحياة قيد على والبقاء شكلي، إجراء مجرد كان أنه

 روح. ماضيها مع فواصل وجود عدم يجعل الذي البلد كونها بها تعلقنا

 واحد. والمعاصرة مكثف بشكل الحقيقية شيء كل من الفكرة وكانت

 أنه على إليه ينظر ذلك في شاركوا الذين أولئك أن إال تؤمن أن يمكن

 التي األساسية األشياء من واحدة باعتبارها قصوى، أهمية ذات مسألة

 شيئا يعتقدون أنهم نتخيل أن هو والبديل. وجدت

 من تماما يصدق ال وخفة. العالم هذا في قصوى أهمية ذات تكون أن

 .ومميز كبير الناس هؤالء لجميع لصقه الروح

 مزعجة وغير العالي، الذكاء على اإلطالق على يعكس ال ولكنه

 من الشخصية وسحر والكرامة، واللباقة، األخالقية، االسترليني الصفات ولكن



 للشفقة ومثير وسحر الروعة، في محورية شخصية

 كان وإذا جدا، كبير بشكل تتعزز أوانه غير مرضه ظروف

 االبتدائي التعليم من االحتفاالت هذه في للنظر جديدة الجمهوري فشل

 الالزمة األهمية أي من يعتبرونها عن امتنع فإذا أهمية،

 الوزراء يفعلوا أن قاطع بشكل ثبت لقد حتى شيء، كل في

 و الوالدة بين التدخل وحياة والدة من betteringو

 ل تظهر أن يمكن أنها إال. ذلك يفعلوا لم السطح على. والدة

 والخطأ، صلة ذات ليست فإنها للطاقة، اإلنقشاع هم ذلك فعل

 أي اتخاذ يمكن الجديد الجمهوري. الرأي من جديدة الجمهوريين وجهة من

 على والمؤهلين، جدا مضض جزء سوى أو األمور، هذه في شارك

 متعمد بعد يجوز، ال أنه أو له ويجوز. حقيقية لخدمة طريقه

 .تجاهلها ولكن منازع دون واحد، جانب على األمور هذه وترك الفحص،
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 مملكتنا تميز التي التذلالت جميع أن حث يكون قد

 و التتويج، نحو واضح للدهشة مثير كذلك تصبح وأن

 و الجسم من والزحف الركبتين، على shamblingو األيدي، تقبيل

 التي المحترمة غير الضجيج لألن المنهجي والتشجيع مانع،

 لدينا، االمبراطوري الناس من شعبية rejoicings يميز الحاضر الوقت في

 دين، ورجال قضاة لدينا جدي انشغال على دليل مجرد هي

 ونبال النائية مع نوع كل من كبيرا وضباط وقادة

 و معقدا سيكون وأنه الوجود، في يحدث المملكة. يهدف



 به القيام على ويحصلون األمور، هذه تقف أنها. منه للتخلص مزعجة

 ال. عملهم إلى الوصول على قادرة تكون وحتى األمور، هذه مع

 التقارير، يكرم، من وصورية نطاق وعلى للمحكمة، أدوات

 ل تماما صلة ذي غير يقول، من وثمة و، االحتفالية، إخضاع

 ضد تمرد سوف الحين ذلك حتى ولكن جنسنا، وشرف الغرض

 هو يتمرد أن أو يقدم أن. والثانوية صلة ذات غير أيضا تكون األمور هذه

 ولل األشياء، في الحقيقي الغرض من طاقاتنا تسريب

 وأنا خاصة، محادثة في. تقديم عناء أقل حدود بال أنها من اثنين

 سوف الملك غلمان من عشرة أصل من تسعة خط هو وهذا عليها، العثور

 مجرد هو الشيء الجمهور؛ يفهم لكم اقول وسوف. تأخذ

 هم مع لقطعة هو والءهم. واللون الحتفالية عذرا

 فهم، أقرانهم لك اقول وسوف. للبابوية المضادة نوفمبر من الخامس

 حياته في لسانه لديها تتويج أساقفة رئيس فهم، األساقفة

 الملك. معا العالم رجال - ندرك جميعا انهم. الخد

 لهذه يقدم الذي جذابا، كان شهم يفهم،

 بسيط، هو تفضيله يعترف الذي ولكن التقليدية، األشياء

 ".جونز السيد عادي" لكونها التخفي، من نقية فرحة
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 رجل ان لكم اقول سوف النفس علم أن من الرغم على. كذلك األمر يكون قد

 في ينتهي سوف شيء، في يعتقد كان لو كما دائما تتصرف

 الجديد والجمهوري اآلخرون، هذه كانت مهما بالتأكيد. اياه معتبرا



 أو والء هناك يكون أن يجب الروح اعمق كتابه في. يفهم أن يجب

 إلى يفضي كان إذا إال وحفظ اللون، أو ملك أي إلى إحالة

 هي الملوك جميع ريبابليك نيو في. السباق لمستقبل خدمة

 --paper الحق وقت في وسأناقش وهذا - الواقع في إذا، مؤقتة،

 .اإلطالق على للخدمة اعتبار ويمكن

 لاللجديد للنقاش وقابل ثانوي شيء هو الملكية ومثلما

 الجديدة المعرفة لروح الذي هو وهذا رجل، كل إلى الجمهوري،

 و الجنسية، والء أيضا هي وكذلك لعملها، اتخذت وقد

 .التصاقات والحزب المحلية كلنا

 معممة غيرة من أكثر ليس الوطن حب عن يمر مما الكثير

 الفردية القديم انهيار وسط. رائع يرتدون بدال

 وبقية اإلنسان، والمساواة اإلنسان وحقوق اإلنسانية،

 رجال من الكبير العدد هذا تماسك على الحفاظ على عملت التي الواسعة التعميمات تلك

 الكثير هناك وكان نهايته، إلى يأتي الذي عصر في النية حسن

 ل الرجال من وكثير واضحة، المالجئ إلى المتسرع إدارة واضطرت

 أفضل وجود لعدم - مرددا الوطنية هذه تحت االحتماء

 الرجال عندما زلزال، وقوع أثناء حادث مثل هو. التجمع مكان

 .الشرب bothy في مأوى إرادة قلعة المشقوق عن تخلوا الذين

 القديمة المعاقل حطمت التي ذاتها االضطرابات لكن

 جديد شكل أخذ أن إلى الحاضر الوقت في العثور سيتم اإليثار، الرجال

 مبكر وقت في تخمين يقدم ريبابليك نيو هو وهذا - تجمع مكان
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 متوقع غير أكثر في إال الرجال، كيف أرى ال أنا. وتحسبا

 و االصطناعية، االتفاقية هذه مثل لقبول المحتوى يكون أن يمكن الطوارئ، حاالت في

 ل هناك جهة من. واحدة للحظة الحديثة الوطنية

 منوعات بأن نقتنع أن منا يريدون الذين الجنسية طنيون

 كيب في الموجودة وتلك واحدة أمة الترانسفال في األوروبية اليد واضعي من

 له سيكون الذي اإلمبراطورية من الوطنيين أخرى ناحية ومن أخرى، مستعمرة

 manmaking في والمتعاونين الموضوعات-زمالئي كما حائل المثال، سبيل على لي،

 حين في ،Dravadians التفكير والتاميلية الناطقة، التاميل من مجموعة

 شخص التفكير-اإلنجليزية اإلنجليزية، الناطقة كل من لي فصل

 في للعمل راضون الرجال طالما. العظمى البحيرات جنوب يعيش

 الخاصة الدالالت كل لتستمد ميت، رجال قبل من لها وضعت األخاديد

 قبل جنب إلى جنبا ولدفع كما الحق هو ما كل لقبول الماضي، من

 مباشرة ولكن. ذلك تفعل قد فإنها ،acquiescences هذه ودوافع

 يدركون مباشرة الجديدة، الجمهورية فكرة ألنفسهم يأخذون

 وأنه الوقت، تمرير من أكثر شيء الحياة أن

 تنزلق األمور هذه فإن المستقبل، في اتجاهه مع بناءة

 ل البداية في منه المسيحي burthen انخفض حيث منها

 هناك ذلك، من العكس على خطير سبب ثبت لقد حتى. رحلته

 نفسه في والتفكير اللغة، نفس يتكلمون الذين الرجال كل لماذا األسباب كل

 في وصلوا والذين والروح، الدم في وأقرب األدب،



 األيام هذه في العقول من الكثير أن عظيم بناء مفهوم

 القديمة إذا. القديمة الفواصل هذه تماما تجاهل يجب الوصول،

 من أكثر أي لمسها، سبب من هناك ليس ضرار وال ضرر ال التقاليد

 يقهر ال والذي القديم هذا بين الحدود إلغاء هناك

 للغاية، أدنى البلد وهذا أكتب أنا الذي كينت مملكة

 تحت وتقديمهم النورمان غزاها التي إنجلترا،
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 الصوت عرقلة القديمة التقاليد هذه أن حيث قريب وقت حتى ولكن. اإلقطاعي النظام

 نكون أن يجب منهم، للتخلص ضروري هو ما بقدر ما سرعان لذلك عمل،

 و رحمة بال لدينا األثرية العواطف للتضحية استعداد على

 .تماما

 التي السياسية األحزاب إلى أيضا تمتد النبذ وهذه

 أنشأت دينا أشكال ضمن أنفسهم تحقيق أجل من النضال

 في هناك ليس أفهم وأنا العظمى، بريطانيا في هناك ليس. حالة

 حتى، واحد سياسي أي جماعة، أي قسم، أي حزب، أي أمريكا،

 في يظهر كما الحياة من والهدف واضح اتجاه إلى استنادا

 ل والنشاط العام النشاط في االستمرارية ضرورات. الحديث الرأي

 أي دون اآلن حتى حالت العامة، مهنة في صارخ اتساق

 واحد. الجديد الجيل يتطلب كما األساسية اإلعمار إعادة هذا

 وامبلاير األقدار امبلاير من التسوية، من الحرية، من يسمع

 و جالدستون السيد لذكرى يموت ال الوالء يسمع أحد الوحدة،



 واحد. مستقل وطني وجود إلى أيرلندا من للتصرف قابل غير حق

 و االمبراطوريات من الحرة، للتجارة المقدس المبدأ حيث من أيضا، يسمع،

Zollvereins، تعليم الحصار على اآلباء وحقوق 

 جميع بأفضل. أكبر نهاية عن شيئا يسمع أحد ولكن أوالده،

 الغاية، هذه لتحقيق وسيلة إال يكون أن يمكن السياسي نشاطنا الكائنات

 الغاية، لهذه كفايتها مدى يكون أن يمكن العترافنا الوحيدة المطالبة

 هذه حزب، التسميات هذه" يبكي" vociferated هذه من وأيا

 ارى ان استطيع ال. الطريق هذا في لنا مضى وقت أي من طرحت البرنامج، بنود

 تماما، وصادق جاد رجل وهو حال، أية على إنجلترا في كيف،

 نعلق أن يمكن اقترح، لقد الحياة ampler عرض أن كما صحيح عقد

 فله أقصى في. موجود فصيل او حزب اي الى بإخالص نفسه
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 له نحو لفترة الفصائل بين االقتتال عمليات من تحولت قد تجد

 ل جديدة عرض عندما الماضي ذلك من األحزاب هذه تستمد. تنتهي النائية

 وطمس تالشى تحمل وأنها نفسها، لتأسيس بعد الحياة كانت

 كبيرة عواصف واألصوات الصراع، من والغبار ومسمع مرأى على عليها كتب الفتات

 واحدة مرة أنها واقع من لون أي من طويلة، فترة منذ سرق وقد حمالت،

 في فعلوه ما كل اآلن، اإلبداعي الغرض عن يعبرون ال. يمتلك

 أساسيا. بناءة المثل ال نحو تشير فإنها بدايتها،

 لحظة كانت مهما نار، أو للمتحف أشياء فهي

 مؤهل غير من الجديد الجمهوري كبح قد النفعية



 من أكثر ليست القديمة الحزبية األقمشة. الوجهة هذه لمثل الدعوة

 الشخصية، الغيرة من كبيرة متشابكة مجموعة عليها تقوم التي المتعفنة، األشياء قتلى

 يهوذا األسرة، الشتائم شائكة، ذكريات الشائكة، المستعارة واألسماء قديمة، أحقاد

 على ويحافظ الرهيبة، غابة والقمامة المقدسة، والتعهدات الخيانات

 .باالرتمام حيوية

 هنري السير. تماما الشيء على الحكم في يخطئ ان جدا الممكن ومن

 وأكثر profoundest إخفاء قد المثال، سبيل على بانرمان، كامبل

 ينطق من له سطحي تأثير تحت األهداف إلى الوصول صعيد على

 ،selfconscious حماسي، انيس، من التمثيل له. سطحية

 النائية المناطق في العدالة أجل من العاطفة مع الرجل امتالك األراضي

 المباشر رئيسه في سيارات من االطوار غريب وكره األماكن

 هائلة االستخبارات عمليات الحجاب قد حي،

 فإنه كذلك، كان إذا ولكن تفعل، أن لها يجوز. العالم تجديد على عازمة

 ال حال أية على أنا. هدف وبال للغاية مدهش التمثيل هو

 أخرى ليبرالية أي أو أنه أعتقد ال. يفعل أنه نعتقد

 --all في شامل هدف أي لديه المحافظين وزير أي أو زعيم
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 األحزاب، هذه. الجديد الجيل التدبير شمولية من ونحن

 --England في الحال هو كما أمريكا في - الحزب معرض من والعبارات

 أي تكشف ألنها. محدودة النظرة أيام من التاريخ

 الطويل المدى على امتصاصها يتم. الجديدة المعارضة وعي



 و ومسابقات وتتحول، على الحصول وفي دائمة، لعبة

 الجديد إلى العالقة نفس عن فقط لديها التي الحكومات،

 لعبة في كما للحياة، الحقيقي االنجراف إلى لألمور، التصور

 ل مصائر أن صغيرة بوابة بمثابة عجلة مع الكريكيت لعبة أن

 به تقوم أنها فيه شك ال ومما للغاية لالهتمام مثيرة المباراة وجدوا. سفينة

 تماما تتجاهل لكنها وروح، والمهارة ملحوظة دم خفة مع

 مع أنفسهم المتعلقة الذين المسافرين من متزايد عدد

 .السفينة وجهة بالطبع

 هذا. الجديدة الجمهورية تقدم الشكل، في معين الركاب تلك

 ل غامضة مجمعة غير مسألة هو تحقيقا، منازعة، غير

 جديد روح ويقول ،"الشباب من هم الذين نحن. "جديد اتجاه

 تحت حياتنا بوصلة ألكثر يمكن ال جدي بشكل هم الذين نحن" جمهورية،

 وهذه القديمة القيادات هذه ظل في القديمة، والوالءات الملكيات هذه

 حزبهم مع والتعهدات، والدساتير القديمة التقاليد

 و المتعفنة والالفتات الوطنية والخرافات المطلوبات

 نحن ندعي أن يمكن أننا من ويكمن، الضغائن من بها تتراكم تراث

 واإلنفاق إدوارد، الملك من بالكامل ومكرسة حماسي الواقع المواضيع

 عليه ثاروا قد أننا ال. إرادته خدمة في حياتنا

 والتي لهم منحرف نمت قد أننا يعني ال فإنه األمور، هذه من

 لدينا أن هو. حاجتنا تخدم تعديل وسوف الترقيع

 جدا ولكن تقريبا، قصد غير عن - تماما خارجها سافر
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 ال نحن. أخرى مرة بسيط قبول إلى للعودة فرصة أي يدع ال بما

 ويكون المحافظين، أو الليبراليين أنفسنا نسمي الى ميال أكثر

 ل نحن من األسماء، هذه من اشتباك في الحزب لشغف أثار

 .Factio Prasina أو Albata Factio معارك أخرى مرة قتال

 نادرا أقل تبدو الحالية الصراعات هذه الحالية، الدراما هذه

 ل حياتهم لقضاء مضمون يكون قد اإليمان يملكون ال الذين الرجال. صنعي

 لكن. مفتعلة هي التي واألسباب في، فقط نصف يعتقد أشياء

 نسعى ونحن ثقة، لديهم ليس ألننا الحقيقة نريد. الجودة ليس هذا

 و ذلك نسعى ونحن والسياسية، االجتماعية الحياة في الواقعية من بداية

 ". ذلك نجد أن علينا تحل

 جديدة هي التي للقوات العام التعبير إعطاء نحاول نحن لذلك

 جديد روح عن يقل ال ما شيء لتقديم الوقت، هذا في

 حال، أية على وهو،. والتجريبية ألوانه سابق الكالم في جمهورية

 جميع مع والتنسيق األلفة من نفسها تجد التي الروح

 قبل من الموجودة الصيغ كل يراها التي العالم، من القديمة الحركات

 السياسية والتنظيمات واألحزاب السياسية والدساتير

 والسوابق إرشادية كخطوط من العقبات أو كأدوات بدال

 الماضي في تحمله سوف والتي إرادتها سوف، الجديد للتطوير

 للمستقبل ومتعمدة واعية صنع في يقاوم ال

 من أفضل نتيجة وتحقيق أفضل والدة على للحصول هنا نحن. "رجل



 ل الفور على نفسه وضع الى الذهاب هو منا واحد كل نحصل؛ والدة

 وشكله هو هذا ،" يده في يجد قوة أي باستخدام التي،

 األوراق هذه وروح اإلرادة هذه يجري وسوف. تأخذ أن ويجب

 الجديد سوف ما المشكلة، لهذه شامل أنفسهم معالجة

 مناقشة تكون أن السلسلة هذه من تبقى ما وجميع تفعل؟ جمهورية
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 الجديد لهذا يمكن وكيف مدى أي وإلى اإلنسان، صنع إلى تذهب التي القوات

 .عليها يدها لوضع الجمهورية تسعى قد

 مؤسسة مثل االفتراض كيفية لشرح للخصم بالنسبة الحال هو

 كل مع ineradically متشابكة هو االفتراض ولكن. وأن بد ال

 ل حتى أنه التفكير على أجرؤ. االطالق على العالم بأن ابتداء

 هذا مفهوم مع يتعاطفون أو يقبل ال الذي القارئ

 والحالية الحالية للحركات عامة مراجعة جديدة، جمهورية

 موحية جديدة المنطلق هذا من األخالق التفسيرات تكون قد

 إذا عامة، مراجعة القبيل هذا من بعض سوى ليست أنها بالتأكيد. لالهتمام ومثيرة

 هي الهروب من ممكنة وسيلة أن اآلخرين، على ثم الخطوط هذه على ليس

 في داهية واالنتهازية القاعدة تلك من واحد أي على العثور يمكن

 و المتقلبة أهداف غلبة أن واالجتماعية، العامة األمور

 عظيم أي دون منا، الكثير والتي روح، بال المطابقة

 نبذل، ونحن للتضحية لنا لمكافأة كل في اإليجابية السعادة

 .حياتنا من االنفرادي المواهب دفن
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 الثاني

 الوالدة توريد مشكلة

 عظيم هذا في جديد مواطنين سبعة ولدت األخيرة اللحظة في

 و األعالم مختلف إطار في متناثرة وهي المجتمع باالنكليزية الناطقة

 الفكر للخط وفقا. العالم أنحاء جميع في الحكومات

 والنهائي الحقيقي أن ندرك السابقة ورقة في وضعت

 االجتماعية كل دولة، كل من العالم، هذا يقول كما اآلن وحتى التجارية، األعمال

 رجل كل األعمال، مدير كل محسن، كل منظم،

 المباشر رئيسه من نفسه السعي عن للحظة رأسه يرفع

 هو، الخاصة، رغباته إرضاء من الشخصية، المصالح

 الجدد، القادمين لهذه جهده قصارى يبذل بأن والفوري، األول والشيء

 يمكن واألنشطة صالحياته ما بقدر نتيجة، أفضل على للحصول

 القادم وفي. المطورة غير إمكانياتهم من فيه، المساهمة

 لديه جوهرية، أكثر المطاف نهاية في ربما واجب ولكن النائية، باعتباره مكان،

 لرفع جماعي أو فردي بشكل به القيام يمكن ما لالستفسار

 العظيمة المخاوف كل. الوالدة متوسط ونوعية مستوى

 لدينا حروبنا، حتى ألنه جدا القليل تحليل مع بها العمل حياة

 وهو مطالبة، منها، الخلفي الجزء في يكون، الدمار، العربدة

 ل في والكارثية مفهومها في مجدية غير ولكن النية،

 مكانة لتدمير أوسع، نطاق على األمن لتأسيس العواقب،



 

 في كله األمر يعرض أن للمرء يمكن

 التصريف تتوقف، أن يمكن رجل يوجد ال أنه ضخمة، صنبور القاعة هذه وإلى القاعة،

 لل بها المسموح صورة اقدر، انا هو، وهذا. ثوان ثماني كل طفل

 هي الصورة تلك في اإلطالق على ممثلة غير كانت ومهما اإلنسان، حياة

 ذلك في فشلنا أو نجاحنا. قلق والثانوي المتباينة

 كل. حضارتنا مقياس هو األطفال من سيل

 قبل النتيجة، هذه تحقيق في مساهمتها طريق عن تسقط أو تقف مؤسسة

 نوعية في تحسين أو ولدوا، األطفال من تحسن

 .نفوذها تحت حققت الوالدات من

 والدة في نبدأ أن علينا يجب منطقي ترتيب في التكهنات هذه لبدء

 الحق وقت في أو اآلن نأمل، قد كم بسؤال نبدأ أن علينا يجب النقطة،

 الدوام على هي التي الخام المواد أن من إمدادات لتحسين الوقت،

 لرفع به القيام يمكننا الذي ما كذلك، األمر كان وإذا رفع، يمكننا أيدينا؟ على ملقاة

 الوالدة؟ متوسط جودة

 مثل تعيش وأنها أفالطون، األقل على قديمة هي التكهنات هذه

 منذ العالم الناطقة اإلنجليزية اللغة في ولدوا أطفال ثمانية أو سبعة

 أو منع استطعنا إذا أننا االستنتاج. الورقة هذه القارئ بدأ

 كنا وإذا األطفال، إنجاب من الناس من رديئة أنواع تثبيط

 و زيادة على متفوقة أنواع على ويشجع يحفز أن يمكن

 ذلك غير للسباق، العام المستوى رفع يجب ونحن مضاعفة،



 أصوات هناك كانت أفترض عصر كل في وذلك جدا، واضحة بسيطة،

 ل جدا المعتاد ومن الشيء؟ ذلك يتم لم لماذا دهشة، في يسأل

 جمهور الشعبي، الجهل حساب على ذلك يتم لم أنه اإلجابة

 يجوز ال وأنني الخرافات، أو الديني والتعصب الغباء

 في بأن القول إلى هنا صغيرة مساحة بعض إلعطاء أعتذر
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 .مختلف لسبب لفترة ذلك يتم لم حقيقة

 مع كامل، غير ولكن جدي الرجال. بإفراط الشعبي العقل نلوم نحن

 العالم، betteringل كاملة غير ولكن ومعقولة صادقة اقتراحات

 ل شعبية، الغباء من مريرة صرخة هذه لرفع أيضا عرضة كلها

 أخالقي مبرر غير اإلقناع على. المشترك الرجال نوعية األغنام مثل

 من العيوب آخر من واحد هو الفكري والتفوق

 مبرهنة، بصورة نكون أن يجب ولكن حق، على يكون قد ونحن. العقول ابتكار

 في يبررها ما لها أن قبل الحق جبارة وبقوة واضح

 في راسخا اعتقادا يعتقدون الذين أولئك من واحد أنا. أحمق dissentient استدعاء

 ليست سيء بشكل وضعت التي الحقيقة ولكن الحقيقة، من يقهر ال الطبيعة

 الدراسة اللوم من الرجال أن قبل. العقم كذبة هجين هو وإنما الحقيقة،

 إصالح تتأثر للبقاء الناس من العامة الهيئة

 كنا إذا جيدا سيكون فإنه تقريبا، واضحة ميزة من مقترحات

 نقطة عند آلياتنا ودراسة نظرنا وجهة لتغيير

 وفي ممتاز بشكل اخترع قد الحفر صخرة آلة. تطبيق



 و الحفر، في وصالبة عدم باستثناء مثالية األكثر األمر

 الجنرال مثل عنيد unpierced صخرة هناك ستبقى بعد

 .لدينا االبتكارات من الكثير إلى الجمهور

 ل وضعت بأسره المتحضر العالم من بالتعميم كان إذا أنه أعتقد

 أن المستحسن من أن واقتراح المسألة، هذه في التصويت

 وفيرة، األطفال وإنجاب تزاوج أن يجب الناس من أفضل نوع

 عن االمتناع يجب الناس من شأنا أقل النوع وهذا

 هم. ساحقة بأغلبية وسيجري الضرب،

 الجمهورية،: حاشية] أفالطون، األساليب مع نختلف قد
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BK .هذا وأن. له مبدأ على بالتأكيد توافق لكنها[ خامسا سوف 

 كرس وقد. غالتون فرانسيس السيد أظهر شعبية خطأ ليس

 ومقنعة حية على والقدرة الطاقة من جدا كبيرة كمية

 له. الشجاع وتكاثره الفكرة، هذه عرض

 :حاشية] 2092 عام في األنثروبولوجيا معهد في محاضرة هكسلي

 و بجالء كله األمر يضع.[ 350. ص. LXIV. المجلد طبيعة،

 في المتوسط حول اإلنسانية يصنف انه. وضعها يمكن مضى وقت أي من

 فوق ارتفاع R S T U V بالحروف يشير الذي الطبقات

 كله يشبع وانه تحت، يسقط ت ش ر ق وص متوسط

 يصل غالتون السيد وضعت الواقع، في. الكمي اللون في األعمال

 "النبيلة العائالت" أن واقترحت. محددة المقترحات بعض



 وتوظيف حولهم، من" لإلنسانية غرامة العينات" جمع يجب

 ومريحة خفيفة من وضيعة مهن في الجميلة العينات هذه

 ل مجانا طاقاتهم من كاف جزء ترك أن شأنها من النوع،

 "الواعدة الشابة أزواج. "رؤسائهم نوع تكاثر

 كما ،"منخفضة بإيجارات ومريحة صحية بيوت" تعطى أن يمكن

 بهم يدفعوا أن عليهم أن مفتعلة تكون قد أنها شك وال يقترح،

 وهو. سنويا المنتجة األسرة الحجر في كليا أو جزئيا استئجار

 و للشبان منح ينبغي" الشهادات" أن أيضا واقترح

 تكون أن ينبغي وأنها - العالي والتعليم كبير S - العالية الدرجة من نساء

 للشهادة" المهر" من مخطط وهناك. الشباب للتزاوج تشجيع

 فقط و. العالم في شيء أبسط أن الواضح من يكون لحاملي يمكن

 ل المراهقة، سن في V و S T U الكبير بك الخاصة لتحديد قواعد

 جدا noblespirited حقا له متناظرة اكتمال من يريد

 .العالية الدرجة من ومخطط
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 مارتن وودهول فيكتوريا السيدة مع صارع قد شعبية أكثر مستوى على

 عمل. منه مفروغ نفس سبيل في بشجاعة

 selfsacrificing ترغب لن صحيحا ليكون ذلك يعرف ما للعالم نقول

 الشهري الجهاز لها اإلنسانية كانت. عمال

 الضوء ناقل صارخ قدم الذي غالفه، داخل. الدعاية

 و الشعبية، واألساقفة شعبية والدعاة المثالية العضالت مثال



 في الليبرالية النظرة بعنوان السيدات مع شعبية األنثروبولوجيا علماء تنافس

 السريع عن فيه الكثير هناك كان. المفهوم هذا خدمة

 وأنا صحيح، بشكل أوضح أبدا عبارة وهي أهل، غير من الضرب

 المفيد القليل هذا من عابر وجود أن أعترف أن يجب

 ،(مات لألسف، اآلن، عليه هي) شهر بعد وشهرا بيتي، في مجلة

 التي والصعوبات الثغرات إلى انتباهي لتوجيه بكثير لم

 العملي وتطبيقه العام الطرح بين التدخل

 لماذا" مرة، بعد مرة وسئل منه واحدة أخذت. وأمينة واعية الرجال قبل

 والتبجح العبث من غريبة نكهة هذا هناك يكون أن ينبغي

 كليا كنت اإلنسانية فترة وقبل" الشيء؟ عن

 ذلك بعد لي بدا. و اإلنساني قضية مع اتفاق في

 معين، مستوى دون الناس تكاثر لمنع هذا

 استثنائي، بشكل متفوقة الناس تكاثر على وتشجع

 أنا. العالم علل إلصالح والدائمة الحقيقية الوحيدة الطريقة كانت

 وفي البهائم، من اإلنسان ارتفع قد الطريقة وبهذه. تزال أن أعتقد

 في سألت األيام تلك في. الرجال من أكثر أن إلى ترتفع الرجال الطريقة وبهذه

 المعتاد الهراء وتحدث الشيء، هذا يحدث لم لماذا ذهول

 بعد سوى ليست أنها. العالم في وغباء تعنت حول

 بدأت أنني وتحقيق التفكير من كبيرا قدرا

 يمكن القبيل هذا من شيء ال ربما، عديدة، ألجيال لماذا فهم
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 .ومؤقتة هامشية األكثر الطريقة في إال ذلك يتم ربما

 ل وإياب ذهاب من باإلجماع لتوقيع الغد إلى كله العالم كان لو

 واعترف مارتن، وودهول فيكتوريا والسيدة غالتون فرانسيس السيد

 لدينا تولد أن السخف من أنه الرائدة حجة على تماما

 نحن بينما والطيور، الخنازير لدينا المالية األوراق وتحسين واألغنام الخيول

 ذلك، من أبعد وإذا، الغافلون، األكثر الطريقة في لزميله اإلنسانية ترك

 جمع هذين ألسأل الطاعة، واعدا كله، العالم

 ويبدأ للقواعد، خطة بوضع استشارية، لجنة تشكيل

 بأسرع اإلنسانية الساللة تحسين العظيم العمل على فورا

 يعد لم بذل ينبغي الزواج بان تعهد كان إذا به، القيام ويمكن

 وأنا اللجنة، تلك من ترخيص بموجب فقط ولكن واألرض، السماء في

 تقلب من جدا قصيرة حقبة بعد أنه التفكير على أجرؤ

 من للغاية قصيرة قائمة باستثناء اللجنة، هذه التشريع،

 كما تماما تقريبا األمور ترك يقرر أن المطلقة، المحظورات

 لمن الخاص والتفضيل الحب ستعيد انها. اآلن وهم

 بعض ستقدم انها أقصى في والحرية، القديمة السلطة

 انتباهها يتحول فإنه لذلك، عنه وأفرج المؤهلة، المشورة كثيرا

 هذه لتقديم الحالي الوقت في أنه معرفتنا في والثغرات العيوب لتلك

 .وحلم نظرية عن يزيد ال اللوائح

 كما نحن،: هذا تتجاهل المنظرين هذه األولى الصعوبة

 لوما لتربية نقاط ما واضحا قليال وليس الواقع، في



 .بها لتولد نقطة

 لديه. جدا مضلل واحد هو الماشية مربي على وقياسا
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 له كامل االقتران يدير الذي جدا، بسيط مثالية

 ل يولد انه وقال والحليب، اللعجول يولد وأنه البقر، لحوم يولد انه. مخزون

 و ببساطة يذهب المثل لهذه وتحقيقا. متجانسة منصاع قطيع

 أي من تماما النظر بغض ويجنب، ذبح مباشرة،

 الشباب عجل. سيطرته تحت تنشأ قد التي المتباينة االختالف

 واالستفسار المع مع الفكاهة، من أصيل إحساس مع

 له جذاب، بشكل ملحوظ إخفاء أو الرياضية الأللعاب هدية مع التصرف،

 هذه رمي يمكن انه وقال. الحساب هذا على اإلطالق على معه فرصة من نوع هناك

 ما مجرد هو الذي. تردد دون جانبا الطبيعة الهدايا المعروضة

 ال انهم. به القيام يغامر أن يمكن ال اإلنسانية النظرية مربي لدينا

 األغنياء يريدون انهم. اإلطالق على المستقبل في متجانسة سباق تريد

 يغير وأن ومتنوعة، قوية، حرة، الشخصيات بين التفاعل

 .تماما المشكلة طبيعة

 لكنه متنوعة، بالحاجة نعترف أن له ويجوز. القارئ هذا يجادل قد

 مشترك أساس من تنشأ أن يجب التنوع هذا بأن يجادل قد

 أدخلتها التي التعقيدات من الرغم على أنه يقول قد. الوقف

 يكون قد المثالي واحد من متباينة االختالف أن اعتبار

 للتعريف بعض هناك تزال ال آخر، مثالي نحو تباين



 .كله لهذا لعالميا، ولدت تكون أن يمكن التي نقاط،

 هم؟ ما

 ربما ذلك بعد". الصحة" يجيب سوف أنه في شك هناك يكون سوف

 جالتون السيد القارئ ذلك إلى وباإلضافة". الجمال" يقول قد

 "قدرة" ،"القدرة" يقول، ربما وراثية وعبقرية
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 ".التعقل" إضافة نورداو طبيب من والقارئ". الطاقة" و ،"عبقرية"

 مع القائمة ومحاصرة ريد Archdall السيد والقارئ

 عالمة دعونا" واضاف. المعدية األمراض وجميع الكحال من" حصانة"

 سيقترح، التفكير طريقة أن من القارئ" اإلنسان، بني من إخواننا

 من مختلفة ألنواع' القدرة' ل' الصحة' ل عالمات نقدم دعونا"

 منخفضة الذين أولئك من تخلص ودعونا دواليك، وهكذا محددة، حصانة

 لنا يعطي وهذا. عالية يقفون الذين وتتكاثر نطاق في

 كنت وصعوبة عملي، تحسين إلى القويم الطريق

 ". الفور على تختفي" يحث" لرفع محاولة في

 "قدرة" ،"الجمال" إذا حقا، تشير النقاط هذه كانت إذا شأنه، من ذلك

 الحظ لسوء. وموحدة بسيطة أشياء" التعقل" و ،"صحة" وكانت

 .تنشأ الصعوبات من مجموعة الحقيقة هذه ومع بسيطة، ليست فهي

 إذا". الجمال" من واضحة بسيطة األكثر الحالة األولى أغتنم أن لي اسمحوا

 البشرية لترتيب الممكن من سيكون بسيط، شيء الجمال كان

 من أقل أو أكثر لديهم إذا لما وفقا بسيط، نطاق في الكائنات



 ربما هي ما حالة في يفعل أن للمرء يمكن كما - بسيطة النوعية هذه

 الشخص، هذا. الوزن أو ارتفاع - breedableو بسيطة حقا الصفات

 و العشرة، في وهذا الجمال، مقياس في ثمانية في هو يقول، أن للمرء يمكن

 خارج القضية يعقد ولكنه. وعشرين سبعة في هذا

 للنظر احد يبدأ عندما تماما الحجم بهذا إمكانيات

 جدا واسع وجود الجمال وأنواع أصناف هناك أن

 متباينة في العناصر من متفاوتة عدد من وتتكون الخالفات

 من بلطف جمال والكتاني، المثال، سبيل على هناك،. النسب

 و والظالم، عادلة، االسكندنافية القامة، طويل داكن، ويهودية الهولندي، نوع

 المثال سبيل على - اليابانية ولذيذ النبيلة، الرومانية اإليطالية، جنوب باهر
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 للقياس قابل وغير غريبة له األنواع هذه من كل. غيرها ليس

 مائة تجد سوف نوع كل حدود وضمن نقاط،

 و التعبير، وجمال تقريبا، unanalyzable متباينة، اساليب

 الناشئة للراحة، والجمال تأمل، الجمال النقل، جمال

 و والصفات، الغيار قطع من جدا غريبة نسبة من كل

 أن لنا كان إذا. اآلخرين من أي إلى اإلطالق على للتعريف عالقة وجود عدم

 د، ج، ب، أ، العناصر، بعض من يتكون البشري مظهر تخيل

 تحقيقه تم واحدة حالة في الجمال أن نفترض أن يمكننا ثم الخ، و، ه،

 بعض قبل من آخر في وو، من عالية تنمية بعض قبل من

 و للو مبهج خفية نسبة قبل من آخر في د، ج، صفاء



 .ب

 الخ و، ه، د، ج، ب، أ،

 الخ و، ه، د، ج، ب، أ،

 الخ، و، ه، د، ج، ب، أ،

 هو الجمال. الجمال من مختلفة أنواع تمثل المثال، سبيل على شيء، كل ربما

 خالل من تحقيقه الممكن من. ثابت شيء وال بسيط ال

 أو إضافة خالل من حصلت تكون أن يمكن 599 عدد أن كما التشكيالت، من متنوعة

 اثنان. العددية الترتيبات من ومتنوعة كبيرة مجموعة معا ضرب

 نصف ولكن ،599 إلى تبسيط كال قد طويلة العددية الصيغ

 لل مبتورة نهاية إلى واحد ووضع مبتورة نهاية طول

 أن تماما المتصور ومن. جدا مختلفة نتيجة يعطي قد البعض،

 في جماال األكثر الناس كل معا والزواج حدد قد

 ببساطة تنتج قد كنت عشرة أصل من حاالت تسع في أن وتجد العالم

 المتبقي من. الرداءة تحت ذرية أو المتوسط ذرية
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 واحد" بعد أخذ" طريق عن ببساطة جميلة تكون العظمى الغالبية العاشرة سوف

 مسبقة، ومكنة غلبة، خالل من ببساطة وذلك اآلخر، الوالد أو

 المساواة قدم على حدث قد يكون قد الذي األمر وهو اآلخر، على واحد والد من

 بلدي في) الجمال من األول النوع. عادي اآلخر الوالد كان إذا كذلك

 ببساطة يؤدي قد الجمال، من الثالث النوع زفاف( الصيغ ثالثة

 األول نوع عنه ينتج قد أخرى ومرة واو، من بدال القبيح فائض في



 من مزيج من

 الخ، و، ه، د، ج، ب، أ،

 و

 الخ، و، ه، د، ج، ب، أ،

 في جميلة تكون قد جدا، تصور الترتيبات، الذي ذاك وال هذا ال

 شخصية حال، أية على الصدد، هذا في. وحدها تؤخذ عندما جميع

 .تماما مختلفان شيئان هما اإلنجابية وقيمة قيمة تكون قد

 هذه ما الواقع، في هي الشخصي الجانب من العناصر هي ما اآلن

 نوع أي مع نعرف ال ونحن تكون، قد الخ، و، ه، د، ج، ب، أ، عناصر

 في الداكنة الصبغة وجود والوزن، الطول ربما. دقة من

 بسيطة فهي الجسم، على الشعر وجود البشرة، بياض الشعر،

 جالتون الحسابية فالعمليات ستتبع التي الميراث في عناصر

 من يقين على حتى لسنا ولكننا. دقة بعض مع للوراثة عالج

 استثنائي إلى يرجع معين واحد شخص ارتفاع يكون قد. أن

 لل طبيعي غير لطول وآخر والرقبة، الساق طول

 بدال ألقل السابق من يكون قد. الفقري العمود الفقري الهيئات

 و أطرافهم، التقزم من نوع األخير وهذا العاديين، الفقري العمود من
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 حاضرنا معرفة عن اآلن حتى) تصور كما تماما قد التزاوج

 هو كما الثانية من والساقين ألول الفقري العمود يعطي( يذهب

 .جدا القامة طويل للشخص يجوز



 الجمال ألننا وتربية الجمال من المسألة هذه في أن هي والحقيقة

 ال. العلم يثبت لم حيث الزاوية في طريقه ويتلمس

 "نفوذ منطقة" من جزءا باعتبارها بها الزاوية عالمة وضع يتم أشك

 ل إشارة أدنى هناك ليس ولكن األنثروبولوجيا،

 مؤكد وغير مداهمة االعتبارات هذه بين الفعلي االحتالل

 تلمس أن يجب Davysو دالتون لها األنثروبولوجيا تنتج حتى. حقائق

 قبل قرون لعدة القديمة الكيميائيون تخبطت كما تماما الزاوية، هذه في

 نحن. التجريبية هنا الممارسة قصوى لدينا يكون أن يجب. الكيمياء فجر

 نحن اإلنسان وخصائص لدينا، ما عناصر أعرف ال

 من sentimentalized واالنتماءات. الغاية هذه على الحصول على نعمل

 لهم الربيع في الشباب إلى يؤدي أن المرجح من لتو هم

 كله العلم تبلغ حيث المجال، هذا في السباق تحسين

 .تطور من الراهنة حالتها في األنثروبولوجيا

 من منوعات على ينطبق مصطلح هو" الجمال" أن اقترح لقد

 مختلف في المتنوعة العناصر من يضاعف االصطناعية النتائج

 التعميم عن يزيد ال أن للمرء يمكن اقترحت قد وكنت. النسب

 الفعال التطبيق في أمل أي مع باإلرث يتعلق فيما أنه

 يتعلق فيما" العقدي المواد" ويقول، حول، التعميم يمكن واحد من

 تقريبا تماما متوازية خطوط على المنطق بواسطة. كيميائي مزيج

 و لالهتمام مثيرة حياته في يتعامل غالتون السيد التي السمة كل

 تتألف أن إثبات يمكن جدا، حاسمة غير ولكن موحية أعمال
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 من" النجاح" من" سماحة" من يتحدث انه وقال. مماثلة منوعات في

 ل وإال المثال، سبيل على ،"الطاقة" و" حماس" من ،"القدرة"

 الهائلة من الرغم على الصفات، هذه بأن أسلم أن أستطيع األخيرين البندين

 أن. مهما الميراث في عملية قيمة ذات ليست شخصية، قيمة

 الرداءة، من أقل شيء تولد قد" القدرة" إلى" القدرة" للزواج

 لتكون المرجح مجرد أو المحتمل هو كما تماما" القدرة" وأن

 عرضا أكثر مع النسب في نفسها وفرض المكنة سابق

 أو المعارف، جميع مع واحد اختار مع الحال هو كما الشريك اختيار

 .لنا تعطي أن يمكن الراهنة حالتها في واألنثروبولوجيا المعرفة، الزائفة بدال

 يكون أن يبدو ما على نحن" الذهاب" أو" الطاقة" أو" حماس" إلى ننتقل عندما انه اال

 أن نفترض دعونا. لالنتقال ذلك من وأكثر بساطة أكثر شيء مع التعامل

 ترتيب يتم قد التي الفرق من واسعة مجموعة هناك المسألة هذه في

 اإلجمالي إلى الكمية العالقة في وبسيطة مباشرة نطاق في

 من واحد يمر. مختلفة البشر من العمل إخراج

 واحدة المدقع، في جالدستون كما الوجود هذا لمثل المتواصل العمل

 من الحدود أقصى إلى واإلنجازات، المصالح الثرثار سيل

 و نشاطا أعلى السابق استدعاء. أخرى جهة من مفي الخمول

 تولد أن يمكن أننا وجدت قد جدا المحتمل من. األخير انخفاض

 للغاية ننظر أن علينا يجب ذلك تفعل أن قبل ولكن." العالية الطاقة علم"

 منها التحقق يمكن ال رجل" الطاقة" و" الذهاب" أن من بالغ



 ك. للغاية الهامة األخرى االعتبارات من للعديد بالنسبة

 أو مؤهلين غير المغرور وهو أخالقي، غير أو أخالقي نشيط شخص يكون قد

 بك الخاص بارد. الهذيان مجنون أو عاقل، نملة، الجمهور حماسي

 تضاهى مع الحقائق، وتبرز يقرر تنضج أن للشخص يجوز

 المطبوعة ببطء ببطء، وضعت طويلة، فترة منذ يتعرض من وضوح
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 ذلك بطيئة العمالق الكدح تبادل أن شأنه من الذي الرجل. تصوير

 لصاخبة داروين، تشارلز شخص، وتعمد تباطؤ

 ل صافية شر( أنه الناس بعض يظن كما)و بالموضوع يتعلق ال

 العجالت كاثرين الستبدال مستعدة تكون أن فيه شك ال مما فإن جالدستون،

 أن قبل ولكن. المغامرة إلى ميال أقل الرجال من للساعة نشط اندالع في

 انه وقال مماثل، تبادل لجعل ككل المجتمع تحفز أن يمكن

 .وقوية طويلة لفترات الدعاية على تحمل أن يجب

 حيث عالم في جاهل رجل كما أكتب وأنا - بلدي جانبه من

 و البساطة في الشك إلى أميل وأنا - الجهل يسود

 دون الشخص". الذهاب" أو" الطاقة" من النوعية هذه من حتى تجانس

 الحرجة، كلية دون الفكري، ضمير بال النفس، ضبط

 ببساطة وهناك، هنا ويكون وذهابا، جيئة وتذهب وجابر الكتابة قد

 اخر شخص. نشوئه فور ذلك دفعة كل أطاع ألنه

 يكون قد ولكن الطاقة، من تماما أكبر نطاق على مبنية تكون قد

 و الحقيقة على بدال عازمة والحساسية، تركيزا، متعمد،



 تظهر أن ويمكن فورية، كمية نتيجة أي على من الدوام

 الطاقة مجال في شأنا أقل أنها على للغاية، اختراق الناقد ولكن واحد أي إلى

 هو ما الحاضر، الوقت في معرفتنا يذهب ما اآلن حتى. اللسابق

 بعض تكون أن احتمال مجرد هو" الذهاب" أو" الطاقة" باسم شعبيا والمعروف

 على التسرع الصفات من متنوعة منوعات صافي كثرة

 إلثبات الحال هو كما والموانع، القيود من متنوعة منوعات

 عميقا نحن. سليمة انتقاله للتجزئة نوعية بسيطة

 اسم يستحق شيء أي عن اآلن حتى المسائل، هذه في جاهل

 كما فقط به موثوق وغير به مسموح هو كما تماما واحدة هذه النظر وجهة العلم،

 .أخرى جهة من كما
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 وأرعن. كافية ليست" الصحة" تأهيل حتى

 أي في اآلباء، على ينبغي" يقهر، ال الذي األكثر الهواء مع يقول أن للشخص يجوز

 مضللة مبهمة صيغة سوى ليست وحده هذا لكن ،" صحية تكون معدل،

 ل األسباب كل هناك األول، المقام في. النوايا لحسن

 نتيجة ألية هي األصل في الصحة اعتالل انتقالية أن نعتقد

 المكتسبة ال ال الدستورية illhealth. لذرية كل في

 على تستجيب ال قد أو قد الطفل؛ إلى بالضرورة نقل

 للنظر السؤال هو هذا ولكن والتدريب، للطفل التغذية

 هناك أن جدا، المحتمل فمن تماما، المتصور ومن. الحق وقت في

 من خرج قد وأنهم الصحة، العتالل الوراثية األشكال



 و هي ما ولكن النفس، وضبط سرية االقتران طريق عن البشري الكثير

 و. نعرف ال نحن سيطرتهم من المحددة الشروط هي ما

 حالة أن من يقين على أكثر بالكاد نحن ذلك، على عالوة

 نفسه االسم يحمل الذي نفسه هو واحد إنسان في" المثالية الصحة"

 واحد نوع من جمال يرصد أن عليه نحن مما آخر، بلد في شرط

 هي الصحة. آخر جمال مثل األساسية العناصر نفس من تتكون

 ضد الهضم العصبية، ضد الدم توازن التوازن،

 والحماس المثالية الصحة من قلب. الدماغ من القلب من إفراز،

 ل عليه يبنى الذي تماما سليم رجل جسد في وضع

 كامل السرعة وجه على وشوش القلب، ذلك من واألبسط نطاق على

 الدماغ، أو ربما، الرئة في نزيف إلى طريقها واشتعلت النسيج،

 "الكامل. النسبية ضعف تصاريح أدنى مكان أي في أو

 على الفعل ردود عن تماما يختلف نظام يكون قد الزنجي صحة

 خلق إلى فقط منهم مزيج قد. قوي لألبيض" المثالية الصحة"

 ما بقدر ،"الصحة. "الفسيولوجية الخالفات من المريضة كتلة
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 و الزواج شهادات من الغرض لهذا هي، أخرى، أمور هذه

 من واحد كل يخدم وهو. لالستخدام الصالحة غير االصطناعية والجودة غامضة، مثل،

 هو المسألة هذه في ولكن والتخاطب، الخاصة احتياجاتنا على للحصول بنا

 .تفعل أن لها نريد لشيء الكفاية فيه بما - وحادة الكفاية فيه بما الصعب من ليس

 وقوعه والمعقدة الدقيقة المسألة هذه لخدمة جلبت



 وال الكفاية فيه بما تحليلها لم نحن. يكفي ما نعرف ال نحن. تماما أسفل

 أي في االسم، بهذا جديرة اآلن، حتى علم هناك ليس. الكفاية فيه بما اخترقت

 لتحديد محاولة فكرة هذه: حاشية. ]األشياء هذه من

 المعاصرة الكثير عن غائب أنه من الرغم على الميراث، في عناصر

 جدا ملفت في االعتبار في جدا الواضح من كان مناقشة،

 بعض مع - باتيسون السيد الذي مندل القس أبحاث

 باتيسون،. )األشكال من العصبيه - اهتمام مؤخرا دعا وقد

 كامبريدج، جامعة مطبعة الوراثة، مندل المبادئ
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 كامل إلظهار األقل على تكفي االعتبارات لهذه وينبغي

 الفكرة هذه فإن ذلك، على وعالوة. غالتون السيد اقتراحين استحالة

 أو معينة نوعية أي في النطاق عالية األفراد فتنتقي

 .اإلطالق على الطبيعة السبيل هي ليست لهم، وتربية الصفات من مجموعة

 هذا. يذبح قالت -و المتهور مقرنة هي. المربي ليست الطبيعة

 لل البقاء نظرية من خاطيء اعتقاد كان

 لعرضه كبيرة آالم في سالزبوري اللورد فهم سوء كان أصلح،

 في األنواع متوسط أن ،2804 عام في البريطانية الجمعية إلى

 لل تربية بين انتقائية قبل من احترام أي رفع يتم

 كما شك، وال للتضليل سالزبوري اللورد وكان. المتوسط من أعلى األفراد

 النحوية قبل من تضليل، خطأه يشتركون الذين الناس معظم تم وقد
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 للبقاء لألصلح البقاء توظيف خطأ

 استخدام ولكن. نادرا غموضا الغموض من الهروب أجل من مجرب،

 مدريد لاير أن إلى لإلشارة كافيا يكون أن يجب" البقاء" كلمة

 و األنواع يعدل الطبيعة التي القوة تطبيق من نقطة

 ولكن االنتقائية، التربية في يكمن ال نوعية، أي في المتوسط يثير

 تحت األفراد وفاة متناسب غير بشكل من العديد في

 ل كانت وإذا الماشية، مربي أساليب وحتى. متوسط

 تتألف أن ويجب الماشية، من األنواع في دائم تغيير إنتاج

 قتل أي في ولكن فيه مرغوب تربية في فقط ليس

 الداخلي الواقع فإن جوهر، هو ما - األقل على أو فيه، مرغوب غير

 .التكاثر من منعهم في - الموت

 مارتن السيدة اإلنسانية في للتفكير العام االتجاه كان

 البيولوجية للعلوم القراءة لهذه وفقا أكثر بالتأكيد

 بكثير أكبر إصرار هناك كان. غالتون السيد مقترحات من كان

 السريع" شر على" القضاء" إلى الحاجة على

 أبدا تعريف تم ذلك، مع التي، الكلمة وهي ،" أهل غير من الضرب

 هذا في الخصوص وجه على شيء أي يعني ال حقا أعتقد، ما على و،

 واحد مباشر بشكل ذلك تحديد يحاول ال واحدة ومباشرة. االتصال

 القضاء طريقة لتطبيق جدية بطريقة يجلس

 قبل من الفور على يواجه واحد االختيار، أسلوب من بدال

 ل نقاط تحديد في صعوبات من التشابك معقدة كما تقريبا



 ولكن أقول، وأنا تقريبا،. ل لتربية نقاط تحديد خالل من هو واحدا باعتباره تولد

 األقل على اليقين، يكن لم إن هناك، يكون أن يبدو ال لهنا. تماما ليس

 ومنظم قوي انتقاد أن معقولة احتماالت من قليل عدد

 للذهاب الكافي اليقين من تعميمات إلى توصل قد ربما
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 .على بناء

 مسألة من وسلطت اإلنسانية طويلة فترة قبل أنه أعتقد

 من معين وعدد الميراث، في فيه مرغوب بارز هو ما

 بارز بأنه ويعرف األشياء عزل تم ولقد

 لدينا أصل من اكتساح دعونا هذه، النظر يتم أن قبل ولكن. فيه مرغوب غير

 هي التي ومؤذ القاسية األفكار من عدد يعتبر الحاضر

 .الحاضر الوقت في للغاية الصاعدين تماما

 حقا باعتبارها بها تميز كبيرة، منطقة إلى األنثروبولوجيا مقارنة تم وقد

 ول مستقر غير ولكن العلم، نفوذ منطقة ضمن

 سعيد هو بل القبيل، هذا من النائية المناطق العلوم كل مثل. unsubdued معظمها

 بريطانيا من األولى األيام في كما تماما. الصيد األرض للمغامرين

 على الخصوص وجه على مكان أي من تنحدر األوغاد فإن الصومال، أرض

 اسم في الوحشية األعمال وإدارة الضرائب جباية المؤسفة، القرى

 متواضعة مقدمات لفترة شوش لي، وقيل وحتى، اإلمبراطورية،

 الجمهور األنثروبولوجيا القسم هذا في لذلك الحكومة،

 تدعي والتأكيدات نظريات فرض من يعاني العقل



 المنظم النظام بهذا يتعلق المزيد لها ليس التي ،"علمية" تكون

 جبل على ككل الطريق قاطع من العلم، هو التي االنتقادات من

 سيكون انه النهاية في التي والشرطة، القانون آلية أن

 جدا مثل في هم الحاضر الوقت في شيء ال اإلغارة المنظرين هؤالء بين ومن. مشنوق

 سيقنع الذين أولئك عن الجدلي لقمع الملحة الحاجة

 بالضرورة هو االجتماعي فشل كل أن غافلون العام القارئ

 واضح تعقب من يتمكنوا بجرأة يزعمون والذين ،"تتدهور"

 التي المؤسفة منوعات هذا في ومؤذ الشر ساللة
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 "العلم" اسم يدعون." الجنائية الطبقة" يشكل

 مبكرا باعتبارها المطالبة بقدر وفقط الثقة من القدر نفس مع

phrenologists يوصف ال عمق مع والكتابة يتحدثون. الفيكتوري 

 .محة" الجنائية" و اإلبهام،" الجنائية" و" الجنائية" األذن حول

 مع المؤسف السجناء وااللحاح gaols إلى الوصول من تمكنوا

 و الشخصية في تماما يغتفر ال والتحديق والكاميرات، سماكة

 الذرائع هذه كتبها التي الكبيرة اآلمال الصمود وأنهم خاصة، أمور

 .ل كفيري witchsmelling من" العلمي" إحياء الماضي في تتطور سوف أنها

 مضى وقت أي من الجسمية القياسات يحرث قبل من لدينا المجرمين قبض علينا يجب

 من خير الوقاية. "أدمغتهم الجنائي الفكر دخلت

 وكارثية المباشر الهجوم جعل mattoid العلماء هؤالء".  عالج

 ذلك على فقط وليس. المجرمين الكامنة الذات احترام على



 تجاه اإلنسانية الخيرية الينابيع على أيضا ولكن العطاء، نبات

 التي الحوادث من ومتنوعة معقدة للفصل. الجنائية الطبقة

 و الحظر، الذرائع، االحتياطات، صافي أن إلى الرجال يحمل

 نقتنع أن منا ويريدون للقانون، صافي فإن الحاقد، االنتقام

 مجرمين، يولدون. وجودهم في الكامنة القاتلة ضرورة هناك

 ل ولكن هناك،" نقول أن علينا تعد لم. يزعمون تصدر، لم

 هناك يذهب" ولكن، - الماضي في بنا المحكوم الصعاليك عندما -" أنا يذهب هللا، نعمة

 و بلدي األنواع من التفريق يتم التي الحيوانات من آخر نوع

 ". إبادة انظر سرور دواعي من كان ما وهو

 من الصيغة هذه أن يعلم قلبه بحثت الذي رجل كل اآلن

 ل نفسه يعرف انه وقال الغباء، هي محددة نوعية باعتبارها" التجريم"

 .المحتالين جنسيا أنفسهم يعرفون الرجال معظم ألن فقط مجرما، يكون

 أي لحقوق الغريزي احترام مع اإلنسان يولد ال
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 رجل ال. األحادي الزواج شغف مع قليل وعدد بلده، ذلك في ولكن الممتلكات

 االعتراف ولكن والغباء شنيع جدوى دون المخلوق ليس

 فرصة على للحصول ولكن والحوادث، لمزايا ولكن ذلك نفسه

 ظل في هناك، كان أيضا، هو، محظوظا، خجل أو تردد

 من فيه شك ال مما مجرم. ودفعتها األنثروبولوجيا سخيفة سماكة

 ل بالقانون الملتزمين المواطنين من للمجتمع الشخصية قيمة أقل

 أنه واحدة للحظة يتبع ال لكنه العام، العيار نفس



 إلى يرجع الشخصية كارثة له تكون قد. كوالد قيمة أقل هو

 لدرجة وجريئة، جريئة شخصية امتالك

 االجتماعية موقفه احتياجات فوق والطاقة الفخر

 هذا عن آخر مواطن يكون قد. وسلم عليه هللا محيط أجبرت وقد

 عصبية وجود عدم بسبب وتعقيمها فحص الرجل، والدوافع الرغبات

 عواقب ومن الشرطة رجال من يائس خوف قبل من الطاقة،

 بصراحة وسوف. المواطنين زميل ازدهارا أكثر له استنكار

 والتي الوسط، إلى األشرار أفضل أنا بلدي لجزء أن أعترف

 ل من السابق لساللة المستقبل من ثقة على ولكنني

 هناك يزال ال ترفيه، قد القارئ تفضيل كان أيا. األخير هذا

 أن التربية، على لتطبيقه فيها لبس ال االعتراض هذا

 قد الذي المجمع ولكن محددة، بسيطة نوعية ليست" التجريم"

 في تماما محسوبة غير نتائج لتعطي األخرى المجمعات مع لحم

 ونحن السلبي، الجانب وعلى أخرى، مرة هنا بحيث. وتنتج ذرية

 ال: حاشية. ]الستخدامنا لالستخدام صالحة غير العام التعبير على العثور

 عام بشكل واالجتماعي الجنائي فشل من المنزل في أشك

 سوف الذي السؤال هو هذا. فيه ولدوا الذين األطفال على الكارثية

 ل فقط هنا وأالحظ الحقة، ورقة في مع. كامل بشكل التعامل يكون

 بالقلق تشعر التي الحالية، مناقشتنا خارج من أنه إلى نشير
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 قبل مع ولكن العالم، في يولدون الذين األطفال مصير مع وليس



 المتوسط نوعية تحسين في نأمل قد كنا إذا ما مسألة

 و أطفال لديهم الناس من أنواع بعض تشجيع خالل من الوالدة

 على للحفاظ الحيوية األهمية ومن. اآلخرين يمنع أو مشجع غير

 ل أساس من آخر على الحصول أردنا إذا متميزة، السؤالين هذين

 .[فعالة إجراءات

 كاملة كوسيلة اإلجرام من الرغم على أنه يزعم سيتم ولكن

 و من التقاطها يمكن هناك هدفنا، لبلوغ الكفاية فيه بما واضح شيء ال

 التي االتجاهات( كارثية حال أية على أو) معين مجرم تعريف

 السيد قرأت الذين أولئك. وانتقاله ومحددة بسيطة هي

 يتعامل أن نعرف سوف المثال، سبيل على ريد، Archdall الكحول على اإلدمان

 هذا مثل كان لو كما" حنين شرب" يسمى ما مع باستمرار

 لهذا جدا قوية حجة يجعل انه وقال. محدد بسيط الميراث

 أمام تصمد سوف أنها أعتقد ال وأنا هي، كما قوية ولكن المعتقد،

 السباقات أن إلى ويشير. صارمة نقدية دراسة من الضغط

 هي أطول الكحولية المشروبات حيازة في كانت التي

 تلك كل على" القضاء" إلى ينسب كان وهذا مخمور، األقل

 ل المستخدمة غير األمم. لهم بالنسبة جدا قوي هو" حنين الشراب" الذي

 لهم، تأتي التي االولى دورتها في رهيب أكثر الكحولية المشروبات وعصفت

 الجديد التي الطريقة بنفس بالضبط في ذلك، قبل من تدميرها يتم قد بل

 من الخبيثة أكثر هي لهم المستخدمة غير للشعوب القادمة األمراض

 .جيل بعد جيال منها عانت التي الشعوب بين



 و بولينيزيا في الحصبة من رهيبة يالت مثل حاالت

 عظيم في يعطي انه وقال الحمر، الهنود بين النار الماء في قبل من عملت الخراب

 المشروبات بيع في التدخل أن ذلك من يستنتج انه. وفرة
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 على الحفاظ خالل من تنفع، مما أكثر تضر البعيد المدى على قد الناس إلى

 لمضاعفة لهم والسماح عليها، القضاء يمكن لوالها الذين أولئك

 لل مقاومة قوة خفض االجيال، مر وهكذا

 من االعتدال التشريعات تحويل يقترح انه وقال. سباق

 مثل العالجات هذه لمثل والبائعين، الشراب صناع اضطهاد

 تتكبد كانت إذا للجدل قابلة وغير المعلنة السكارى معاقبة

 هذه لتشمل الطالق أسباب وتمديد النسب،

 .وخيمة قبيحة عادة

 و الزوجة أن أعتقد ألنني ريد السيد العالجات أن ضد لست أنا

 شراب" هذا في النظر إلى معه اآلن حتى يذهب لن أنا ولكن المنزل، في

 بيع حول مفتوح بعقل االحتفاظ وأنا وبسيطة، محددة" حنين

 شراب" ورث هناك بأن أقنعني لم انه وقال. المشروب من

 أو الموروثة الشاي شغف هناك من أكثر أي" حنين

 .المورفين شغف ورث

 العام من معينة نظر وجهة إقترح أن أود األول المقام في

 النفس علم انحدر في الخاصة مالحظاتي. العادات مسألة

 الكتساب وسعهم في كثيرا تختلف الناس أن أعتقد أن لي



 لي. اكتسبوها التي العادات من وثبات قوة وفي عادات

 من رجل هو المثال، سبيل على النفسية، الدراسة من المباشر الموضوع معظم

 الجذور عميقة حقا تقريبا العاجز بالثقة جديرة غير الذاكرة

 اللغات وينسى يحشر انه. معه تلقائي هو ما هناك ليس. عادة

 ثابت من عاما عشر خمسة بعد التدخين عن ويعطي متساوية، سهولة مع

 وقادر صباح، كل واعيا جهدا مع تحلق ممارسة؛

 عموما وهو. آخر شيء أي على قصد إذا ذلك تفعل أن ينسى من
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 شيء حقا هو -" وراثي حنين" من البشعة الخرافة

 ساذج بعض على تماما تشل تأثير مع تعمل - أكثر

 جيدة ليست انها. "النامية عادة قبضة في يكافح الشاب

 !تماما الجهنمية العبارة تلك -" يحاول

 رثت" لتحجيم محاولة هذه أن حث يكون قد

 تدريجي من ريد السيد الحجة يفي ال العادة لهذه" حنين

 الكحولية، إلغراء تعرض سباقات في السلطة مقاومة زيادة

 عرضة أكثر جميع إلغاء على المترتبة زيادة

 لها كان التي الدول تلك أن ينكر من هناك يكون أن يمكن. األفراد

 يكون قد شيء، كل وبعد أنه إال ،soberest هي أطول المخمرة المشروبات

 التي الدول. بكثير ذلك من النطاق واسعة عمليات أكثر من واحدا جانبا إال

 كانت التي تلك أيضا أطول المخمرة المشروبات كان لقد

 حالة من الناس مرور. أطول المتحضر



 جدا يعني تنظيما أكثر حضارة إلى الزراعي تشتت

 زيادة من والتي الحياة، قيد على البقاء ظروف في المدقع تغيير

 .واحد جانب سوى ليست الكحولية لزيادة إغراء شدة

 والعديد ممكنة، عادة بكثير ذلك من أكثر يصبح المثال، سبيل على الشراهة،

 هم الذين الرجال إلى مرة ألول مناقصة الرذائل فاة آخر

 أكثر ثباتا، أكثر المدينة مطالب. المدن وحول في جمع

 من كثافة وأقل المثقف الشهوة

 فرقت في العيب كانت التي األخالقية الصفات. الريف

 وعر. العكس وعلى المدينة، في مفيدة تصبح مرحلة

 لوعطاء ذكي وبدوره مفيدا، يكون أن عن يتوقف استقالل

 ل متزايد نحو على يجعل والتفاوض، التعاون سبيل على لنأخذ

 من تعريفها يمكن ال والنسيج شديد ببطء ينمو هناك ذلك، على وعالوة. نجاة
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 في فصل جدا الصعب من ان هو النفس ضبط في التقليدي المنزل تدريب

 للكثيرين بالنسبة سكنوا الذين الناس. العقلية الوراثة من تحليل

 في المتفجرة وأقل اعتداال أكثر فقط ليست المدن في أجيال

 السكارى. تماما مؤدب أكثر ولكن اجمالي، االنغماس

 .الفردية وشعوب" همجية" الشعوب أيضا الناس

 اثنين العليا الطبقات بين السكر من كبير انتشار

 أو ستة التدخل في بها ولدت قد بالكاد يمكن قرون منذ

 أن ريد السيد على الصعب من حقيقة أيضا هو وإنما أجيال، سبعة



 السيد ذكرها التي الحاالت معظم في. فرنسا في السكر وزاد

 فيه التشغيل القوات مجمع ذكر يمكن ريد

 من متشابكة ومجموعة واحد، عامل سوى ليست المخمرة المشروبات ظهور

 ل تدريجيا متزايد إدراك عدم فيه الالحقة التغيرات

 شك لديه يوجد ال السكر. واحد موضوع فقط التسمم سحر وكانت

 من الناس من معينة أنواع على القضاء في كبيرا دورا لعبت

 محدد واحد قبل من تحديدها يمكن نوع التحديد وجه على يقضي أنه إال العالم،

 .تماما مختلفة مسألة هو

 يحل يعني ال وهذا ريد، السيد تصور اعترفنا إذا حتى

 بعض شراء يمكن العالم أن تماما المتصور ومن. مشكلة

 لتزين المشترك الشيء كان إذا. جدا غاليا الحصانة أنواع

 المؤكد فمن فضفاضة، الطوب من أكوام مع البلدات في المنازل من حواجز

 طريق عن الجمجمة في كسر عن بمنأى يست األشخاص من كبيرا عددا أن

 عند فيه شك ال مما الوقت حان شأن ومن. الطوب يسقط القضاء يتم سوف

 جميع ستكون الجمجمة في لكسر محددة مسؤولية لديها التي تلك

 عملي وضعت قد البشرية الجمجمة وأن عليها، القضاء

 هناك لكن. المواد السقوط أنواع جميع من للتلف الحصانة
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 في يبدو مما بكثير أوسع االخماد من كان

 .االتفاق خطاب

 على سيعمل ولكنه للقضية، كاريكاتورية صورة هو فيه شك ال هذا



 و اآلن مكرا أكثر نمتلك حتى ذلك خالف لي توضيح

 حقا كان إذا - والعقل وسكير البدنية اللياقة من شامل تحليل

 ونحن الحاضر، الوقت في لدينا مما - البدنية واللياقة العقل من مميز نوع

 لزيادة االصطناعي التدخل في مبرر أي لديهم

 هذا في يحدث أن الحاضر الوقت في يجوز إستبعادية عملية كانت مهما

 أن الممكن فمن محددة، ضعف هذا مثل هناك كان لو حتى. احترام

 وجيزة فقط يكون أن ينبغي هذا كان وإذا لكثافة، األقصى الحد من فترة لديه

 إلى تتحول قد - المراهقة سن في نقول دعنا - التنمية في المرحلة

 واقية تدبر إلى اإلنسانية لصالح بكثير ذلك من أكثر تكون أن

 في رأي أي إقامة أن وأزعم. خطيرة السنوات خالل التشريعات

 .جدا القليل إال نعرف ال نحن الحالي الوقت في أنه رأي من أبعد إلى األمور هذه

 من أكثر شيء أي إلى طريقنا منع والشك الجهل على األمر يقتصر وال

 منهجية في والسكر اإلجرام على للقضاء المخلصة الرغبة

 كلما يرحم ال قمع في السائد االعتقاد حتى ولكن الطريقة،

 ذكي تقف لن" األسرة في الجنون" هناك

 ومحدد ثابت هو الجنون يعتقد الشارع في الرجل. تدقيق

 دائما فهو. األبيض من هو األسود كما التعقل عن لها تمييزا شيء،

 التي القضائية بصفة عندما األطباء من تردد في غضب

 من جدا قليال القراءة ولكن" كذلك؟ ليس أو مجنون الرجل هذا هل: "وتطالب

 يبدو ما على أخرى مرة هنا. واضح التأكيد هذا حل المجانين عالج وأطباء

 ل نؤمن أن علينا تقودها التي الدول من عدد لدينا يكون أن ممكن
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 عامة كلمة تحت معا مجتمعون ألنهم بسيطة

 المستحثة من كبيرة متنوعة مجموعة تمثل قد التي ولكن ،"الجنون"

 والفطرية جهة من للتوريث القابلة وغير منها الشفاء يمكن التي والدول

 .أخرى جهة من والوراثية المستعصية النفسية والتفاوتات

 كبير حد إلى سعيدا الجمهور تثقيف من الموهوبين أقل جزء وكان

 في تحلل، تسمى نورداو الدكتور قبل من العمل من سنوات بضع منذ

 الزائفة في طبيعي غير الناس من كبيرا عددا درست التي

 لل إمكانية أي يدع ال بما طبيعي غير يكون أن وتبين بطريقة

 الفنية استثنائية رجال المختارة العينات كانت معظمها. النزاع

 متأخر وقت في - متناسقة وغير الطنانة الكتاب كان. األدبية والسلطة

 في" عاقل" عادة كشاعر أتذكر، تينيسون، لورد عن الصحيفة ونقلت

 و ميلودرامي الشخصي مظهره يوفرها نطاق من الرغم على

 اظهار على تعمل يقل لم لكنه - للعزلة المرضية شغفه

 له تقريبا دائما نسميه أن يمكن غبي رجل استدعاء يمكن ال كنا إذا أنه

 أجل من كتاب قراءة الجمهور. العقل اظهار بعض مع جنون

 الذي النجاح كل إلى تهدف ختام تطبيق تعاطيه،

 االطالق كيف لنرى تماما وفشلت لها، الحسد أيقظ

 مجرد الواقع في هو الجنون إذا ولكن. الجنون تعريف تدمير تم

 إذا الكافية؛ السيطرة تحت فقط الجنون وعبقرية جهة، من عبقرية

 مضطرب وعقل معقول غير على فقط شرك هو الخيال



 هذه من شيء ال وحقا - الفكرية المؤسسة فائض وجود فقط

 فكرة مثل معقولة فقط ذلك بعد - إيجابيا دحض يمكن أشياء

 !ذلك تربية فكرة هو الجنون، من االستنساخ قمع من

 للمرء يمكن محترمة، والناس الراكد، مملة، هذه كل نأخذ دعونا

 عن ثبت حكم ما كل مع تتفق ولكن شيئا يفعلون ال الذين أقول،

32 

 رئيسهم كان الذين لهم، تغير مهما وعرقلة عليهم ويقترح

 من تافهة خارج شيء أي تخيل الهائل العجز هي الجودة

 مجنون الوقت حان لقد" بصراحة، لهم نقول ودعونا الخبرات،

 مع هذا من يهرب أحد ال دعونا".  بك عائلة من تزوج

 أي في هو، وإنما القبيل، هذا من شيء أقترح أن بيان يتم أن وينبغي

 اقتراح، معقول كما لدينا، للمعرفة الراهنة الحالة في معدل

 .العكس كرر بعيد حد الى األحيان من كثير في ليصل لجعل

 بالتأكيد وينهون التدخل من يمكنها وضع في نحن حال أي في إذا

 وأنا معينة، أمراض بعض حالة في فإنه الزيادة،

 إلى حتما وتنتقل وكارثية مؤلمة هي قال

 هناك كان اذا. األمراض هذه من يعاني شخص من ذرية

 الطب مهنة يكون أن يجب السؤال هو وهذا - األمراض هذه

 واحد يعاني بينما النسب تكبد أن الواضح من - تقرر أن على قادرة

 قاسية، هو تجنبها، يمكن التي األشكال من شكل بأي إلحالتها أو منهم واحد من

 ل يبدو ما على ممكن الشيء هذا كان إذا. والبغيضة كارثية فعل



 هو األوراق هذه في عليها المنصوص التوجيهي المبدأ ضوء في أنه لي

 ل خطوة أي أن في أشك وأنا الجريمة، من األسفل الدرك في وضعت جيدا يكون قد

 التعذيب، من قصيرة الجاني، ومعاقبة لردع يستغرق قد الدولة

 لنفسي. ومعقول عاقل الرجال من المعارضة مع سيجتمع

 .األمراض هذه مثل هناك كان إذا للشك تقريبا أحيانا أميل فإنني جزء

 ولكن أستطيع ال أن واضح، جدا بسيط العالج فإن هناك، كان إذا

 ال أنا. للغاية مخز الصمت عن الطب مهنة على اللوم إلقاء

 أعتقد ولكنني بشرية، كتلة من النهائية حكمة في مؤمن

 يقين على تكون أن في الشعوب االنجليزية باللغة الناطقة من التعقل في الكفاية فيه بما

 أن من

 الطبية الفحوصات من وردت أنها واضحة وتعليمات بيان أي
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 .باخالص بها االلتزام سيتم المسائل، هذه في ككل، مهنة

 من العظيمة الهيئة لهذه الجماعي الصمت وجه في

 .موجودة األمراض هذه مثل في للشك ولكن لذلك، شيء يوجد ال المتخصصين،

 الحقيقة في هو ذلك نحو أو معين لمرض المنهجي القمع هذا مثل

 ما بقدر الحاضر، الوقت في ثقة أي مع به القيام يمكن ما أقصى

 أعاله، كتابة منذ: حاشية. ]تذهب الجماعي والعمل الدولة

 معظم ولكن قصيرة لفترة انتباهي هونولولو في مراسل ودعت

 ،2808 النسيت، مجلة في كامبل هاري الطبيب قبل من موحية مقال

 ل المشترك الطبي كناية الحال، بطبيعة ويستخدم،. 378. ص الثاني،

 يعطي وانه ،"اإلنجاب أن ينبغي ال" ل" يتزوج أن ينبغي ال"



 الرئوي، استهالك": الزواج أشرطة" كقائمة بعد

 مشرق في المزمن السكري ومرض والجنون، والصرع القلب عضوي مرض

 الكافية الطبية المعرفة لدي كان لو اتمنى. الروماتيزمية والحمى المرض،

 و معيب البصر الموروثة يذكر. االقتراح هذا لتحليل

 بلدي في تعاملت والتي الجودة،" العصبية" و أيضا، السمع

 هو. بشدة لي تروق التي األخرى االقتراحات من اثنين ويضيف. نص

 فيها والحياة مقصود، غير األمراض حاالت" جميع لمنع يقترح

 خاص، بشكل الحاالت وقال ،" الجراح سكين انقذت

 إلى االنتباه أيضا ويسميه. المبيض وكيس مختنق فتق

 االقتراحات هذه كل. المبكرة والشيخوخة سكتي انهيار

 أن منهم أيا ولكن الفردي، للسلوك كبيرة قيمة ذات

 عظيمة حتى.[ الجماعي العمل يبرر أن اليقين جودة

 الرجال ال الحاضر الوقت في وتوجد - األنثروبولوجيا في تقدم وإحراز

 قريبا ستكون التطورات هذه من أي أن في أمله لتبرير األوقاف وال

 في عديدة لسنوات أمل على به القيام يمكن ما بقدر هو وهذا - قدم
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 .ككل المجتمع ألفراد االنتقائي التزاوج

 في تكهنات محل يحل أن ينبغي اليقين وقت أي في كان إذا: حاشية]

 لإلنسانية المشترك الحس يتوهم أنا ثم اإلرث، مجال

 لل المباشر التطبيق صالح في لتكون جدت سيتم

 المتحضر في تقريبا مواطن كل الحاضر الوقت في.[ الحياة في المعرفة



 ما بقدر القرابة، القوانين قواعد الدولة تحترم

 هائلة وهو - المطلق االحترام مع واألخوات، اإلخوة تؤثر

 كروزير بيتي والدكتور الغريزة، على التدريب انتصار وأشارت

 تقسيم الممكن من وجدت تكون أن يجب المستقبل في كان وإذا - خارج

 ل فقط البعض بعضها مع الزوج أن يمكن وبعضها مجموعات، إلى اإلنسانية

 ال أفضل يكون منها وبعض ذرية، من العيب ان

 في ملحوظ بشكل تذكر صعوبة هناك سيكون انه اعتقد انا ذرية،

 أنه إال. المعرفة لهذه وفقا المحرمات من نظام فرض

 أخرى مرة وأثبتت االطالق على المعارف بعض أثبتت يكون أن يجب

 يدق يجدر تطبيق يستحق الحقيقة إذا. النهاية حتى

 االستنتاجات طاعة على المشترك الرجال يتوقع أن في الحق لدينا وليس المنزل،

 ولها: حاشية. ]مشرق المتخصصين االتفاق يتم لم اآلن وحتى عليها تقوم التي

 من الرغم على أنه ،Wallas جراهام السيد صديقي، لي أشير

 انتقائية لتربية اإليجابية مخططات بأي القيام للدولة يجوز ال

 معين تهرب ألكثر يمكن ال فإنه لدينا، للمعرفة الراهنة الحالة في

 عملي من التهرب يمكن الفرد من األمور هذه على فعل رد

 او انه معين شخص أي نقول أن نستطيع ال أننا من الرغم على. حل

 ونحن للدولة، استثنائية اإلنجابية قيمة ذات ليست أو هي،

 غاية هي التي الطبقات إلى نشير أن يعتقد، انه وقال قادرا، يزال ال يكون قد

 تكون قد ونحن الجيدة، اإلنجابية والطبقات ككل، ربما،

 هو. تزايدها إعاقة، لتجنب األقل على أو تعزيز، على قادرة
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 وهو كنوع، ربما، بأنها اإلناث االبتدائي المعلم حاالت

 المتوسط من وقدرة نشاطا وأكثر ذكاء أكثر فتاة

 أعلى لديها ويخلص تنشأ، كانت التي الطبقة من

 الذي النص في لحجتي مخالفة نظر وجهة - اإلنجابية قيمة

 لي يقول. مستقلة تكون وربما شخصية وقيمة اإلنجابية

 ل البلد هذا في كبيرة مدرسة لوحات من العديد ممارسة هو أنه

 لهذه الترويج رفض أو الزواج، على المدرسات فصل

 إذا للسباق سيئة الحال، بطبيعة هو، الذي أمهات، يصبحن عندما

 لهم كان انه وقال. متطابقة واإلنجابية شخصية قيمة

 لكفاءتها االختيار عن النظر بغض مواقعهم على الحفاظ

 واحد ما تجاه الغريب مباشرة غير وسيلة هو هذا. األمومة تنطوي

 في األمهات منح يقترح أنه عمليا. Galtonism نسميه أن يمكن

 هذا أن على معه أتفق ال أنا بلدي جانبه من. التعليم من اسم

 عالية لديك تظهر أن يمكن أخرى، فئة أي من أكثر أي الطبقة،

 --paper هذا في التحليل قيد المسألة وهي - اإلنجابية قيمة

 حدود بال الجهد من المزيد بذل وربما السابق والمعلم أن أعترف لن أنني من الرغم على

 أنا. مدربين غير أو أمية امرأة كانت لو مما ألطفالها

 يكون أن يمكن حقا فعال شيء ال بأن قناعتي أكرر أن إال يمكن ال

 في عليه نحن مما وضوحا أكثر نحن حتى المسائل هذه في نظمت

 ل المكرسة العامة الهيئة وأن عنهم، أفكارنا في عرض



 دعم أو العزوبة، لفرض إما العمل له ليس التعليم

 حالة في فقط ليس. الشؤون هذه في اإلطالق على تجربة أو أسر،

 وهكذا والبحارة، الجنود من حالة في ولكن االبتدائية، المرحلة معلمي من

 و الزواج تثبيط أو لتشجيع الكثير تفعل قد الدولة أن على

 أن ،Wallas السيد يصر كما أيضا، صحيح أنه فيه شك ال ومما ذرية،

 األفق في تلوح العنصري، والمصاهرة األجانب المهاجرين مشاكل
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 منذ هنا، مهما المطبق علم أي لدينا ألن ولكن. علينا

 الجماعي بالطبع ألي يجوز أن اتجاه أي في يقين هناك ليس

 وأنا لذلك، شيء يوجد ال جيدة، من بدال جماعي بشكل شريرا تكن

 و الفردية، التجربة إلى األمور هذه لترك ولكن عقد،

 فعالية من وضوحا أكثر األمل يوجد حيث جهودنا نركز

 سوف، منا والبعض الفردية المبادرة على األمور ترك. نتيجة

 غير على العام إجراءات اتخاذ. الصحيح االتجاه في ويسير اإللهام، أو الحظ طريق عن

 كافية

 .الجماعي لخطأ واضحة فرصة وهناك المعرفة، أساس

 و موجه إال لشيء يقول األسئلة هذه من اقتراب

 .[النشطة البحوث

 آخرون وهناك. المسألة هذه جوانب من فقط واحد هو ذلك، ومع ذلك،

 من المشكلة هذه مع التعامل أيضا الجديد الجمهوري قد الذي من

 .الوالدة العرض جودة

 آخر لون األمور هذه كل تفترض الشخصي بالسلوك يتعلق فيما



 والمجتمع، الدولة. النقطة تلك عند واضحين نكون دعونا. تماما

 الفرد في الجوهرية الحقيقة ولكن الثوابت، على فقط تعمل قد

 مسائل في بينما. التجربة هي الفردانية. التجربة هي الحياة

 التصرف من كل في التصرف عدم حكمة أكثر هو العامة والرقابة التنظيم

 ل جدا جيد بشكل االنتظار للدولة يجوز حين في. والشكوك النظريات على

 حتى المعرفة تأتي حتى األجيال من دزينة نصف أو جيل

 يذهب الخاصة الحياة على يجب للحل، قابلة غير مشاكل - الحاضر الوقت في - هذه

 نفعل عندما. اليقين فشلت حيث االحتماالت على ويذهب اآلن،

 أحكامنا الستخدام لدينا ثم منازع، بال الحق هو ما نعرف ال

 الجديد. حق على كان ربما له يبدو ما بكل للقيام ممكنة درجة أقصى إلى
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 النفراد ممارسته في أو الخاصة حياته في الجمهوري

 و: حاشية. ]للسباق أفضل له يبدو ما نفعل أن يجب تأثير،

 هي الفقرة. الشيء من النوع هذا من للحد محاولة بالتأكيد

 -(: 2092 سبتمبر) بوست مورنينج من

 في والبكم الصم زفاف حفل احتفل --. الصمت في متمسك"

 Lettige وإميلي بيش جيمس فريدريك عندما أمس، والدن الزعفران

 الصم قبل من العروس وحضر. متزوجة كانت والبكم، الصم سواء الملك،

 أصدقاء والبكم الصم ثالثين من أكثر إلى وتصل البكم، العروس وكانت

 للصم باين،. A القس الحفل إجراء تم. حاضر

 و روية بال األطفال ينجب ال أن يجب انه وقال. "[ لندن الكنيسة، والبكم



 جدا الواضح ومن. مكتملة غير تأكيده بسبب قصد غير عن

 يشعر كان واذا ودقة، بصبر نفسه لفحص واجبه

 المتوسط من بدال أكثر أو بمعدل أي العموم، وجه على هو، انه

 فإنه لدينا، األولى الورقة في عليه المنصوص األساسي المبدأ على ثم الرجل،

 ل كامل بشكل وإعدادهم األطفال إلنجاب إلحاحا األكثر واجبه هو

 لل فرصة أي وتفقد أعتقد، سوف، انه ذلك على وعالوة. الحياة شؤون

 الزواج الستعادة الطريقة هذه مثل في ويتصرف يتحدث

 عمر أن - الفيكتوري العصر وجاذبية هيبة من شيء

 مدى على جدا كبير أن يجب - والضحك حساسية صورية سيئة، مشاعر

 .تعطيه أن رفضت

 الحقيقي التوجيهية من القائمة وجود عدم في الجديدة، الجمهوريين أن من الرغم وعلى

 هناك محددة، حاالت في التدخل على يجرؤ لن المعرفة،

 قد النية حسن من الرجال أن الوالدين على للتأثير أخرى طريقة

 لمهاجمة واحد، شيء هو معين نوع على للهجوم. االعتبار في يؤخذ كذلك
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 جانبا اختيار تحديد المستحيل من يكون قد. آخر شيء محددة نوعية

 ضعيفة، جبان، أنت: "لهم ويقول السكان من أشخاص

 هو العالم هذا في لكم تحمل كنا وإذا مؤذ، والناس سخيفة،

 بعيد حد الى يكون قد ولكن".  العائالت وجدت ال أن بشرط

 واالجتماعية القانون للترتيبات يجوز أنه اعتبارنا في نضع أن ممكن

 الغباء حراسة قد والمتوسط، الجبان وحماية تشجيع



 و والقوة الشرف تأمين وقد المؤسسات، من المنافسة مواجهة في

 التوجيهية وبحلول واألساس؛ سخيفة يد في السلطة

 تصور كل على للحصول أنفسنا، قبل وضعناه الذي المبدأ

 من أكثر ليس االجتماعية الترتيبات وهذه القوانين هذه تغيير

 و لتحديد المستحيل من يكون قد. الجديد الجمهوري واجب

 ل به القيام يمكننا حال أية على ولكن جنسنا، من أفضل المختار تزاوج

 فيه ومرغوب الخير وجعل الفرص في المساواة لتحقيق األمور ألف

 .مشرفة وزيادة لتخفيف وبوضوح بسرعة تؤدي الصفات

 من موهوبا رجال أن مرارة وتزيد مخجل حقيقة هو بل الحاضر الوقت في

 شخصية له شراء األحيان من كثير أن يجب المجتمع من الفقيرة الطبقات

 أطفال بال يموت إما يجب انه وقال. أبنائه حساب على تنمية

 زرعه، ما لجني الغباء من لألطفال وناجحة

 لل شاق وأمر البائسة اختيار - هديته التضحية أو

 الجديد الجمهوري االحتماالت من الجانب هذا: حاشية. ]بأسره العالم

 معاملتها سوف المرحلة هذه وفي أخرى، مرحلة في أخرى مرة يأتي

 و التشكيك حتى ربط وإمكانية طريقة. تستأنف

 قسط وتحديد الصفات، فيها المرغوب وغير متوسط مع فشل

 على فقط ليس يمس أمر هو أنبل، سمات على

 لل العامة التعليم نوعية على ولكن المواليد، جودة
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 عقد من ألكثر مريحة أنها. الشباب مواطنا يتطور التي الدولة



 ل نأتي حتى لذلك، لهذا، تفصيال توسعات أي

 الذهاب ليوم وعادات والمؤسسات القوانين أن وكيف عام، سؤال

 .[الغد إلى رجال unmake أو لجعل

 المتوسط نوعية تحسين أجل من تذهب، قد نحن األقل على اآلن حتى

 وكسور جدا بطيئا تقدما إال واضح هو وإنما اآلن، والدة

 ampler أي أمام العائق إن. الذرائع هذه قبل من تحصل سوف أننا

 من الجهل وليس - وحده والجهل الجهل هي المؤسسة

 .للمعرفة المطلق العوز ولكن أقلية، يتعلق فيما األغلبية

 .ذلك من أكثر نفعل أن يمكننا أكثر عرفنا إذا

 الوالدة العرض بد تحسين من المشروع هذا في الرئيسي الهجوم لدينا

 قد ونحن بأنفسنا، نعمل أن نستطيع ال كنا إذا. البحث خالل من لذلك، الكذب،

 رجل هناك كان إذا الحاضر، الوقت في. لنرى ألطفالنا ضوء عقد بعد

 و معقدة لمثل خصيصا والتخلص الموهوبين خصيصا

 السؤال هذا ألن والتجربة االنتقادات هذه مثل شاقة، التحقيق

 وال مأوى، وال طعام وال له يقدم العالم مطالب،

 ل مثل يكرم من العشر في نأمل أن يمكن ال انه وقال مساعدة؛ وال اهتمام

 القلب صميم من سيكون انه وقال والبيرة، الجزارين الخنزير لحم على الوفره في التوجه

 و واجه، الذي الشعب. المائة في وتسعين تسعة قبل من االحتقار

 وله أطفال بال سيموت انه وقال صلة، ذي غير الدخل بعض لديه كان إذا إال

 لل تعطي قد التي الخدمة لجميع معه، يهلك وخط

 لألسف، ال، كبيرة العقلية األوقاف وكما. البشرية مستقبل



 واالنقراض، واالحتقار الغموض شغف بالضرورة تنطوي

 له تعطي الرجل هذا مثل فإن الحالية الظروف ظل في أنه المحتمل فمن
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 إنها. ومخجل بمرارة المأجور غير أقل السعي لبعض مانع

 كل من الرغم على" خارج عبقرية" أن غبية خرافة

 سحق ضد ارتفعت قد العظماء الرجال أن حقيقة. اإلحباط

 األسماء بنداء هذا. القبيل هذا من شيء يثبت الماضي في عيوب

 لل الهائلة النفايات من قدر إعطاء عن يزيد ال ال الناجين

 استثنائية رجال. اإلنسان غباء إمكانية البشري حقق

 والشرف، والمالبس، والطعام الرجال المشتركة كما واسعة االحتياجات نفس لها هدايا

 يجوز ال. الذات احترام في زمالئهم ومساعدة اهتمام،

 الحاضر الوقت وفي الطريق، جانب من إليها حاجة في ولكنهم الغايات، إليها حاجة

 تقع انها. هذه وداعا المنتجات من أيا تنتج للوراثة جادة دراسة

 .االتجاه هذا في التوازن إلمالة الجديد الجمهوري قبل

 الحظ ولحسن اناني من عددا بالفعل شك، وال هناك،

 هذا في العمل من معينة كمية القيام على القادرين وضعت الرجال

 الغرامة، تلك من واحدة المثال، سبيل على إيوارت، Cossar أستاذ اتجاه؛

 و البريطاني العلم مجد هم الذين unhonoured والعمال خفية

 لتوضيح الكثير فعلت وقد لدينا، االجتماعي النظام إدانة

 الطبية مثل من العديد وهناك مسبقة، ومكنة telegony مناقشة

 لهذه االهتمام التي اليومية ممارساتهم توسيع الذي ريد السيد قال كما الرجال



 كارل أساتذة. األخرى األسماء بعض يعتقد واحد. الكبرى القضايا

 Benthall الدكتور وملدوال طومسون. J. A مورغان، لويد ويلدون، بيرسون،

 و فاي. E. A إليس، هافلوك بوكوك، كانينغهام، باتيسون،. والسادة

 بها تقسم كيف لي لتذكير فقط لي، Menteath ستيوارت تحدث

 بلدي تسللوا وربما اآلخرين، من العديد عن. يكون أن إلى االنتباه زيارتها تمت

 من واسعة العالم هذا كل في تماما مائة من نصف ال. اآلن الذاكرة

 العلم هذا كان إذا خمسين نحتاج واحد عامل لهذا! الرجال باإلنجليزية الناطقة
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 إلى بحاجة نحن. العملية أبعاد إلى تنمو أن هو الوراثة

 و االهتمام من وجو خاص جمهور إلى بحاجة نحن األدب،

 هذه يجلب الجديد الجمهوري فكرة القبضات رجل كل. نقاش

 يمكن الجديد الجمهورية األيام من يوم في إذا فقط ولكن االرتياح، أقرب يحتاج

 من بالمالبس دمية كونه من القليل وأنهكته العهد، لولي األذن على قبض

 كان إذا أو المألوف، التجار شرك دمية األطفال، كبروا

 األمور وهذه المليونير، عقل على واالستيالء غزو يمكن

 وهذا للوراثة، المفقود العلم هذا. خطوة في تقريبا تأتي قد

 و البيولوجيا الحدودية حول المعرفة من خاما األلغام

 كما اآلن خاما هو العملية األغراض لجميع والتي اإلنسان، علم

 أهمية أكثر مرات عشر البسيطة، الحقيقة في هو، أفالطون، أيام في كان

 و الفنية جميع والفيزياء، الكيمياء كل من للبشرية

 .وقت أي في أو وقت أي في يتلقى الذي الصناعي العلم اكتشف سيتم



 خالل من أفضل بشكل السباق لجعل المتاحة الإلمكانيات عجبا

 في الوالدات سنتخذ األوراق هذه لبقية بالنسبة. تربية

 .لهم نجد حيث األكبر، للجزء بالنسبة العالم،

 ل المسألة هذه في بالمناسبة تصريحات Menteath ستيوارت. السيد]

 القتراح فيه مرغوب غير أمر أنه استثنائي الناس من االستنساخ

 عائلته أنه ويعتقد الرجل، كان إذا. حال أي في الطوعي االنقراض

 و والتواضع، النظر، بعيد الوطنية الكثير يعرض ،"الملوث"

 أن وافتراض أطفال، لديهم ليس أن كما الذات إنكار الحياة مدى

 أكبر هو النوع هذا مثل وقف قبل من للبشرية خسارة

 وذلك ،"األعمال أقوى الهيئات أصغر في الوهم. "الربح من

 واحد يبرر المرء التفوق شعور ذلك يتبع ال
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 ،Vrooman السيدة مع الذي، ،Vrooman السيد. العكس أو الخصوبة قصوى

 هو. التأثير نفس كبير حد إلى ويكتب أكسفورد، جامعة في روسكين قاعة تأسست

 هذا مثل لتشكيل الكفاية فيه بما والمعنوي الكفاية فيه بما ذكي شعب إن يقول

 السيد. لهم تشكل أن يجب ال الذين الناس من نوع سوى ليست قرارات

 يتعلق فيما جذابا كان اقتراح Menteath ستيوارت يجعل أيضا

 رغم علی. المهنية حياتهم في امتصاصها يتم الذين واإلناث الذكور من عباقرة

 شيئا فعلت تكون قد كبيرة، أسرة الخلفية أو عبقريا يكون ال قد

 ل واألخوات اإلخوة لها أو له مساعدة خالل من المخزون على للحفاظ

 .[أبنائهم وتعليم دعم
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 الثالث

 صنع MAN من معينة بالجملة الجوانب

§ 2 

 جدا، بسرعة تتصلب سوف الحياة أن النهائية حساسية من الجلد مع

 ونحيب ضعف مع ،discomforted يتلوى القليل هيئة مع

 في يحتجون يأتي ومخلوق القلب، تحرك التي احتجاجات

 وقوى وفرصة ونحن النصر، فوز الموت وإال العالم،

 معينة أشياء. رجل لينة العجز هذا من للخروج وجعل فيه، الحياة

 ه على وختمها للتغيير، قابل وغير اإلنسان أن في منه مفر ال أمر هناك

 و الموروثة، واألشياء والدته، لحظة من طويل وقت قبل يجري

 ملكه هذا. واألساسي النهائي أناه الكامنة، األشياء

 كيانه، كل من الذي الشيء للشفاء، قابل غير واقعه" الوراثة"

 المؤكد. ألوالده على ويمر الحياة قيد على البقاء اختبار أمام تقف

 ل األمور وبعض تكون، قد التي األشياء وبعض يكون، أن يجب التي األشياء

 هو وهذا له، قرابته يعرف الكثير أن. له نطاق من أبعد مضى وقت أي من

 .الطبيعي اإلنسان

 بأسره بالغ رجل لتعويض كثيرة أخرى أمور هناك ذلك، إلى باإلضافة ولكن

 ذلك كل والدته، منذ علم لديه ما كل هناك. له نعرف نحن

 دائرة لغته، به، القيام على وتدريبهم به، القيام تدريسها تم انه وقال

 من تأتي التي والتفاوتات لنفسه، اتخذها التي األفكار
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 هناك. circumambient اقتراح ان المقرر واالنحياز متكافئة غير ممارسة

 و متخلفة قوى المسبقة، األحكام وألف عادات ألف هي

 وندوب جسده، على ندوب هناك. بمشقة المكتسبة المهارات

 على قادرة أشياء الثانوية، األمور هذه كل. عقله على

 و المصنعة، الرجل تشكل أنها. وتجنب تعديل

 وتمسكا متراكبة هذا كل مع اساسا ومن. االصطناعي رجل

 سوف التالية ورقة هذه أن للرجل االصطناعي وجزء

 العادي اإلنسان رفع النسل، تحسين مسألة. صفقة

 معا لرسم نذهب نحن. جانبا وتوضع ناقشناها التي الوراثة

 اصطناعية على تحمل أن ممكن كثيرة أشياء اآلن

 و ناضجة في عليها والسيطرة المحرز المكونة التأسيسية،

 و عليها بناء كيفية في للنظر نذهب نحن. بالكامل مطورة رجل

 لل تقريبي تحليل لمحاولة نذهب ونحن يصل، ما بناء يمكن كيف

 من وتطورت متحضر للمواطن يمكن التي كلها معقدة عملية

 .قليال ونحيب الخام المخلوق ذلك

 ممكن، كيانه يصبح التي اللحظة نفس في والدته، قبل

 الخير أجل من للرجل المالزمة والقيود الصفات تسوية تتم

 سيكون كان اذا ما أبيض، رجل أو زنجي سيكون كان اذا ما شيء، كل وقبل

 أو عاطفي سيكون كان اذا ما المرض، ورثت عدم أو مجانا

 معقوف أو ازدراء أو االتهام اصابع ستة أو الخيال أو بارد



 التي الصفات والدته قبل حتى ولكن فحسب، ذلك وليس. أنف

 يكون أن أيضا بدأت الموروثة وحتما بدقة ال

 بدأت قد أيضا، تجنبه يمكن وعائق مصطنعة،. صنع

 في. والدته تجويع أو واإلرهاق القلق في

 قد العالج في جدا طفيفة اختالفات حياته من األولى القليلة األشهر
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 عادية غير هناك شك ال. الحياة مدى عواقب لها

 تحت ليموت يكن لم إذا. جدا الصغار األطفال في السلطة متعافي

 يقاس ال بما أكبر حد إلى الشفاء التي السيئة المعاملة أو اإلهمال

 واسعة هامشية هناك يزال ال يزال ال ولكن به، القيام يمكن بالغ شخص أي من

 مع. كان قد وما أصبح ما بين الفرق

 األولي يقلل، متعافي نوعية الحياة سنة كل

 من التغذية، سوء على المترتبة واآلثار فيه، رجعة ال أكثر يصبح العائق

 أكثر تصبح واألخالقية، العقلية االلتهابات من السليمة، غير محيط

 جيدا قد فإننا ولذا. المتنامية الفردية من جزء منه فكاك ال

 التي الظروف في النظر خالل من دراستنا نبدأ

 و بأمان األكثر هي الطفل، عمر من األولى الخمس السنوات في االفتتاحية، المرحلة

 .آمن بشكل مرت

 من هناك يكون أن يجب النقي الهواء وفيرة والنظافة والدفء الغذاء

 يمكن فقط والحب االهتمام هذا المتواصل، واالهتمام أوال،

 ممتعة إنها. معرفة هناك تكون أن يجب ذلك إلى وباإلضافة. المحافظة



 المؤنث يصبح االتصاالت هذه مثل إجراء في العالمية الصحة منظمة) الطبيعة أن خرافة

 و

 إنها. المسائل هذه في بها الوثوق يمكن هو( N العاصمة يفترض

 مقبولة تحت منا، البعض التي، سارة الخرافات

 طائش، المرتزقة الدعاة من وجداني، الروائيين من محامين

 نحن. ذلك نحو أو طفل حتى وعرضت وكسول، جاهل واألطباء

 لل الغريزية المعرفة لديها األم أن نعتقد أن مقتنعون

 وحتى واألطفال، الطفل، لرعاية ضروري هو ما كل

 لل غريزية معرفة األقل، على مفصل الراب موسيقى-العمر من يبلغ

 ل موحية األكثر هي اإلجراءات كانت مهما. بها خاصة متطلبات

 ال تكون أن المفترض من ،"الطبيعية" الحياة يقود المثالي عارية وحشية
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 الربيع، النقي الماء وشرب الطبيعية، رجل والوردي، الفاضلة، عاريا، عموما،

 هو الطلق الهواء في تسعين على يعيشون والذين األرض، ثمار تناول

 عش هو الحقيقي الهمجي. يكون ولن يوما يكن لم انه وقال. الخيال

 غير أربعون. يجوع انه وقال وتتعفن، الروائح، انه وقال والخارج، الداخل في الطفيليات

 حضاري له كما حيلة من الكامل كما وهو. له السن في كبير

 للفضول والسماح المعنوية، السالمة يخص بما أما. بذلك الحكمة من ليس فقط شقيق،

 أو استراليا، أو تسمانيا، من حساب المستعلم تسعى

 .جاء" التطور" قبل البولينيزية

 و الطبيعة في التدخل هو الرجل وطبيعة وجود مجرد إن

 من التنصل من المعنى هذا في الطبيعة باستخدام وذلك الطبيعة، طرق



 واحدة، كلمة باستخدام والحيوان أداة، باستخدام الحيوان هو اإلنسان. الذرائع

 "الطبيعة إلى العودة" الممكنة والوحيدة والعقل، حيلة من حيوان

 إلى العودة ستكون - العبارة في التدقيق كنا إذا - لوسلم

 ل الفطرة، على التمرد. شجري قرد منحل، الخدش،

 إغالق إلى وأخيرا الرحلة، لتصل للتهرب، قيود، على التمرد

 هو وسلم، عليه تهيمن التي القوى ودحر والتصدي مع

 وجوده، البداية ومنذ. لإلنسان أساسي كائن

 جعلت يكون أن ممكن شيء أفضل كان إذا والدته، لحظة من

 حي شيء جديد، لينة،. حوله الحكمة االختراع أن يجب منه،

 و وزنه يكون أن ويجب الراحة، عدم عالمة كل على شاهد يكون أن يجب

 ل، وسونغ إلى تحدثت أن يجب فإنه يفكر، أن يجب قياس،

 األشياء لرؤية تعطى أن يجب وحاليا صحيح، وبشكل بمهارة

 .الملباة غير يذهب ال قد رأيها من اثارة الجرثومة هذا مع والتعامل

 هناك للطفل، جهدنا قصارى نبذل أن أردنا إذا البداية، منذ

 ل غريزة من الحد فوق ما بالضبط ومعرفة التدبر يكون أن يجب
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 .الفقيرة معدات

 اآلخر بعض يعني زودت االحتياجات هذه كل يكون أن للطفل بالنسبة اآلن،

 من فقط حصلت أن هو ثابت المحب انتباه. الظروف

 ل شيئا ليست انها. جيد بشكل المتأثرة امرأة أو فتاة بعض من أو األم

 ربما. الجملة خطة أي على contrivable وال المال، أجل من التعاقد يكون



 التي بالجملة البيع طريق عن الرضع والتمريض االعتزاز طرق هناك تكون قد

 ونحن الطرق، أفضل ثاني هي وهذه األحوال أحسن في ولكن الحياة، قيد على وابقائها

 و للغاية محبا جدا، نبيلة. ممكن وجه أفضل على للحصول يسعون

 تطوير توجيه تصور قد الكلل تعرف ال امرأة تماما

 جدا مع أو، فصاعدا، والدتهم من القليل أطفال أربعة أو ثالثة

 جيدة وكذلك واحد، وقت في سبعة أو ستة من وحتى جيدة، المساعدة

 ورائع جدا النادر من سيكون ولكن ألحد، به القيام يمكن أم

 تماما المستحيل من استثنائي، شيء باعتبارها جانبا ذلك نضع أن يجب. شيء

 حقيقة على يرتد أن وعلينا إليه، الحاجة تشتد عندما لتوفير

 هذا يكون أن ويجب - ممرضة أو لألم الطفل يكون أن يجب التي

 ال. الحياة من ذلك نحو أو األولى السنة في لنفسها حصرا ذلك يصاحب

 و جيدة تغذية ومعنويا، ماديا الصحة، في ممرضة أو األم تكون أن ويجب

 ل كليا، يكن لم إن أساسا، لها اهتماما تولي على وقادرة قانع،

 التهوية، جيدة غرفة في بحرارة يكمن أن يجب الطفل. الصغير الطفل

 هناك يكون أن يجب السمع، والليل النهار في availably واحد بعض مع

 و towellingsو األغلفة من والكثير لغسله، وفيرة دافئ ماء

 الطلق، الهواء في األحيان من كثير في تأخذ أن األفضل فمن له؛ بالنسبة دواليك هكذا

 ول

 هو الندو حال، أية وعلى والضواحي الحضرية الظروف ظل في هذا،

 جميل نحو وعلى الزاهية، ومضاءة نظيفة تكون أن يجب الغرفة. تقريبا ضروري

 هذه. النتائج أفضل على الحصول أردنا إذا لالهتمام المثير والملونة

70 



 ظروف في االزدهار من معين مستوى أشياء تعني

 من طريقة أفضل في الطفل تغذية تكون أن فإما. الطفل والدة

 هناك تغذية، زجاجة تكون أن لها كان إذا أو وفرة، الصحة مجال في أم

 حرارة درجة وارتفاع لتعقيم تفصيال أكثر توفير يكون أن يجب

 لل المتغيرة القوى الى تكوينها وتعديل الحليب،

 معين منزل الشروط هذه وتعني. الطفل استيعاب

 األم تستطيع ال واضح هو وأنه والمعدات، الراحة من مستوى

 الطفل وقت وعن قبل الخاصة عيشها كسب يكون

 العالية، المهارات ذوي لتوظيف طريقها في أنها إال وال، والدة،

 أو السنة لبعض بالنسبة ممرضة، الشخص مكلفة وربما بالثقة، جدير

 من معين مستوى على الممرضة تكون أن يجب انها أو. ذلك بعد حتى

 عليها والحفاظ مالحظ ليكون وتدريبهم والتعليم الذكاء

 .واضحة لهجة جيدة، مع لغتها يتكلم أن يجب وأنها تهدئة،

 highlyskilled يكون أن يجب بسهولة، ومتاحة األم وراء ذلك، على وعالوة

 .الطبي رجل

 جدا هذا يكون أن ال. اإلعاقة يعني األشياء هذه لديهم ليس

 و التغذية، فقدان تعني البداية في واالهتمام الساهرة التغذية

 سيكون أو استردادها يتم لم إما شأنها من والتي للنمو، المثبطة

 الجسدي أو العقلي النمو حساب على الحق وقت في تعافى

 من التشويش أيضا مبكر وقت في عائق على تنطوي قد. قوة

 تستمر قد التي المشاكل، من وغيرها لمعدى والمسؤولية الهضم،



 وتنوعت والكالم، الغناء لديهم ليس. الحياة خالل

 من االرتداد يعني واللعب، الملونة األشياء من الفائدة

 قاعدة مع ممرضة أو الكالم، قليل وممرضة العقلي، النمو أفضل

 بداية مع لها داعي ال وصعوبة التخلف ويعني لهجة،
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 المالبس من وفيرة التغييرات من اليد متناول في ولدت تكون أن ال. الكالم

 لل ونظيفة كادح ولكن - يعني وفيرة، ومياه

 ممكن مستوى أعلى وجود عدم - واألم ممرضة غرائز

 وغياب. وحيوية صحة وجود وعدم النظافة

 و عمل في اإلفراط من اهتمام أو والمهارة، الكفاءة عالية طبية نصيحة

 أو عابرة أزمة إلى يتحول قد فإنه الممارسين، المؤهلين تحت

 .قاتلة اضطراب أو دائمة إصابة في المرض يمر

 الكثير على يسقط مالءمة األكثر الظروف هذه كانت إذا جدا فيه المشكوك ومن

 إنجلترا، في حتى يوم بعد ولدوا الذين األطفال ربع من أكثر

 .المعوقين تبدأ بقية. مستوياته أدنى في هو الرضع وفيات حيث

 من ممكن مستوى أعلى إلى الوصول في وتفشل المعاقين، يبدأون

 ضرورة تشغلهم أمهات من ولدوا. تطوير

 و بالفعل ضرب أو عبثا، المهن أو العيش لقمة كسب

 و الجنون في ولدوا. اإلنجاب مفرط أنهكته

 و جاهلة الممرضات أو أمهاتهم مريح، غير أو قبيحة منازل

 هناك، المشورة، كفء غير أو كاف طعام هناك عاجزة،



 فاسد، هواء ولكن لرئاتهم شيء ال المدينة، أطفال كانت إذا

 يقعون لذلك وتبعا. لهم بالنسبة الكفاية فيه بما الشمس ضوء هناك وليس

 األكبر للجزء وبالنسبة يكون، أن يمكن ما من البداية في بعيدا

 .بدئها فقدت يسترد لم انهم

 المادية في يعمل اآلن وحتى مبالغ، العائق هذا ما فقط

 تقريبا، الكالسيكية الشخصيات بعض بها يقاس أن غير العواقب،

 هذه. بيانية رسوم شكل في أخرى مرة لتقديم هنا غامر ولقد

 مدى تظهر أنها لمجرد لدينا، ذريعا فشال تمثل ال األرقام
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 أكثر مستوى إلى يرقى ال المجتمع في حظا األقل القسم

 لل Allbutt كليفورد النظام من نقلهم يتم. حظا

 األوالد 25534(. الدوقات كليمنت الدكتور" الشباب، من النظافة" المادة) الطب

 األسود. األرقام هذه على للحصول وزنه الشباب قياس وتم

 وارتفاع( المالبس من رطل 0)+ الوزن إلى تشير األعمدة

 لمختلف الحرفيين، مدينة سكان من الشبان من التوالي على

 ال. األعمدة رؤوس في أشارت وعشرين خمسة إلى عشرة من أعمارهم تتراوح الذين

 و إضافيا وزنا إلى تشير األعمدة هذه إلى البيضاء إضافات

 العامة، أطفال. األعمار نفس في يفضل أكثر الطبقات ارتفاع

 والجامعات، الطب وطالب والعسكرية البحرية طالب وكان

 أن إلى اإلشارة وتجدر. المفضلة األكثر الطبقات لتمثيل اتخذت

 من يقصر الطبقة صبي أدنى من االرتفاع في النمو أن حين في



 ه على يقول المراهقة مرحلة من وساللة األولى، السنوات جدا

 .واضح بشكل أكثر العام، التحمل على القدرة له على فيه شك ال ومما الوزن،

 يعيشون الذين أعضاء مع والتعامل االعتبار، في يوضع أن يجب فإنه األرقام، هذه

 األسود في ولكن، وفيات،. معينة سن في فئة كل من

 من العليا الطبقة العام في عليه كانت مما بكثير أعلى األرجح على هي الدنيا الطبقة أو

 قبل

 كبير حد إلى يزيد أن شأنه من ألنه بذلك السماح الممكن من كان وإذا العام،

 و ارتفاع من األمور وهذه. الدنيا الطبقة من الواضح الفشل

 أقترح، على تعمل أنها. فقط الخشنة المواد قصور أوجه الوزن

 و وحزنا، بكثير أخطر وفقدان قياس، على تعمل ال لكنها

 واألخالقية العقلية الصفات خالل من لها حد وال مرئية غير خسارة

 و وحيوية وشلت مشوه أنشطة خالل من المطورة، غير

 .الشجاعة خفضت

 كل بعد فهي، الحضرية، المناطق في الحرفيين هؤالء هم كما معيبة ذلك، على وعالوة

 شيء،
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 انهم هم. العليا الطبقات من الشباب من" اختار" بكثير ذلك من أكثر

 على يذهب من اختيار من بكثير صرامة أكثر عملية من الناجين

 ال. صحية وأكثر العليا الوسطى الطبقة ظروف وسط

 الخامسة سن دون األطفال وفيات الثالثة األعمدة نقيض تمثل

 ،Dorsetshire في ،2099 عام في أدنى، هو حيث ،Rutlandshire في

 ل إنجلترا، في واألسوأ النكشاير، وفي معقول، حد إلى جيدة مقاطعة



 و والدة، 2999 بأكمله عمود كل ويمثل. السنة نفس

 قبل قتيال 2999 أن من نسبة اسودت جزء يمثل

 أن نفترض أن أردنا إذا إال اآلن،. الخامس ميالده عيد في

 األطفال من أصال أضعف النكشاير في ولدوا الذين األطفال

 السبب وجود ظل في هناك وليس - دورست أو روتالند في ولد

 من األقل على طفال 232 أن نفترض أن علينا يجب - ان نعتقد

 في التي الظروف بسبب قتلوا النكشاير في 2999 كل من

 أن على الثالث العمود في سواد من تزيد أن. فيها ولدوا

 السنة يمضي أن األطفال، محرقة يمثل األول في

 سياسية ال الذي من األبرياء، من الدائمة مجزرة العام،

 نطاق خارج لذلك وفقا هي والتي العاصمة، إجراء ويمكن

 الرجال نفس. الحاضر الوقت في األمور كما تماما العملية السياسة

 و تماما متوقعة غير ألن له حصر ال األذى بإسهاب الذين

 في األطفال من اآلالف بعض قتل الحصبة من منه مفر ال وباء

 للتصويت، الفتة شرير أو الغبية األغراض لبعض الذي، أفريقيا، جنوب

 الهولندية من الدائم التنغيص إلى الوباء هذا لتحويل محاولة

 تجنبها من واآلالف اآلالف يسمح نفسه الرجال هؤالء واإلنجليزية،

 على أحد يالحظها أن دون لتمرير اليد متناول في اإلنجليزية اللغة األطفال وفيات

 .اإلطالق

 في داع دون مات صغير طفل 22،999 من أكثر أن حقيقة

 هذا. اإلطالق على شيئا لهم يعني نفسه العام ذلك في النكشاير
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 أن وتعرقل العرق، ضد سباق لغيظ تستخدم أن يمكن ال

 .تأخير أجل من تقي الغرض هي التي العالم توحيد عملية

 يمثل 296 روتالند حتى أنه اإلطالق على يعني ال ذلك فإن

 -Register من المرء يتعلم. األطفال وفيات من الممكن األدنى الحد

 في المحددة الوفاة أسباب بين من أن 2802ل العام عوائد

 الرضع حيث وهيريفورد، ويلتشير، دورست، الثالث المقاطعات

 في الثالث المدن أشنع في عليه هو ما نصف يكون يكاد وفيات

 وعدد وبالكبيرن، ليستر، بريستون، الصدد، هذا في إنجلترا

 هو كما كبيرة مرات ثالث هو الوالدة عند االصابة بسبب قتلوا الذين األطفال

 أكثر سبب أيضا هو" العنف" مصنف غير. نفسها المدن هذه في

 ما حد إلى يشير وهذا. المدن في منه البالد في الرضع وفيات

 والخام مؤكد وغير المتأخر الطبي الحضور أن الواضح من

 هذه. أفضل تزال ال احتماالت إلى لنا ويشير الظروف،

 أن معقول أمل معا تبرر الحقائق وهذه البيانية الرسوم

 ل إنجلترا أنحاء جميع في الخامسة سن دون الرضع وفيات جلبت قد

 للطفل مدمرة في النكشاير في عليه هو مما أقل ثلث

 .األلف في تسعين من بكثير أقل هو الرقم لهذا الحاضر، الوقت

 شك بال يمثل واألطفال الرضع وفيات من جزء

 الكامنة مع الكائنات من العالم هذا من واإلسراف العالقة إزالة

 ولدت، قد تكون أن أبدا يجب األكبر، للجزء بالنسبة التي، والكائنات العيوب،



 .التبصر أكبر من ظروف ظل في ولدت قد الضروري من وليس

 .لدينا الرضع وفيات من صغير جزء ايحاءات هي ولكن، هذه،

 من األطفال من اسعة العديد أن حقيقة تمس أن دون يترك فإنه

 وكثير، جيدة، والمعنوية العقلية واإلمكانيات ملوث دم
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 كافية خالل من سنويا ويموت ولدوا، 2999 كل في 299 إلى ربما،

 و سهل. الكافي االهتمام وعدم جيدة، الهواء كفاية وعدم الطعام،

 جدا كبير عدد هناك يزال ال. داع دون ولدوا أن هي البسيطة الحقيقة

 تكون أن تصلح زلنا ما بعد، ننظر أن لحضارتنا والدة

 من االستطراد عن عبارة وهي: حاشية. ]االرتفاع في المواليد نسبة مع موثوق

 جدا هنا أشير أن أود ولكن الورقة، هذه حجة

 أنه. التعرض إلى تحتاج والتي المواليد معدل حول الشائع الخاطئ التصور

 انخفاض - األوروبية البلدان جميع في وينخفض المواليد معدل أن المعروف من

 مستوى متوسط في ارتفاع إلى جدا مباشرة عالقة لديها التي

 وقت التنبؤ والمتشائمون - الزواج عند العمر ومتوسط الراحة

 ذلك يعطونها. التراجع هذا خالل من الدول اطفاء سيتم متى

 و العلوم لتقدم الديني، اإليمان في معين لتسوس

 لعام يقولون، كما منه، جزء هو بل ذلك؛ إلى وما الشك،

 قبل من تماما معتمد وغير شعبية على قادر غير هو الشيء. المعنويات

 وويلز إنجلترا كما اآلن حتى - وهو المواليد معدل تراجع. حقائق

 اإلجمالي، الفجور في انخفاض بسبب حقيقي انخفاض جزئيا - يذهب



 و النساء، يتزوج الذي السن الحق وقت إلى ذلك يرجع الحقيقي انخفاض إلى جزئيا

 السكان نسبة زيادة إلى يرجع اإلحصائي انخفاض جزئيا

 الرضع وفيات أينما. الإلنجاب جدا صغير أو جدا قديمة

 المقرر المواليد معدل في واضح تضليل سقوط هناك سيقع

 من نوع هنا. األطفال مع السكان من" تحميل" إلى

 و إلنجلترا شخصيات هم. عام بشكل تعطى التي األرقام

 .نموذجية لفترتين ويلز

 2999 لكل والدة 8 66 2859-2843 الفترة

 2999 لكل والدة 9 28 2099-2803 الفترة
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 .و المواليد معدل في تقع 5.8

 موت معدالت في أخذنا ما إذا ولكن. جدا ملفت هو الحالي بوضعه هذا

 .أيضا وقعوا أنهم نجد الفترتين هاتين

 2999 لكل وفاة حالة 6 26 2859-2843 الفترة

 2999 لكل وفاة حالة 7 27 2099-2803 الفترة

---------------------------- 

 .و الوفيات، معدل في تقع 5.3

 تعطي أن شأنها من والتي الوالدات معدل من الوفيات معدل طرح دعونا

 .السكان نسبة لزيادة الفعال معدل

 للزيادة الفعلي المعدل 5 29 2859-2843 الفترة



 للزيادة الفعلي المعدل 6 29 2099-2803 الفترة

--------------------------------- 

 .الزيادة معدل في تقع 9.2

 الخوالي قبل ما على الثناء الذين أولئك أن الغريب الشيء يأتي اآلن ولكن

 ال. تجاهل - الفاضلة لاللبراءة الذهبي العصر - اإلدارة مجلس المدرسة أيام

 -2803 في ،2999 في 2.2 عدد بلغ 2859-2843 في الشرعيين غير المواليد

 الخريف لهذا يكن لم إذا أنه لذلك. 2999 في 2.2 عددهم كان 2099

 إيجابيا ارتفاعا تظهر أن 2099-2803 الفترة الشرعيين غير المواليد في

 والبارزين. األلف في 9.8 من للزيادة الفعلي المعدل في

 و اللكفر جهدنا تقع التي المواليد معدل ولصقه الذين األشخاص
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 المعرفة من نوع مع أو علم بغير يتكلم إما هكذا،

 فقط وليس أكثر وأصبحت األمر، واقع كما انجلترا،. كين ارادتي عن خارجة

 وللغاية. اعتداال وأكثر أخالقية أكثر ولكن وعقالنية، صحية

 آخر مجرد هو الماضي من تقي إنجلترا غزير، وصحية، أخالقية

 .[صحي الهمجي النوع من شاعريه الوهم

 تكسب التي والمعاناة الدموع وسط المسكينة، الصغيرة النفوس هذه ولدت

 و يكافحون وهم ويعانون، يشعر أن يتعلموا أن لهم يجوز كما الحب هذا

 وحضارتنا. تطويرها في الحق أجل من والهواء، الغذاء على البكاء

 صريح، بسرعة لقتلهم الشجاعة لديها ليس الحاضر الوقت في

 إعطاء على والقدرة والشجاعة قلب على خطر وال ألم، ودون نظيفة،



 قصيرة ويذهبون استخدامها، ويساء أنها عنها التغاضي يتم. إليه يحتاجون ما لهم

 ضد الحياة أجل من لها يرثى صغيرة معركة ومحاربة والهواء، الغذاء

 لها، يرثى الهزال، للضرب، يتعرضن. ضربهم ويتم. الصعاب أقسى

 وقاسية العالم، النظر بغض لدينا أصل من تنقلها حياتك، من يخرجون أنهم والتوجه

 مقابلها اضطراب لروح الحياة المتسخة التضحيات من القليل

 في اآلالم كل هناك كان. لمعركة البارز الرجل واجب فمن

 هناك بؤسهم، من يشع ألم هناك وكان حياتهم،

 وجميع كافية، وغير grudged للطعامهم مضيعة كانت

 ل حزنا أكثر هو العالم وجميع أمهاتهم، وتعب ألم

 .عبثا عاشوا ألنهم لهم

§ 2 
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 ل لنفسها حددت وهي الجديدة، الجمهورية خيالية منذ لدينا اآلن،

 إمكانية تجد سوف الرجال، من أفضل جيل صنع

 ولكن شيء أي عن جدا بعيدة االنتقائية التربية السباق تحسين

 هجوم من له نقطة أول أن الواضح فمن التحقيق، نظمت كذلك

 .اليوم إلى العالم في يحصل كما الوالدات هذه من الفاقد نسبة تكون أن ويجب

 لهذا نفسها تعالج سوف الجديدة الجمهورية على العالم أنحاء جميع في

 الجديدة ثم العمل، حل إلى التوصل تم وعندما المشكلة،

 و المنبر في الجديد والجمهوري ومنصة، الصحافة في الجمهوري

 واالقتراع االنتخابية اللجنة على الجديد والجمهوري المسرح



 على. تتحقق الحل أن نرى أن weightily واضغط مربع،

 ورقة أول منطقتنا في مناقشته تم كما الجديد الجمهوري نظرية

 أو سبعين إللغاء نقول، دعنا الكفاية، فيه بما فعالة) فعال حل

 لديها الرضع معاناة من الفضيحة هذه من.( المائة في ثمانين أن

 .تقريبا الحالية السياسية االعتبارات كل على نغلب

 للجميع والصحة الحياة من القصوى فرصة تأمين مشكلة

 و للغاية، معقد واحد هو العالم في يولد طفل

 ل كاملة وصفة بليغ، أن أيضا عجل على يفترض أال يجب القارئ

 هناك يفعل ال المشكلة، تعقيد من الرغم وعلى ذلك، ومع. هنا حاول

 السؤال في هناك مثل إثباته استحالة أي تحدث

 ل أن ممكن، الحل أن وأعتقد. انتقائية تربية

 جدا بسهولة يكون أن يمكن وأنه بالفعل، العريضة الخطوط إثبات ويجوز

 .فوري عملي تطبيق إلى بها عملت

 واسع نطاق على اآلن المفهوم من حل في األولى وهلة دعونا

 والكثير الماضي، في الخيرية الناس حاول وقد. صحيح غير
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 جدا واضح قبل من الوالدة النفايات لتلبية جاهدة تسعى تزال ال

 واللقطاء األيتام ودور المستشفيات في الكذب من الذرائع

 و ذلك، شابه وما برناردو المؤسسات الشوارد، والمنازل المؤسسات

 مفيدة شك بال تخدم األمور هذه ضيقة معينة حدود ضمن

 زيادة هو هناك الحاضر الوقت في لكن. الفردية الحاالت في الغرض



 ل األساليب، هذه عن عامة مشكلة لتلبية الوعكة

 في كانت التي خفية النتائج بعض إلى الحياة قيد على هم الحاضر الوقت في

 نحن األبوية المسؤولية من واسعة إغاثة أي. أوال التغاضي

 الوالدة وتحفيز تشجيع على سيعمل بالتأكيد جميلة اآلن نعلم

 غاية تكون أن يبدو حيث المجتمع طبقات تلك في فقط

 فيها مجرد انها. فيه المرغوب من أقل هم بأنهم لالعتقاد معقولة

 و أحط، أفدح، هي العواطف أن أقل هي للطفل فرص

 خطورة للشعور الحاجة أمس في والوقوف الغافلون، األكثر

 وجعله لعبهم، على للسيطرة المحتملة العواقب من

 األطفال جميع مساعدة أو تولي أن لنا كان إذا. اجتماعيا حميدة

 تأخذ أن لنا كان إذا ذلك، من بدال أو، الراحة، من معين مستوى من أقل ولد

 عظيم هذا وطرح الوالدة، حدوث قبل أمهاتهم من أكثر

 ل هذا لنفترض - لهم الظروف أفضل ظل في األطفال من كتلة

 القادم الجيل في لدينا خلفاء فقط سيترك بل - الممكن من يكون

 النمو ساعد سكان ان. النوع نفس من أثقل مهمة

 سندباد حتى مساعدة إلى نسبيا جيل بعد جيل

 التي الخيرية الجمعيات تاريخ في جدا مبكر وقت وفي. انهارت المحبة

 يكمن مفيد لعملها جدا خطيرا عائقا يشكل أن وجدت وقد

 و الفقيرة المناطق في عليها العثور يمكن التي بالثناء الجديرة الصفات من واحدة في

 على وقبض وربما، الخيرية، الجمعيات بينما. الفخر هو وهذا ،poorish الناس

 بكثير أوسع كتلة يمسها تترك فإنها تماما، منها ميئوس حاالت
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 الدنيا الوسطى الطبقة - جدا مزدهرة ال المنازل الفقير، غير في الوالدات من

 من كبيرة نسبة توفر التي المثال، سبيل على المدن، في منازل

 بلده في راونتري، سيبوم السيد. مجتمعنا في البالغين متطورة غير

 من يقرب ما أن ،(القيم كتابه وقادرة، النبيل، أي" )الفقر" أظهرت وقد

 السكان يذهب النموذجية اإلنجليزية بلدة من األقل على. المائة في ثالثين

 بشراسة هم الناس هؤالء. للحياة المادية الضروريات من باختصار

 ونصيب اغتصاب يزيد ال أن للمرء ويمكن هذه، مثل أمور في دفاعي موقف

 واحد من تصرفها، أنها من الرغم على بشدة األبوية، المسؤولية

 .ذئبة من القمامة مع تعامل قد

 من جدا مريب لنا لجعل يكفي وحده االعتبارات هذه

 العالجية ما بقدر مباشرة، لمساعدة الخيري طريقة

 وشاملة شموال أكثر آخر شيء هناك ولكن. يذهب الجانب

 كمسألة الخيرية، المؤسسات. األسلوب هذا على اعتراض

 .به القيام وتنوي يعلنون ما فعل في تنجح ما نادرا الواقع،

 صورية ومؤسسات تحصى وال تعد ال النصابين إلى هنا أشير ال أنا

 عن النظر وبصرف. غافلون خير على كبيرة جزية فرض أن

 النية حسن مثل فقط ويتحدث تماما، الفاقد أن

 أنه. تعمل ال أنها ،Labouchere السيد تلبي كما المؤسسات أن

 الخير نشط وغني مؤثر للشخص واحد شيء

 ل الفخم والوقف رائع مبنى لتوفير نوايا



 األمر واقع في لتحقيق تماما آخر وشيء معين، غرض بعض

 لل العام التأثير لخلق السهل فمن. الشاشة من المزعومة نهاية

 أصبحوا الذين عاجزة للمرأة العطاء والرعاية الراحة توفير

 ولكن، أبنائهم، وتعليم والتدريب وتميل أمهات،
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 هذه كل أن في وأشك دائم، تحسن لألي بالنسبة أما. اإلنفاق

 قبل من حصلت تكون أن يمكن ال الذي الصافي تقدم تحقيق معا الخيرية الجمعيات

 .جنيه ألف عشر اثني أو عشرة من وتمكن ظاهر غير النفقات

 ذكرى عرضيا وهذا الحياة، في المفارقات قتامة من واحد وهو

 ال. مأساوية عواقب قديسين مؤسسي تكتب أن يجب

 األطفال إلنقاذ - كورام وضعتها التي لندن، في اللقيط مستشفى

 24064 بين من طفال 29564 ،2739 و 2753 بين دفن، - يعيش

 ل( 2865 عام في قمعت) دبلن اللقيط مستشفى وكان وردت،

 وأنا هما، الكبيرة الروسية المؤسسات. المائة في ثمانين من وفيات

 و المائة، في وسبعين خمسة مع المساواة قدم على قاتلة حوالي جمع

 فلورنسا وتفتخر. المائة في تسعين حوالي إلى اإليطالية المعاهد تشغيل

 روبيا، ديليا بوتي من ومؤثرة جدا جميلة سلسلة

 من اآلن حتى. والخمسين الوفيات معدل لتقليل أو قليال شيئا يفعل ال أن

 في النوايا أنبل مع األماكن، هذه الرضع قتل منع

 لندن. ذلك نظمت العملية، األغراض لجميع و، العالم،

 ل بعد المفترض من نفسها تنظيم أعادت شكل في ذلك، يالحظ أن اللقيط،



 وللغاية. اإلطالق على اللقيط مستشفى ليس األولى، مجازر

 أوصى من الشرعيين غير واألطفال األطفال، من محدود عدد

 اإلعجاب إلى وتحويلها المؤسفة، ولكن محترمة أمهات

bandsmen ل عبيدا لنكون تدريبهم أو اإلمبراطورية عن للدفاع 

 أن إجمالية بتكلفة جيدا، تدريبا المدربين الموظفين بالحاجة يشعرون الذين الناس

 باستغراب الفقير دين رجل نجل من العديد ذهن أيضا شغل قد

 هذا. جيد بشكل تدار سيما وال خيرية جمعية هو هذا وربما. والحسد

 من بكثير أعلى وتقف منه، يتوقع أن يمكن ما بكل يسعى

 .العام الخيري متوسط
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 .الحيرة هذه من التشابك في ضعيف القانون سلطة كل يأتي

 و مهجورة، األطفال يأتون منهم واحد كل يد على

 وهو الفقير، األسر وأطفال المدانين، المجرمين من األطفال

 الشركات. المسؤوليات من المتنوعة لها يرثى الخالفة

 و الضرائب، فرض بقية على الرسوم هذه لتلبية القيام على مجبرون وهم

 لل المتشنجة الحسنة النوايا من بكثير استقرارا المالي األساس

 ل عنهم القليل هناك الميزة هذه عن النظر بصرف ولكن األغنياء،

 من يختلف العالج طريقة. الخيرية الجمعيات من تمييزها

 مثل ضخمة العقلية المصحات في األطفال ساقوا هي والتي ثكنة، نظام

 ربما هو ما إلى وبانستيد، ساتون بين األماكن تلك

 من يعانون الذين األطفال من صغيرة مجموعة التدريجي الصعود ونظام المفضلة،



 هم من استقل األطفال، هؤالء تقدم. مناسبة الفقراء

 واحدة مرة سحب وفي ودراستها، وقياسها منهجي بشكل وزنه

 يبدو ما على والجسدي، العقلي التقدم متوسط أقل تكون عندما

 عادية لتصبح تنمو أن يجب معقولة نسبة أن األرجح

 .السابق تحت من األخيرة الظروف هذه ظل في صالحين مواطنين

 كنا إذا جدا محتملة جانبية نتيجة الستباق ذلك، ومع جيدا، ومن

 .العادية الريفية صناعة الفقير األطفال من الصعود جعل

 جدا قوي مالي حافزا الريفية البيوت من كثير في تنشأ سوف هناك

 أطفال ثمانية مع الزوجان يكون أن جنب إلى وجنبا. األسرة من للحد

 مع، أخرى وأسرة بها، االحتفاظ الصعب من وتكافح لوحدهم، كمؤشر

 "التدريجي استقل" وستة دمائهم من طفلين نقول، دعنا

 .الجانب النتيجة تلك يتوقع أن يجب. نسبي بذخ في يعيشون الذين

 هذه من الثاني في المبينة ولألسباب بلدي جانبه من
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 المستقبل ألن اآلن حتى جدا خطيرة مسألة هو ذلك أن أرى ال وأنا أوراق،

 بين لالختيار الكثير هناك أن أعتقد ال ألنني يذهب،

 نتظاهر أن المنطقي غير من. ساللة والحضر الريف من" الوراثة"

 متن على األكواخ سكان من غرامة زهرة على تحصل سوف أننا

 في يعيش محترم أدنى الناس حث يجب نحن. الفقير األطفال

 انقاذهم تم الذين االطفال من أدنى نوع من لرعاية الصحية الظروف

 المعدل. شيء كل هو وهذا - صحية غير السمعة سيئة ظروف من



 نفسه عن يكون الناتج البالغين في المتأصلة ونوعية

 .الغالب العنصر أيهما

 في نضع أن يجب ولكن. فيه مرغوب غير يبدو قد الالمباالة هذه ربما

 جوانب من جانب فمن معها، التعامل الصعب من كلها المشكلة أن مانع

 وتحويل الحقائق مع عاطفية شعوذة وال الفشل،

 لدينا بأخرى أو بطريقة. فيه مرغوبا أو جميل شيء في األعمال

 سينطوي كل مسكنات، الذرائع جميع تكون أن يجب. لتدفع

 لحاضرنا منهم بعض واعتماد شك، وال علينا، يجب. التضحيات

 في العتمادها المجاعة، من اإلغاثة أعمال مثل لكنها الضروريات،

 .اليأس من محام هو الدوام

 نحن قادرة الرجال صناع أن إلى المنوال هذا على ليس أنه الواضح ومن

 .طاقاتهم من الكثير تنفق سوف مشكلة على الهجوم يكون أن لنفترض

 ببساطة بقانون ضعيف والسلطات الخيرية الجمعيات من التجارب كل

 كان إذا الراحة من مستوى وجود ضرورة من مسلمة لدينا تأكيد

 الوحيد. العالم في حقا جيدة أولية فرصة هناك تكون أن هو الطفل

 ال أن تضمن أن شأنها من واحد هو المشكلة لهذه تصوره يمكن حل

 سيولد واستثنائي، العرضي األطفال من قليل عدد سوى أو الطفل،
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 لل عاطفية تحاول جيدة ليست انها. المزايا هذه خارج

 فعال أي لتحقيق تحقيق، يجب نحن النهاية هي هذه. بعيدا إصدار

 معين عدد وهناك. الطفولة أوضاع في دائم تحسن



 و النسب، من ومنع تثبيط أن إلى الناس من

 هذه نضمن أن يمكننا كيف. تحسينها يتعين المنازل من كبير عدد

 لهم؟ يضمن نحو تذهب أن يمكن مدى أي إلى أو تنتهي،

 ل وسعها في ما كل نفعل أن بالتأكيد لهم لضمان األولى الخطوة

 و واردا وجعله المتهور، النسب تثبيط

 و لألطفال، بالنسبة به نقوم ما كل أن من التأكد علينا يجب. صعب

 .الريشة وزن من يخفف ال أن يجب األبوية المسؤولية عبء

 الفقراء والقانون المحبة من سنة مائتي من تجربة كل

 األول كمبدأ بأن نقبل أن ولكن. تشريع يحافظ

 لدينا البائس الصغير الطفل باستخدام ذلك وتطبيق واحد، شيء

 في. آخر شيء األم من التنكيل في أداة

 ليسوا اآلباء أن طالما. لدينا البشعة الممارسات تلك تقديم

 اتهام القسوة يمارسون ال أنهم طالما المدانين، المجرمين

 أعوزهم أنفسهم األطفال أن طالما أبنائهم، على

 تكون ان الممكن من. للطفل" حفظ" الوالد على نصر ونحن اإلجرام،

 الكفاية، فيه بما والملبس قاسية، ومعاملة واألطفال، تغذية، وسوء واضح

 ولكن سواء، حد على والروح الجسم على الضارة محيط بين والعيش القذرة

 لل المعنوية وتشير الضحية التالفة مرتعش اتخاذ مجرد نحن

 أنت ال. "نقول" بك، الخاص التهور من يأتي ما هو هذا. "األم

 مولعا الوالد غامض تأمالت وبعد" ذلك؟ من تخجل

 المباريات أو بيع أو للتسول الطفل إرسال طريق عن لنا عادة يجيب



 ممتاز من كبير عدد اآلن. الفعالية من القدر نفس معوجة بعض
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 فمن ،"بعيدا الطفل خذ. "معضلة هو هذا أن يدعي الناس

 متهور أمام الرئيسية العقبات أحد بإزالة وقمت" قال،

 عليك ويجب الوالدين أيدي في األمر ترك. صالحة غير استنساخ

 وهناك. اإلطالق على معضلة ليست هذه الحقيقة في ولكن. "القسوة لديهم

 نطاق في يكون ال قد. جدا ممتازة الوسط الطريق

 الجديدة للجمهورية عمل فمن يكن، لم إن - الحاضر الوقت في العملية السياسة

 مشكلة هذه جميع تسوية عمليا سيكون ولكن - هناك عليه للحصول

 ل المدين األم لجعل ببساطة هو الطريقة بهذه. المهملين األطفال

 والرعاية المالبس، كافية، لألغذية الطفل حساب على المجتمع

 وفي الطفل، عمر من األولى عاما عشر ثالثة أو عشر اثني عن يقل ال ما

 مع المحلية السلطة لالستثمار الوالدين تقصير حالة

 جدا السهل من سيكون. المسألة هذه في االنتعاش من استثنائية صالحيات

 والنمو، والنظافة، المالبس، من األدنى الحد القامة

 ال المعيار هذا كان إذا أنه وتوفير، والتعليم، التغذية

 أو كدمات أن في الطفل على العثور تم إذا أو طفل، بها تحتفظ التي

 اإلصابات، هذه تمثل على قادرة تكون أن اآلباء دون شوهوا

 و األبوية، الرعاية من واحد آن في الطفل إزالة يجب

 تحتاج ال التي - المناسبة الصيانة تكلفة المكلفة األمور أولياء

 وسعهم في ما دفع في اآلباء فشل إذا. للغاية رخيصة تكون



 من قدر أكبر خارج للعمل عازب العمل مؤسسات في وضعها

 ديونها كان حتى عنها يفرج لن وأنهم استطاعوا، ما الدين

 كل فقط آمنة ليست النوع هذا من التشريع شأن ومن. تماما تفريغها

 على الحصول اآلن فيه مرغوب نوع أقل أطفال المزايا من والمزيد

 بالتأكيد ستستثمر انها ولكن العامة، والمؤسسات الخيرية الجمعيات من

 وذلك اللتهور، تماما مسبوقة غير خطورة مع النسب

 فيه المرغوب من أقل من المواليد عدد من كبير بشكل يقلل أن شأنه من
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 كان الذي المعتاد سكير كل المثال، سبيل على الشبكة، هذه في. فرز

 أن المؤكد من يكون ويكاد والعالم، لمصلحته األم، أن

 بعض مع لي G. Menteath ستيوارت جيم السيد فضل قد: حاشية. ]خريف

 الدعوة أن على أوافق: "يكتب. النقطة هذه على قيمة تعليقات

 الوالدين واجبات عن عاجزة نفسها أظهرت كما األشخاص هؤالء

 لل الشعبية األفكار بين التوفيق على يساعد أن شأنه من للدولة، المدينين

 وفاة وكذلك إنفاذ مع" الموضوع لهذا الحرية"

 كبير، بشكل فرض الوالدين واجبات مفاهيم ولكن. القوانين هذه

 القادرين غير من الزواج حظر وحتى وتثبيط

 يرى. طويلة لفترة سادت الواجبات، هذه أداء على قدرتها إلظهار

 ،220. ط ،(جديدة طبعة ،2808) ضعيف للقانون نيكول التاريخ

 تحميلها اشرعية ستجد حيث ،278 كان ،249. والثاني

 وفي واحدة، سنة بالحبس األولى الجريمة في يعاقب



 قد بالتالي والتي الكفالء، إعطاء يتم حتى السجن طريق عن ثانيا،

 السياسية مطحنة،. J. S أيضا، انظر. الحياة مدى السجن إلى تصل

 القارة في المدقع للتشريع الثاني،. الفصل الثاني،. لبنك االقتصاد،

 الدنمارك في. أسرة إعالة على قادر غير شخص من الزواج ضد

 الذين أولئك من الزواج تعوق جدا صارمة قوانين هناك أن يبدو

 ل الكفاية فيه بما فعالة اإلنجليزي القانون وكان. المعدمين فقراء من كانوا

 إخفاء يجعل قانون تمرير تم بحيث وأد، إنتاج

 . "[تقريبا وأد والدة

 المعاملة، سوء من واألطفال السؤال، هذا هامش لألسوأ كثيرا

 و والمجرمين، السكارى من واألطفال الفقيرة األحياء أبناء

 و ناقصة، النمو من األطفال من األكبر الجزء ولكن. شرعية وغير

 مثل مستوى فوق وتقع المفرطة، الوفيات من األكبر الجزء
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 الجديد الجمهوري الهجوم وطريقة التدخل، يكون أن يجب

 معقدة كتلة بالفعل هناك الحظ لحسن. مباشرة أقل

 يكون أن يمكن المبدأ حيث من جوهري تغيير أي دون تشريع

 .الكائن لهذا تطبيق

 دائم تحسن إلى تؤدي أن شأنها من التي الذرائع من أول

 و سالمة عن يقل ال ما إنشاء هو المسائل هذه في

 عليه تكون أن يجب الذي المعيار دون المنازل، في الصحية الراحة

 معينة عالقة هناك تكون أن يجب. اإلطالق على منزال لتسكن قانوني غير



 ومعين التهوية، واألجهزة الغرف حجم بين

 المنزل حول المفتوح الفضاء من معينة وظروف اإلضاءة، من األدنى الحد

 شأنه من األنظمة هذه. والمواد أسس حول سليمة وقواعد

 مباحة كثيرة أشياء - السكان من المحلية كثافة مع تختلف

 الغربية الجنوبية الرياح االحتالالت التي المثال، سبيل على األهوار، رومني في

 في الحاضر الوقت في. Rotherhithe في مميتة تكون أن شأنها من والتي أبدي،

 األكبر للجزء بالنسبة المحلية، البناء لوائح هناك انجلترا

 وجمعت تقريبا، تصدق ال لدرجة وغبي مفتعلة

 الممكن من يكون أن يجب ولكن فهم، أو خيال أي دون

 أي دون للسكن الوطني األدنى الحد هذه عن بديال تكون أن

 --minimum هذه إلى الخروج في فشلت التي بيت. عنيفة ثورة

 شأنه، من - سنة من فترات في وتثار للغاية منخفضة تبدأ قد والتي

 والموقع أسفل إلى سحبها يتم قد. أسفل إلى سحبها يتم أنذر، من أعذر بعد

 لها للمالك السماح - المحلية السلطة قبل من وتدار تولى

 في فشله واضحا كان إذا - التعويض في قيمته من جزء

 يكون قد الذي الوقت في. كافية ذريعة كان للمعايير مواكبة

 و المدن في مساكن جميع للمستوى األدنى الحد مستوى إلى تصل ممكن
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 .السليم التجهيز المتالك حال أية على الحضرية المناطق

 العادية بجد، يعملون الذين لألشخاص بدونها، والتي المثال، سبيل على الحمام

 المتابعة التسوية عملية هذه. العملية االستحالة هي النظافة



 الخيرية قبل من كبير بشكل يساعد مما للمسكن األدنى الحد سيكون

 و البناء أساليب لدراسة نفسه يكرس أن شأنه من الذي المجتمع

 واتجاه الراحة، وسائل تطور إلى المواد،

 نافع بناء والتعقيدات التكلفة لتقليل اختراع

 .المساكن

 مسألة بالفعل أيضا هي المأهولة المباني اصالح حالة

 المتابعة تشديد واستمرار بطيء، هو مطلوب هو ما كل. العام القلق

 الخارجي الغالف أن حال، أية على ضمان، شأنه من وهذا. المعيار هذا من

 القادم في. الحياة في عادلة فرصة أعطاه الطفل محيط من

 أقصى حد هناك يكون أن يجب. االكتظاظ ضد التشريع يأتي مكان

 يكون أن حقا عاقل وقانون مسكن، أي إلى سكانها وعدد

 ل من الصغار لألطفال والهواء الفضاء لتأمين صرامة أكثر

 ممكن إيواء باستثناء وجيه، سبب هناك. البالغين

 ال بالغين ستة أو خمسة ينبغي لماذا المعدية، واألمراض الطفيليات

 لكن. لهم يحلو كان إذا - مسكن على الحصول غبار كومة على الدن مشاركة

 لليجوز األدنى الحد. المستقبل نلمس في األطفال يأتي مباشرة

 واحد هو جدا صغير وطفل بالغين شخصين أقصاها لمدة المسكن

 وسهلة وثيقة مع للتسخين، قابلة التهوية جيدة غرفة

 وسهلة المياه من ثابتة إمدادات صحية، مرافق إلى الوصول

 آخر يعني أن ينبغي واحد طفل من أكثر. الدافئة المياه على الحصول من يعني

 للذهاب هذا، ذلك من أبعد ذهبنا إذا إال معقوال ويبدو غرفة،



 حارس، النار، وإطالق والمعدات، األثاث من أدنى حدا وتتطلب ذلك من أبعد
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 حضارية بصورة. للطفل سرير أو منفصل وسرير المثال، سبيل على

 وقتل الكبار، مع ينام ال المجتمع الصغار األطفال أن يجب

 .القانون عليها يعاقب جريمة يكون أن يجب" عرضي" تغشية قبل من لألطفال

 و ليستر، بالكبيرن، من اقتبست لقد عوائد في: حاشية]

 يولدون الذين األطفال من 299،999 لكل االختناق عن الناجمة الوفيات عدد بريستون

 . [العمر من األولى السنة في 262 كان

 الفاترة قاتلة أنها أساس على معها التعامل يتم أن في ترغب ال المرأة كانت إذا

 على يعاقب أيضا يكون أن وينبغي. واحدة وكأنها تتصرف ال أن يجب أنها

 أطول لفترة وحدها معينة سن دون األطفال ترك إلى األم من جزء

 ل نفعل، كما الناس معاقبة المعقول غير ومن. معينة زمنية فترة من

 خالل أطفالهم بهم لحقت التي اإلصابات

 لحقت إلصابات معاقبتهم وعدم عليها، السيطرة يمكن ال الغضب

 األطفال تكفل أن ينبغي التشريع هذا مثل. المنضبط غير االهمال

 نطاق في وأقل: حاشية. ]واالهتمام والهواء الفضاء

 نطاق في أقل فمن ولذلك األفكار، اغتنامها عادة

 بناء من متدرج مقياس أن إلى ليشير العملية، الذرائع

 .المواقع مختلف في لالستخدام التنظيم المفتعلة يكون قد

 كل موقف يحددها التي الصفوف في المناطق تصنف أن يمكن

 ل التي وتلك الرضع، وفيات حجم في منطقة



 و صرامة األكثر النظافة مستوى معدل جعل يمكن مستوى أعلى وكان

 ،houseroom أسعار ارتفاع إجبار شأنه من وهذا. المنزل صاحب على مرهقة

 يعطي أن شأنه من وهذا العاملة، اليد سعر رفع ذلك شأن من وأن

 في شخصية مصلحة السليمة غير الصناعات أصحاب

 السكان إجبار إلى أيضا يميل فإنه. عنهم صحية ظروف

 جوهريا مناطق إلى جوهرها في صحية غير مناطق من

299 

 لل منخفضة بدرجة المناطق إحصاءات دراسة ويمكن. صحي

 ل على المتعالي دونية تحدد التي المميزة أمراض اكتشاف

 عليها تسيطر أن يمكن أنها منها الوقاية يمكن التي األمراض هذه كانت وإذا الصف،

 قد المبادئ هذه تمديد. خاصة لوائح

 نحو المواليد معدالت عالية لجذب مباشرة حوافز. الشأن هذا

 تفاضل خالل من صحية مناطق المفتعلة يمكن استثنائي

 burthenو المناطق، هذه في األطفال مع الصوت األسر تصنيف

 الذين وأنانية سخيفة األرض مالكي على ثقيلة معدالت الزج يمكن من

 للغاية السكنية المناطق باستخدام الصوت السكان لخنق محاولة

 publicspiritedو ذلك، شابه وما اللعبة، يحفظ خاصة، وحدائق للجولف وصالت

 أن شأنها من التي االتصاالت لتسهيل تتضافر أن يمكن الناس

 .الصناعي االحتالل مع متوافقة المناطق هذه في الحياة جعل

 التفاضلية هذا ألن للسكان المتعمد هذه التوزيع إعادة

 خارج تماما ذلك، ومع هو، ينطوي، المناطق عالج



 و الحاضر، الوقت في لدينا العامة الرقابة من واالستخبارات المتاحة الطاقة

 تبدأ قد ربما أحفادنا كشيء هنا وأقترح

 نفسي تسمح قد أنا الحاشية هذه غموض في كان إذا ولكن. فيها للنظر

 عندما حان قد الوقت وهو المستقبل، في أنه إلى أشير أن أود تذهب،

 سيكون أنه ورخيصة ومريحة جدا سريع يكون تنقل سوف

 حيث العظيمة المجتمعات بيوت تنتشر أن لها لزوم ال

 ذلك سيكون. معا والتجارية الصناعية المراكز وتجمع

 وزيادة تجديد على للحفاظ منطقة لكل ضروري غير

 التحديد وجه على معينة واسعة مناطق تصبح وسوف. سكانها

 و األم، اراضي الوطن، أراضي - والمركزية اإلدارية

 تصبح سوف اآلخر والبعض والسكان، التعليم مراكز

 طفيف هو النوع هذا من شيء. للعمل خصيصا الحقول
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 و هاردي لها يرسل والذي اسكتلندا، مع بالفعل الحال درجة

 السويسرية، الجبال العالم؛ منهم ويحتاج أينما قادرة أبناء

 أخرى، ناحية ومن العالم؛ في والداني القاصي أبنائهم وإرسال أيضا،

 و لندن حال، أية على السكان، من معينة بعناصر يتعلق فيما

 المتحدة الواليات في المناطق وبعض وأظن، و، كوست جولد

 .[لالستهالك وتلقي أمريكا،

 بدال تتحمل أن المحتمل من األمور هذه أن حث سيتم ولكن

 الناس من متزايد لعدد التي. للغاية سيئة الوالد على بشدة



 ظروف ظل في الوالدين أحد يكون أن ينبغي ال الوالد بأن أجيب

 هذا. والنشأة الوالدة عند الطفل صوت من به بأس ال احتمال تقدم ال التي

 ال الوالد كان إذا. ذلك ويكون لدينا، كعكة ألكل محاولة في جيدا ليس

 لديهم ليس الجديدة، الجمهورية نحن، اثنين، ومن الطفل، إرادة تعاني

 .أهمية أكثر شيء هو الطفل أن في أشك

 تجعل الحالية االقتصادية الظروف أن ذلك، مع البعض، يعترض قد

 الناس، من ونافع جدا سليمة أنواع من لكثير جدا مؤكدة غير الحياة

 صالحين مواطنين دولة تسلب أن المحتمل ومن الظالم هو وأنه

 لكن. العقوبات مع بها وتحيط ،burthensome النسب لتقديم

 لديها التي الذرائع من الثانية الخطة إلى انتباهنا يوجه أن

 الكاردينال فكرة. لألجور األدنى والحد التعبير، عن تبلورت

 في وقاس ظالم أنه هذا، هو الذرائع من المجموعة هذه

 يكون أن واحد أي لتدع العالم بمستقبل وتضر الحاضر

 و، وصحية، ونافع، الذي الدفع بمعدل كامل بشكل يعمل

 هي معقولة سعيدة حياة الوقت، ذلك في الراحة لمعايير وفقا

 شخصية الذين الناس أن الطويل المدى على األفضل فمن. ممكن غير
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 في توظيفها أن يستحق تجعله ال القدرة وسوف

 عرقت توظيف. اإلطالق على لألجور األدنى الحد تستخدم أن ينبغي ال

 في قاطع بشكل معظم تظهر ويب سيدني والسيدة السيد قال كما الناس، هؤالء مثل

 تطوير االعتقاالت" الصناعية الديمقراطية" العظيم، عملهم



 متفوقة العمل فرص من ويلقي محل ويحل اآلالت إلنقاذ العمل

 ل نصف capables هذه وتمكن قيمة، أكثر اجتماعيا والعمل

 التي) ويميل المأكل من يكفى األطفال قاعدة أسر إنشاء

 و جدا ويخفض ،(وخاصة عامة خيرية على الحاضر الوقت في االنهيار

 جدا الكتاب هؤالء تظهر كما. للحياة وطني معيار أسفل يبقي

 هي الصوت العمال كاف نحو على الحفاظ يمكن ال التي الصناعة هذه بوضوح،

 و مرض ولكن شيء، كل في العامة للثروة مصدرا الواقع في ليس

 الدولة لدى المواطنين تلتهم انها. العامة الهيئة على الطفيلي

 لل المباشرة غير تكلفة األحيان من وكثير تعليم، حساب على كان

 ينبغي المتحضر البالغين للذكور بالنسبة لألجور األدنى الحد أن الواضح ومن. تربية

 يجوز للمسكن األدنى الحد من اإليجار لتغطية كافية تكون

 وزوجته نفسه على والحفاظ أطفال، أربعة أو ثالثة مع

 له والتأمين الراحة من مستوى األدنى الحد فوق واألطفال

 المادية أو االقتصادية مؤقتة أو عرضية أو المبكرة الوفاة ضد

 معين وبهامش الشيخوخة مخصصات بعض األدنى والحد العجز،

 ممتازة: حاشية. ]الفردية حريته لممارسة

 الدنيا إنشاء في بالفعل حاول تجارب االعتبار

 أستراليا في الدولة التجارب" ريفز. W.P في األجور على االطالع ويمكن

 .[يليها وما 47. ص الثاني،. المجلد ونيوزيلندا،

 االقتصاد لجعل المفهوم هذا على يعكفون الذين أولئك أن حين في أنه ذلك

 واالجتماعية المأل على به يسترشد الذي المبدأ والمعاناة الحياة في
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 واحد على المنزل من نوعية حتى ليستعدوا يسعون النشاط،

 تحقيق لتحقيق وسعها في ما كل تفعل أن أيضا عليهم يجب ناحية، ومن

 الحكومة حالة في. أخرى جهة من لألجور األدنى الحد من األعلى المثل هذا

 والطريقة جيدا، تنظيما منظمة الصناعات، من وكبيرة العام والتوظيف

 التراخيص، أينما. جدا مشجعة وتوقعات ومفتوحة، مباشرة غير

 عمليا هناك يحدث تسجيل من نوع وأي الجمركية، الرسوم

 العمالة حيث ولكن. سيلة هذا لجلب يعني

 ايجار لدينا ويوجد التنظيم، من خالية أو ومتفرقة، تحويل

 تأتي تزال ال حريصة أدنى واإلرادة ومنقاد، االجتماعي، غربال لدينا

 باسر، األراضي من والمهاجر بنا، الخاصة سباق فشل في،

 بوضوح. لدينا السليم المواطنين underselling وكارثي ماسة

 تشجيع خالل من اإليجارات، هذه الصالح يمكننا اختراع كل نستخدم أن علينا يجب

 تعيق لن التي األشكال من شكل بأي توظيفات تنظيم

 معارض إقناع من تمكنا وإذا. االقتصادي اإلنتاج في التقدم

 الحمل النقابة الوسطى العصور من القديم أن على عالمة كل وهناك - النقابات

 تلك على سيطرتها تخسر ضيق المياه التجارة قيود من

 ل التجارة من العمال حركة لتسهيل - المنظمات

 وتغيير العمل للتغيير المتغيرة وطأة تحت التجارة

 لجلب بعيدا ذهبت قد نكون اإلنتاج، اقتصاد

 األدنى الحد مستوى إلى يصل المنطوق ارتفاع احتماالت



 .لألطفال يجوز منزل

 نوع مع لنا يترك أن شأنه من - حول معهم تحقيق من نتمكن لم إذا - األمور هذه

 لألجور األدنى الحد لدينا. أيدينا على العمل عن العاطلين مشكلة توضيح من

 ما وجدت هناك يكون أن شريطة و، الناس، هؤالء توترت قد

 ونحن العمل، لمكاتب ذكي نظام بالفعل، ينمو
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 أن الحاضر، الوقت في لدينا مما االستنتاج إلى يدعو بكثير ذلك من أكثر يكون أن ينبغي

 حرف، في حقيقي عجز وجود بسبب وذلك العمل عن عاطلين كانوا

 رفعت لدينا. كفاءة الجنسية على للحصول االستخبارات أو القوة،

 ودينا االكتظاظ، وباضطهادنا السكن مستويات

 خارج اجتاحت قد لألجور، األدنى الحد من أقل عمل عرقلة

 هم. الهاوية من الناس هؤالء اماكن واالختباء والمغدفات

 .لدينا العليا نهاية هو وهذا - تتضاعف لن لكنها الوجود، ان

 شحاذة، القوانين تسود أن حيث الطرق على التطواف سوف أنهم

 عارضة. األماكن-القرفصاء ال لهم، منزل غرفة أي هناك يكون لن

 ل واحد وهاتف وتسجيلهم، عليهم القبض القاء عنابر سوف

 دون العالم هذا إلى يأتون األطفال أن النادر فمن. عنهم البعض

 إلقناع تتالقى شيء كل سيكون. ارجاعها يجري ذلك نحو أو الوالدين أحد

 المواتية غير األجواء هذه مثل في اإلنجاب على الناس هؤالء

 يكون لن انهم. فيه مرغوب وغير للغاية مريح غير شيء هو

 موقعنا في بسهولة تقع قد ألنها األطفال وهؤالء األطفال، من وكثير



 وتحسين انتقادات من الحماية على والحصول الشبكة نظمت

 أنا: "حاشية. ]القائمة الخيرية المؤسسات تطوير

 من الثاني القسم في قانوني خلل أي هناك كان إذا ما أتساءل

 تكون قد والتي ،2804 لعام الطفل قانون على القسوة منع

 خصيصا ومن. ذرية مع المتسولين في خصيصا تهدف

 عن تماما النظر وبصرف أيديهم، في رضيع طفل وجود التسول على يعاقب

 كاف غير القانون هذا أن أم. التسول على السؤال في األطفال تعليم

 هو وهذا[ MENTEATH ستيوارت. C G. ؟-" الشعبية الالمباالة خالل من القسري

 زيادة لألن بالنسبة أما. الفقيرة الصغيرة المخلوقات لتلك به القيام يمكننا ما أفضل

 األوراق هذه أطفال، لديها ليس للعيش تدبر التي الهاوية من قسم

 تنتهي، شر بتر والمضيع. معهم خالف ال
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 هي كسول المارقة أن أعترف أن يجب. الخالبة شر يكون، قد وأنه

 ل األطفال مأساة هناك يكون أال شريطة الذوق، لبلدي جدا كثيرا

 يغري وال يشوب ال الشخص كان وإذا. البؤس مع نكتة تشويه

 بحرية السماح لنا يجوز بتر طرطور رعايتنا، هم الذين األطفال

 ل فضيلة فيها هو بتر للذهاب. ل الخروج والرحمة الشفقة لدينا

 .شكرنا تستحق التي

 و الرجال صنع في ثم األولى، الضروريات هي هذه

bettering الكثير ما مع الشجاع التدخل وهذا العالم، من 

 الواقع، في ذلك، ورغم ،"الطبيعة قوانين" و" الطبيعة طرق" الناس يسميها



 القبيل هذا من. الوحوش من والقوانين األساليب من أكثر ال هم

 و، المواليد معدل في معين انخفاض أوال، نرى، أن نأمل قد نحن الذرائع

 وضعيف الحلقة، مسرف، والدة معدل في أساسا وتقع

 حتى بالفعل موجود سقوط أن من الواقع، في استمرار، أنواع،

 ثانيا،. العظمى بريطانيا في الشرعيين غير المواليد في واضح

 وفاة معدل في االنخفاض كبيرا أكثر المؤكد من يكون يكاد معين،

 في الرضع الوفيات معدل في تقع والتي الصغار، واألطفال الرضع

 بالكامل سوف إحصاءات أي سقوط ثالثا، لإلشارة، سيخدم

 و وتقزيم الجزئي، الوفيات معدل-نسميه أن يمكن ما في التظاهر

 جيدا، أتغذى في ذلك، يفعلون الذين األطفال من يحصى ال المضيف هذا من الحد

 المنازل مستوى رفع هذا. الحياة قيد على البقاء وسيلة، من هزيل نوع

 سوف الموت خط األطفال؛ مع ينتهي لن الذي العمل تفعل لن

 ،Dullminded. الطفل عمر من األولى عاما ثالثين أو عشرين لجميع الهبوط تبلد

 أكثر ليس هذا كل أن سيقول ازدهارا والناس المتراخي،

 إصالح يمكن ال وأنه اآلالت، من أفضل الرجل لجعل اقتراح من

 هم. منه تبقى ما وكل التجارة وائح مجلس قبل من العالم
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 و قاتمة، المادية مخطط هو هذا ألن العمل هذا مثل إن أقول

 "التقدم" ب يسمى ما هذا من فائدة ال الرجل مكاسب روح أن

 سنتناول. المثل ولكن رفع تريد التي معدالت والدة ال أنه

 وهذا فقط، واحدة سأذكر هنا. عام بشكل العليا المثل مع الحق وقت في



 كل يجتمعوا أن أتمنى. مثالية حجة سوى لألسف، هو،

 من المادية، األشياء من ذلك يستكبرون الذين الناس هؤالء

 أن وأتمنى تسكن، أنها مريحة منازل مفرط

 ستة أو خمسة - لندن إيست جيد الفقيرة األحياء نموذجي في تركيزهم

 أن وأتمنى آخر، مع واحد والسكن غرفة، كل في معا

 ل العليا المثل تفوق إلثبات هناك تركهم

 الدنيوية حياتهم لبقية بحتة مادية اعتبارات

 بهم مثقل غير الدنيء العمل في شركائنا مع على نحن اآلخر البعض ذهب حين في

 .المثالية

 التجارة، وتنظيم لبناء الجافة، تبحث المشاريع هذه ما أن أعتقد

 وعود من اعتقد! الواقع في يعني الصحي، والصرف والتفتيش،

 حياة من ألغيت التي والمعاناة الدموع من لنا عن يعربوا لم انهم

 !وتوسيع تنشيط

 2 ختامي تعليق]

 يلي ما من نسخة على للحصول ليفر. ج السيد في كبير حد إلى مضطرا نفسي أجد

 :إشعار
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 .حرق عن الناجمة األطفال فيات"

 .ولألوصياء للوالدين"

 شاب وفاة التي الوتيرة إلى االنتباه ويوجه"

 محمية غير في مالبسهم النار جني عمليات بسبب األطفال وتسبب



firegrates .التحقيقات على 2099 و 2800 عامي جرت السنوات خالل 

 حرق، عن نجمت وفاته كانت الذي الصغار األطفال كان 2384 جثث

 حرق في تسبب كان الذي الحريق كان الحاالت هذه من 2425 وعام

 .الحراس أحد قبل من محمية غير

 ل ويقترح األرواح في المؤسفة الخسارة هذه مثل لمنع وسعيا"

 وأنه الصغار، األطفال رعاية على يقومون الذين األمور، وأولياء واألمهات اآلباء

 أجل من تقدم، أن ينبغي حراس النار كفاءة أن جدا فيه المرغوب من

 .firegrates إلى الوصول على للحصول لألطفال المستحيل من لجعل

 برادفورد، سي آر إي"

 .العاصمة شرطة مفوض"

 العاصمة، شرطة مكتب"

 الجديدة، يارد سكوتالند"

 ."[2092 يناير، 28"
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 رابعا

 واللغة العقل بدايات

§ 2 

 هو بالتاكيد. حيوان عن يزيد ال البداية في هو الوالدة حديث الطفل

 الخضري مجرد الحيوانات، جميع من وضعفا عجزا واألكثر أدنى بين من

 ل في األول لليوم بالنسبة الحال هو. نحيب - االستيعاب المتجسد. مقطوع

 فيها تتجاوز أطرافه العالم، في عمياء والحول الحياة، الصم



 االنجرافات أن كان مهما شيء أي في drowningly مخلب يديها السيطرة،

 و. للدهشة مثير ذلك من انخفض الذي في كونها من الشاسع البحر هذا على

 نحتفل أن يمكن وقت أي في أبدا أن بمهارة لذلك بمهارة، تدريجية، بصورة

 ينة هذا إلى تزحف هناك القادمة، دورته في الزيادة اليقين مع

 و والشخصية، واإلرادة، العقل، المدعي الصغير والمخلوق

 قليل بعد. اإلنسان في والروحية حقيقي هو ما كل من ابتداء

 الغرض، مليئة يد ويمسك الفائدة مليئة عيون وهناك

 والمحبة التعبير الهذيان بداية ويستهجن، االبتسامات

 و طاعة هناك خارج األول عام قبل. وتنافر

 و الكالم، وبدأ النفس، وضبط واختيار التمرد،

 ال. الرجال من العالم هذا في قدميه على الوقوف على الجديد الوافد نضال

 و الرعاية من قدرا نظرا. unanalyzable العملية

 الخام ايحاءات مع. عفوي بشكل تأتي األمور وهذه الحماية،

 .فيها وأثار الطفل، حول واألصوات األشياء من بتشجيع
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 على أكبر الطلب يجعل الكامن الدافع يوم كل ولكن

 .وجه وأكمل وسعها في ما تفعل أن هو كان إذا الطفل، محيط

 ل والبيئة الجسدية اآلثار عن النظر بغض الواضح، من

 األلف في ألنه ذلك من أسوأ أو أفضل سيئة، أو جيدة تكون قد الصغير الطفل

 تستثير وقد تحفيز في اإلفراط أو تشتيت من يكون قد. مختلفة طرق

 يكون قد وكئيبة، ومملة باهتة يكون قد الخوف، وزيادة



 من مفرغة عادات من ومنتجة مضلال يكون قد اإلغباء،

 ممكن وجه أفضل هو ما فقط تجد أن هو وعملنا. العقل

 النمو، وأكمل أصح تعطي أن شأنها من واحدة بيئة،

 .الذكاء من ولكن الجسم من فقط ليس

 إلى حاجة في الطفل يقف مرحلة جدا أقرب من اآلن

 غامض شعور مجرد هي هذه البداية في. لالهتمام مثيرة أشياء خالفة

 في النظر متميزة هناك ذلك نحو أو الشهر في ولكن االنطباعات،

 قليال ما وسرعان والمسك، المدى يلي الحاضر الوقت في. األجسام

 طازجة يسمع، معها، التعامل لنرى، جديدة ألشياء ملحة مخلوق

 .معروفة أشياء من جديدة وتوليفات نوع، كل من تجارب

 صحي wellfed كان وإذا. الجسم مثل الجوع من قريبا الوالدة حديثي العقل

 يشبع، لم جوع هذا بسبب هو وربما الطفل، يبكي

 التي الكئيبة الشاغرة المعاناة أن منه، بالملل يشعر مصلحة، الى تفتقر انها

 مثل. وكامل تام بشكل للعيش الحية الكائنات فشل يعاقب

 من والعمل حياته في بوث تشارلز السيد أشار وقد

 أطفال الصدد هذا في أنه المحتمل فمن الناس،

 للغاية سيئة الطفل. موات غير وضع في األقل على نسبيا الفقراء

 و واإلياب، بالذهاب هناك العائلة، غرفة في حياتها يمر
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 و أمه، جانب من المنزلي للعمل لالهتمام مثيرة النشاط

 األب، من متقطع وجود الطعام، وجبات إعداد



 في ذلك ويتم. أمه ساذج مزاج من كاملة سلسلة

 pothouse في ويشارك. الساعة مدار على باألحداث ومليئة مزدحمة الشوارع

 جدا يؤدي ال قد. للتسوق التجارية األعمال في ويساعد أمسيات

 لها الكثير مع النقيض على. ممل واحد يؤدي ال ولكنه الصحية، الحياة

 والرائد األزياء، من امرأة لبعض وحيدا الطفل هذا

 تحت بعناية منعزل الحضانة في البكتيرية غير الجميلة الحياة

 بدال والضمير الثوابت، المحدد، الموعد في تأتي الفاضلة، سيطرة

 كما لألحداث األحيان من كثير في الفقراء الروح قليال العويل. العاطفية ممرضة من

 يندفع هناك الرمادية لها الحضانة في. للتغذية ال الفقيرة األحياء الطفل

 مفرط بشكل مشغولة، الهث، وهو يوم، كل أو يوم، كل

 وعالميا األساس، في سخيفة الجوانب، متعدد ،cleverish يرتدي،

 الصفعات قليال، التقليدية المودة vociferates عاجزة، امرأة

 يوميا تلك لجمع أخرى مرة وتنفجر ذريتها، على ذلك نحو أو تقبيل

 .عالمها من ميل وهو رخيصة والحسد اإلعجاب من ميد

 والطفل مفهومة، غير مرور سرقة، المتدفق، أن بعد

 .آخر ليوم لها بالملل اجير من مملة الرعاية في االنتكاس

 ويفكر يقرأ مالبسها، mends رسائلها، تكتب الممرضة
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 كامل من العاشر جزء ولكن لها طبقات إلى المطاف نهاية في يأتي قد ونحن نطاق على

 دينا

 الخطاب. غامض بشكل ومفهومة واضحة غير ذلك من والكثير المفردات،

 البقاء المنزل خطاب من فقرا أشد هو المستعمر من

 هناك مستعمرات، ولها العظمى بريطانيا في الحال هو كما أمريكا، في. اإلنجليزية



 هو وهذا الحال، وبطبيعة جزئيا،. الترك ونفس القيد نفس هو

 وسعها في ما اآلن وحتى والخبرة، الفكر لدينا األمور صغائر إلى ذلك ويرجع

 جزئيا ذلك ولكن. العام الفكري التضخيم طريق عن عالجها أن إال

 أنحاء جميع في السائدة اإلنجليزية للغة العام الجهل إلى ذلك ويرجع

 أنه. الجهلة الرجال قبل من وتدرس بوحشية، تدريسها يتم. العالم

 محض من الثاني السبب هذا بقدر. وببخل بوحشية كتب

 في باستمرار ويؤدي المعرفة في والفجوات الجهل، يذهب

 الناس. للغة داعي ال الجديدة الكلمات وإضافة عامية

 وشطب للتعبير، اإلنجليزية اللغة تعرف ال كانت التي األفكار على يأتي

 هناك. جاهل اكتشاف غرامة انفجار في جديدة عبارة

 من النوع هذا في للدهشة مثير بشكل عرضة هم الذين الخصوص وجه على األمريكيون

 .الشيء

 الدوام على هم المصطلحات في كبير فخر تأخذ أنها

 ذلك، في المعرض أداء تعطي فإنها بها، تتباهى وهي - زيادة

 القارية توجت زهرة تعتبره أنها يبدو

 لكن،. للمواصفات المطابقة غير من يسمع لم القديم العالم أن لو كما - الجمهورية

 في المؤسفة السيدة تلك من أفضل حالة في ليسوا انهم الواقع، في

Earlswood و خفاياها كشف السجاد مع مخيط الصحف تقديرها الذين 

 الحقيقة، في. اإلنسان روعة من وتطرفا البرتقال، قشر مع قلص

 من نوع أي لهم من عامية وهذا له، أساس ال كبريائهم

 في التي الطريقة أشد منطقتنا في أن لهم أؤكد أن لي اسمحوا. كان أيا التمييز

 وسعنا في. المشترك إرثنا تدنيس كما مشغول فقط هي الجزيرة هذه



 وتسيئوا القتل سوف الذين أمريكا إلى اللغويين من فريق ارسال
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 .حدد قد األميركيين عشر أحد أي ضد اللغة

 في والتنمية وضروري طبيعي نمو هناك بالطبع

 في األجهزة، في. أحدا تعتقل قد الذي النمو وهو حية، لغة

 هناك الفلسفي، التفسير في العلم، في السياسة،

 والجديدة الجديدة األفكار عن للتعبير والكلمات جديدة، لكلمات دائمة ضرورة

 .تثقل التي والجمعيات الغموض من خالية كلمات العالقات،

 أي توفر ما نادرا وصالون الشارع من الجديدة الكلمات ولكن

 الغباء سوى ليست أنها األكبر للجزء بالنسبة. النوع هذا من مناسبة

 جنب إلى وجنبا. ضرورية غير لتزويد جاهل الرجال جهود

 و الموجودة للكلمات رديئة رخيصة بدائل اختراع مع

 ل تطول االختراع، ذلك من خطورة أكثر حدود وبال العبارات،

 .الكفاية فيه بما معروفة هي التي تلك وتشويه دائم استخدام سوء

 فإنها تشوه، أنها - تسوس من ولكن للنمو ال عمليات وهذه

 وتدمير تقادم. ويدمرون الزمن، عليها عفا تقديم

 من ماضينا، من النبالء طبقة من الخروج لنا يقطع وعبارات كلمات

 أي من فعال بشكل أكثر الخارج، في العرق قطعت الجماهير

 أنه - ينمو أن يجب لغتنا - لغة تنمو قد. الجديدة الكلمات نمو

 يعاني أن الضروري من ليس ولكن وتعزيزها، وصقلها شرحها يمكن

 و التعفن إلى باستمرار وتمرير الطحالب، خيوط من مصير



 مصير هو هذا وكان. التقدم في يعد لم النمو كلما تسوس

 و األضعف، تنظيم بسبب الماضي في اللغات

slenderer، كافية وغير شيء، كل وفوق الداخلي، أبطأ 

 في أو، - اآلن حان قد الوقت ولكن. البشرية المجتمعات سجالت

 نحن. الطالع الشيء يكون أن عن يتوقف سوف هذا عند - بسرعة يأتي األحوال، أسوأ

 أو أديسون كان من ومتنوع غزير أكثر لسان يكون قد
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 لنا ينبغي ال لماذا سبب من هناك ليس ولكن - كارثة أي هو وهذا - سبنسر

 كاملة الغرامة سبب هناك ليس. كان ما كل من سريع تمسك

 .يزال ال تصرفنا تحت انجلترا اإلليزابيثي من اللسان يكون أن ينبغي ال

 جورج من ملمح اإلنجليزية الغنية، على العثور أديسون تصور سوف

 و كلمة ألف نجد قد فإننا تصور. غامضة ميريديث

 سبب من هناك ليس ولكن. ومحير غريب 2999 عام من عبارات

 اللغة في جيد بشكل كتب ما عندما مضى وقت أي من تأتي أن يجب الوقت لماذا

 اإلنجليزية

 .والغرامة مفهومة تكون أن يجب ال اإلليزابيثي أيام منذ

 الناطقة اإلنجليزية اللغة في اإلنجليزية اللغة في السائد الجهل

 العنصري تطوير في كبير بشكل ويعوق المجتمعات،

 األفكار، أغلظ نادى في يرغبون الذين أولئك باستثناء. وعيه

 .اليوم المجتمعات هذه من كاملة كتلة الى للوصول وسيلة أي هناك

 ل لقذف الممكن من سيكون المواد من االحتياجات يذهب ما اآلن حتى

 من سيكون اليوم، إلى كله العالم أنحاء البذور مثل بث الفكر



 .جنسنا من البالغين نصف أيدي إلى الكتاب على الحصول الممكن من

 فقط. العقول في فجوة هناك - واحدة توقف والعينين اليدين في ولكن

 مضى وقت أي من سوف commonplaces بخال في عنها التعبير يمكن التي األفكار

 تحت باالنكليزية الناطقة الشعوب من العظمى الغالبية أذهان إلى وصول

 .الحالية الظروف

 الدوام، على وقف ويجب ليوم واسع نطاق على تقرأ أن إلى يهدف الذي الكاتب وقال

 يجب

 نسأل أن يجب انه وقال. ذهنه في تنشأ التي الكلمات في الدوام على تتردد

 تفوت أو تماما الكلمة هذه في العصا سوف الناس من كم نفسه

 لشائعة ذاكرته نهب من له بد ال حملها؛ يجب أنه يعني وهذا

periphrase، أو حذف يجب انه وقال. للمألوف بارعة ترتيب وإعادة 
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overaccentuate كما وضرورية بسيطة كلمات هذه. منعطف كل في 

 يكون أن يجب المثال، سبيل على ،"الفصل" ،"ديليكويسسينت" ،"الزائل"

 هو العام؛ للقارئ يكتب الذي الرجل عنها تخلى

 و" الوقح" ل مرادفا كانت لو كما" وقح" استخدام يجب

 واسع نطاق على هذا مواجهة وفي". فاحش" يعادل كما ،"الئقة غير"

 الكتابة أو القراءة إما الناس من قلة أن يمكن كيف ورؤية اإلنجليزية، اللغة في الجهل

 على فعل رد هذا كارثي وكيف دقة، أي مع اإلنجليزية

 Englishspeaking وسط والفهم الفكر للتنمية العامة

 محاولة كانت لو حتى معقول غير سيكون فإنه الشعوب،



 للرضيع األولى اللغوية الصراعات تعقيد إلى نجحت،

 باستخفاف يتعامل هكذا الناس ولكن. ثانية لغة بدايات مع

 يفعلوا أن من جدا القليل سوى يعرفون ال ألنهم األم اللسان مع

 .وصالحياتها burthen من بها جهلهم حتى يشك ال

 نادرا أنه ويكتبون الجاهزة، العبارات من صغيرة مجموعة يتحدثون

 شعبية من وسطحية ضعيفة النثر هو قرأت ما وكل شيء، كل في

 داخل لغة معرفة هو هذا. اليومية والصحف الخيال

 جدا جيد الطفل يكون قد المعرفة هذه ومثل عقولهم، يعني وهذا

 الحاضر الوقت في فإنها هذا مع جنب إلى جنبا. تراه لما وفقا" التقاط" إلى اليسار

 أخرى ثالثة أو اثنين من مماثلة" المعرفة" إلقامة لنفسها حددت

 سوف الذين الرجال ولكن النساء فقط ليس باستمرار يجتمع واحد. اللغات

 و واأللمانية والفرنسية والالتينية اإلنجليزية" معرفة" إلى رسميا يعلنون

 من محدود نطاق خارج - األمر واقع في هم الذين اليونانية، وربما االيطالية،

 االجتماعية واالتفاقيات الخام والقومية والتجارة، والمأوى، والكساء الغذاء

 من بالرغم. والبكم الصم من أفضل ليست - الشخصي والغرور

 واضح، بشكل والقراءة أيديهم، في الكتب مع نجلس سوف أنها حقيقة

 سوف أنها حقيقة من الرغم على التعليقات، penciling الصفحات، طي
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 جديد للتعبير كما منها ميؤوس فمن االنتقادات، وكرر الكتاب مناقشة

 أذن في قيمتها لزيادة السعي من سيكون كما لهم األفكار

 على قدرة أكثر ليست اللغوية األدوات من. النهر فرس



 ل وطبل وإكسيليفون، القصدير، صافرة من المعاصر الفكر

 .السمفونية Eroica جعل على قادرة

 اإلنجليزية اللغة من واسعة الجهل وهذا نفسه، يجهل أيضا كونها في

 قليل عدد بين إال. الجاهلية في منها ميؤوس أكثر هو ذلك كل من يشارك

 .المسألة هذه في للخلل معنى هناك والنقاد، الكتاب

 حدوده المفردات محدودة له أن يعرف ال العادي الرجل

 في نادرة وبعبارة ،"الطويلة الكلمات" هناك أن يعلم ألنه. أفكار

 وجود يعني هذا أن يعرف ال لكنه اللسان،

 جمع حالته سوء. العقلي مجموعته وراء محددة معاني

 ما تشكل للضرب، يتعرضن واإلستعارة البالية والعبارات اليومية، الكلمات

 الجد محمل على انه الحدود هذه خارج والكالم ،"االنجليزية سهل" يسميه

 و المثقفة، الطبقة من عامية العودة من أكثر هناك أن ويعتقد

 و الخصوصية لضمان الجماع من وسواد وضع مجرد

 به لالشتباه كافية مبررات هناك أن شك ال. تمييز

 هو هذا ولكن. وثرثار الطنانة النفوس مآثر في

 في فجوة. وكارثية العميق للخطأ السطحية مبرر

 قد لديه كلمات. ذهنه في وخرقة حفرة هو الرجل المفردات

 العموم على العثور للمرء يمكن - خطأ متصلة أو بضعف مرتبطة تكون ان الواقع في

 - اإلنجليزية باللغة الناطقة بابو في المثال، سبيل على الصنع، جيري المفاتيح لوحة

 ولكن

 واضح من وسيلة أي لديه التي األفكار تدل لم التي الكلمات

 والعوامل ناقصة، العقلي الوجود بقع فهي القبض،



 .للعيش الشخصي للفشله اإلجمالي المبلغ في
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 على تقريبا سحابة أحلك هذا اإلنجليزية، اللغة في العالم أنحاء جميع في الجهل هذا

 مجرد من أكثر شيء هو لدينا، كونفدرالية للشعوب العادل المستقبل

 أي في انكلترا في. عدوانية فمن نشطة، وهي. السلبي الجهل

 واحد اإلنجليزية، زنجي أبيض نطاق خارج واحد المحادثات كانت اذا معدل،

 مهذب" كتاب كلمات" يحصى ال عدد هناك. االجتماعي مخالفة يرتكب

 المنسية لنصف الحنان أي مع الكاتب وقال. أبدا تستخدم الناس

 يعتادوا بين المزج على تسامى إلى التصرف أي العبارات،

 العبث كان لو كما المنظم تجاهل خطر قبر كما يعمل الكلمات،

 ل للتايمز، رصاصية توبيخ. الئق غير مع

 .بها الخاصة ضرب االطناب خارج رحلة أي انتظار في المثال، سبيل

 والسيد ميريديث جورج السيد المحاربين، قدماء من هم وعندما الحاضر، الوقت في حتى

 بطل بعض من اإلساءة الممله أخرى ومرة مضى، وقت أي على الحصول هينلي

 الساخنة

 واحدة إرادة هذه مثل االنجليزيه" سهل. "المدنية الخدمة قسم السفلى النثر

 جديد خفض رابية على مؤن نسميه أن يمكن واحدا باعتباره له، أمنية استدعاء

 أنا. مكان كل في كاملة للغة العداء." العادي الغذاء"

 كما ذاتها الساحة تشهد ال قد المنازل من العديد أن كيف نتساءل

 عليها السيطرة يمكن ال كنز مع تكافح صغير طفل بعض. اكتب انا

 لطيفة، طويلة كلمة أخيرا، أنتجت وقد عليها، حصلنا التي الجديدة الكلمة

 القلق لها التي الحمقاء الطموحات هذه مثل من" بصوت ضحك" تكون أن الفور على



 وراء ما اإلنجليزية باللغة التحدث بعدم أطفالهم بتدريب الناس. األم

 و ومنبر، منصة على هو يغضبهم رثة، األدنى الحد

 من القليل سوى يعرفون ال كطبقة المدارس مدراء. الكتب في ذلك تجنب أنها

 لدينا كفاءة أكثر في حتى وال مدارسنا، من أي في. لغة

 الناس وهؤالء. كاف بشكل تدرس اإلنجليزية واللغة االبتدائية، المدارس

 مثل! المهملة لغتهم على لالستيالء الهولندية جنوب أفريقيا أن نتوقع
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 كان البريطاني المستعمر من اإلنجليزية اللغة الفقير الملك الجزئي أن من الرغم على

 واحد

 اإلنجليزية ما حقيقة لمنحهم! تال من أفضل ذرة مثقال

 .تماما مختلف أمر أنه: تكون قد

 .تغيير إلى جديد الجمهوريين لدينا واضحة عمل هو األمور هذه

 للعمل الثانوي حال أي في ليس ولكن الواقع، في ذلك، على ويترتب

 تأمين يجب وأننا صحية، وطفولة سليمة والدة تأمين

 نحن. الهيئات هذه مع ولدت للعقول وافرة عقلي أساس قوية،

 والمهملة شوهت مشوه، متناثرة، هذه إلحياء لحفظ، لديك

 لنا ينبغي. عالمنا مستقبل إنقاذ أردنا إذا لنا، لغة

 اإلنجليزية، باللغة التحدث الحاضر الوقت في الذين أولئك من العالم في فقط ليس إنقاذ

 ولكن

 خاطر طيب عن سيدخلون الذين من بها يرتبط وما الشقيقة الشعوب من كثير من العالم

 و الكفاية فيه بما وعاقل الكفاية فيه بما واسعة جعلها يمكننا لدينا، التوليف في

 .لشرفهم الكفاية فيه بما نبيلة



 تأييد أي تجد أن ينبغي هذا ألن سببا لذلك وافرة أن نتوقع أن

 .الكثير نتوقع هو القديمة السياسة من المتقيحة االرتباك

 نحن. العالم في مكان أي في اإلنجليزية للغة حزب هناك ليس

 مع والتعامل لدينا السابقة المشكلة اتخذنا كما المشكلة هذه تأخذ أن يجب

 بالفعل وكانت شديد، ببطء تنصل التي القديمة، السياسة لو كما

 إلى انتباهنا تعطي قد ونحن بدء، ذي وبادئ. الحظ لحسن رفعه

 في خطاب نمو إلى األساس، هذا أساس

 .الطفل وضع

 وموحد واضح نطق الطفل يسمع أن يجب أول من

 منذ. بالتأكيد تستخدم ومتأنية دقيقة وكلمات ولغة الموضوع، هذا حول
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 فإنه بعيدا، بها االحتفاظ وعدم معا الناس جمع هي اللغة

 هناك يكون أن يمكن اإلنجليزية باللغة الناطقة العالم أنحاء جميع في إذا جيدا سيكون

 أبدا هناك يكن لم هذا. واحد والتجويد واحدة، لغة واحدة، لهجة

 هناك. يكون أن ينبغي ال لماذا اإلطالق على سبب أي يوجد ال ولكن بعد،

 و اللهجات من العديد التي جيدة اإلنجليزية اللغة مستوى اآلن حتى تنشأ

 واأليرلندية، المرتفعات من. تساهم التأثيرات من العديد

 إمكانيات يتعلمون الجنوب من اإلنجليزية اللغة المثال، سبيل على

 و تماما األخير هذا كان والذي ولماذا، نضح ح

 .مضت سنة مائة بينهم استخدام من جدا كبير بشكل انخفض السابق

 ل الرئيسية المالمح عن - انغالند ونيو ويسيكس التشدق خطاب



 في الكمال في عليها العثور يمكن والتي التجويد يانكي الناس يسميها ما

 وربما تسارع، يجري - الغربية وساسكس هامبشاير من البيوت

 من اإلنجليزية اللغة استخدام تكتسب سكوتش. نفسها المصادر من

 اإلعمار إعادة بين والخلط واإلرادة، تقوم

 ويلر صموئيل السيد ث األلمانية. العالم أنحاء جميع في لدينا العلة حروف بين

 هناك. ذلك نحو أو واحد جيل غضون في طمست وقد

 لل موحدة اإلنجليزية اللغة من الطبيعية التطور هذا لماذا اإلطالق على سبب أي بدون

 لدينا متعمد كبير حد إلى تحال أن ينبغي ال القادم العصر

 لتحديد الوقت بعض خالل ممكنا يكون أن ينبغي ال لماذا الجهود،

 قبل من أهمية أقل قضية إنها. لساننا القياسي نطق

 يزال ال لكنه وعبارات، موحدة مفردات من بكثير

 .جدا ملحوظة حاجة

 للغاية أكثر تطور في مرة، ألول اآلن لدينا المتوفرة

 و وتحليل لتخزين وسيلة والهاتف، الفونوغراف أشكال

 للغاية يكون أن ينبغي وأنه األصوات، إلى ومشيرا نقل،
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 وجميلة الخير لتقديم محاولة في كبيرة قيمة

 يكون لن. العالم أنحاء جميع في اإلنجليزية موحدة نطق

 للعمل التأهل الذين أولئك كل من يطلب أن المعقول غير من

 مستوى في طويلة من مقاطع عال بصوت والقراءة التعليم

 و انجلترا، في النوع هذا من شرط أي يوجد ال الحاضر الوقت في. لهجة



 تكون أن من بدال حال، أي في االبتدائية المعلمين لدينا ما كثيرا

 وضوح لعدم للنشر مراكز هي اللغوي، النقاء من المبشرين

 عال بصوت ويقرأ يقرأ أن يجب. خطابنا من مفرغة واالنحرافات

 محددة أي تحت ولكن صحيح، وهذا المؤهلة، االمتحانات في

 والمسرح، المنبر في. المحافظات فظه حظر

 من أقوى الصكوك لتسليم استعداد لدينا ذلك، على عالوة

 للمساعدة شحذ من القليل سوى شيء إلى تحتاج التي نشر،

 تقريبا المهن كل مدخل عند. الغاية هذه تحقيق في كبير حد إلى

 سوف وهناك اإلنجليزية، اللغة يتضمن فحص تقف األيام هذه في

 شفوي اختبار مكتوبة ورقة أن إلى إضافة في ثوري شيء ال

 األمور هذه لتحقيق نشطة ممارسة خالل من. النطق معيار في

 من طفل كل ان لضمان الكثير تفعل أن يمكن الجديد الجمهوري حول

 المدرسة في تسمع أن العالم أنحاء جميع في الناس باالنكليزية الناطقة لدينا

 ال. ومحددة واضحة لهجة نفس في والترفيه والكنيسة

 تقريبا اكتراث بعدم الكتساب وممرضة الطفل األم يساعد سوف

 في عاش الذي الملتزمين رجل يوجد ال. واثقة والنطق يبدو

 و متنوعة ثقافة من الناس مع والتحدث لقاء واسع، نطاق جميع

 قبل من لدينا الجماع cumbered هو كم يعرف ولكن التقليد،

 العبارة من التافهة والخالفات ولهجة، كمية حول تردد

 دينا والحد تشوه قد ونبرة التجويد كثيرا وكيف ولغة،

 .التعاطف
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 العام، اللغوي الجوي للغالف هذا يفعلون وحين

 األطفال إلى للوصول شيء محاولة أيضا الجديد الجمهوريين أن يمكن

 .بالتفصيل

 الفطرة، تعليم بعض. للتدريس تريد أم كل تقريبا بالغريزة

 في. تدريسهم في توجيه إلى حاجة هناك االكبر للجزء بالنسبة ولكن

 وتسترشد التعليم مجال في جدا والمهمة األولى المراحل هذه تقديم

 جدا مع والتحدث الضروري الغناء. التقليد طريق عن تقريبا تماما

 هذا. مماثل والكالم الغناء تقليد في الصغار األطفال ويتم

 مما بكثير، ذلك من أسوأ ذلك يتم ربما قد أفضل، يست فعلت وربما

 دائمة من جدا كبيرة كمية وهناك. سنة مائتي منذ تم وقد

 قبل من االتجاه هذا في آمنة تكون قد اإلنسانية الشؤون في تحسن

 لل المنهجية الدراسة في الجنيهات من آالف بضعة إنفاق

 أو يومين أول في األطفال مع التعامل في التربوي األسلوب معظم

 لل ذكي نشر وفي الحياة، من سنوات ثالث

 األطفال من وعدد صحيح، بالفعل، توجد. عليها الحصول تم التي المعرفة

 لمعظم ولكن ذلك، شابه وما األمور، أولياء واتحادات الدراسة، جمعيات

 براوننج إلى أقرب تماما، فعالة غير الحديث المجتمعات هي هذه جاءت

 بلوغهم: الطبيعي التاريخ والمجتمعات األدبية المجتمعات،

 األعضاء وقراءة حاالتها، أفضل في المتبادل تحسين كمية العبث

 ل آمنة والمدارس الطبية الرجال من قليل وعدد البعض، بعضها مع األوراق



 تركيز ال منظمة، أي لديهم. المطلوب اإلعالن

 الفائدة لتقديم تكون أن على الرئيسي والتأثير طاقتهم، يبدو

 من قليل عدد كان إذا ولكن. طائل ال بدعة ضارة، غير كانت لو كما التعليم مجال في

 الرجال

 كافية، بأموال لجنة لتنظيم كانت وقدرات وسائل
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 مستفيضة لدراسة خصيصا هبت رجال خدمات على الحصول

 مع و، هضمها، تقرير بنشر الخطاب، تطوير

 واإلعالن جدا، رخيصة بأسعار تنتج ذلك، نحو أو جيد كاتب من مساعدة

 واضح واضح، بشكل مطبوعة صغيرة، واسع نطاق على ونشر بقوة،

 هذا في والممرضات لألمهات بليغ التعليمات كتاب

 عظيم تؤثر تماما المؤكد من أنها مبكر وقت في الكالم مسألة

 نفعل نحن. القادمة لألجيال النفسية األسس في تحسن

 تاريخ في مرة ألول أن حقيقة نقدر لم

 كل تقريبا ممرضة الذي المجتمع حالة وجود هناك العالم

 على كليا االعتماد الضروري من يعد لم. يقرأ والدة

 الطفل من األولى المراحل لتنفيذ وبالتالي، والتقاليد، الفطرة

 خالل من األشياء هذه وتنظيم تعزيز يمكننا. التعليمات

 .المطبوعة الكلمة

 التدريس خطاب من المبكرة المرحلة هذه في مهما عامال المثال، سبيل على

 أول نهاية في الصغير، فالطفل. الحضانة قافية هي

 جدا حقا شاملة مجموعة تراكمت أن بعد العام،



 المرتبطة مرة ألول تقليد في يبدأ الوقت، ذلك في والضوضاء األصوات

 "كعكة في واحد بات" - األطفال أغاني مختلفة أصوات ذلك وبعد االقتراحات،

 كثيرة أخرى بين من هناك، يكون لن أتصور، الكتاب في. فمثال

 لل والتي، والجديدة، القديمة ضئيلة، قصيرة اشعار من سلسلة األشياء،

 لل األولية األصوات جميع بسيطة، فتات مرافقة

 الطفل لدى مألوفة ومنسجما بسهولة تدلي أن يمكن اللغة

 كتابا لي أرسلت قد األمريكية المتحدة الواليات بوسطن، من هيث السادة: حاشية. ]آذان

 بالتأكيد وهي ويلز، تشارلز السيد حسب مرتبة القوافي، الحضانة من

 أن بالذكر الجدير ومن. السبيل هذا في رأيت لقد شيء أفضل
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 ذكي تجبر العظمى بريطانيا في التربوية الدراسة إهمال

 أمريكا على فأكثر أكثر االعتماد إلى والمعلم البريطاني األم

 األحيان من كثير في اإلنجليزية باللغة كتاب أعمال. األطفال لكتب ناشرين

 . [تربوية قيمة أصغر من ولكن وجميلة، جدا لذيذ

 األساس من قائمة على أيضا تحتوي قد أنه أعتقد الكتاب ونفس

 فيها للتعبير األولية األشكال وبعض والكلمات األشياء

 أربعة أو ثالثة أول في مع تماما دراية على الطفل تصبح أن وينبغي

 شخصيا منها هو الصغير طفل لكل المفردات من الكثير. الحياة من سنوات

 انه اعتقد ولكن! يزيد ما نظام من جميعا لنا حفظ والسماء مغامرة،

 سهلة خالل من لتتبع خفية نفساني للطبيب الممكن من سيكون

 األمر لزم معين لخطاب الشخصي وردي للشوك الطبيعية تشابك



 الحق وقت في وتجعل معا كله النمو تمسك التي جدائل،

 فإنه يحصل، للطفل آخر شيء أي. وقوية وسريعة سهلة التوسع

 أن لها كان إذا مبكر وقت وفي جيد بشكل األساسية الخيوط هذه على الحصول يجب

 لها تفعل

 تأخير في يتسبب سوف التي النقص اآلن لتطوير يكن لم إذا. أفضل

 األساسية هذه بين من المثال، سبيل على هناك،. الحق وقت في وصعوبة

 الفضاء في موقف عن لتعبر المقارنة، عن للتعبير والتعابير الضروريات،

 والمزاج، التوتر من ولون، للشكل األساسية والمفاهيم والوقت،

 من معظم فإن بأخرى، أو بطريقة فيه، شك ال مما. ذلك شابه وما الضمائر

 لماذا سبب من هناك ليس ولكن طفل، كل قبل من االستمارات هذه على الحصول يتم

 بحكمة من مساعدة مع اقتنائها شاهد يكون أن ينبغي ال

 هذا. وبعناية عمد تزويد نقص وأي مؤطرة، قائمة

 ممكنة درجة أقصى يطالب فإنه بحكمة، مؤطرة قائمة تكون أن يجب

 من أكثر شيء في السبب هو وهذا المخابرات، أفضل من جهد

 ال. العمل هذا في الناشرين من تاجر المؤسسة حاجة وهناك
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 ذكية فتاة هي التربوي العمل من للمؤلف الناشر مثالية

 قليال هو مطلوب هو ما. المال لجيب يعمل المراهقة سن في

 والنشر الناشر أي من وأرخص أفضل الجوهر كتاب

 أن شأنه من التقليد الذي الخير ذلك وكتاب تنتج، ان يمكن مكاسب، لتحقيق

 ال التقليد أن شأنها من التي عالميا وتباع جدا ورخيصة الصعب، من يكون

 .مربحة تكون



 يكون أن يجب األساسية والمفردات الصوت لهجة من األساس هذا على

 منه بد ال هذا االكبر للجزء بالنسبة. للغة العام النسيج بناء

 كبيرة العظمى بريطانيا في الحاضر الوقت في. المدرسة في به القيام يتعين

 الخصوص وجه على - schoolmistressesو المدارس مدراء نسبة

 بذلك للقيام تعليما سوء أيضا هي - وخاصة الثانوية المدارس في تلك

 جدا األمور لنفترض ممتازة سبب هناك صحيحة؛ بصورة

 رعاية يكون أن يجب وأنه لتبدأ، و،. أمريكا في قليال أفضل

 في األشياء من أفضل حالة إحداث إلى الجمهوري جيد جديد كل

 والكتابة، القراءة للمعلم يمكن حتى. لها يرثى األكثر المهنة هذه

 أن منه نتوقع أن العبث ومن الكلمات، هذه معنى بأتم في

 ل الحاضر، الوقت في األمور كانت كما. األشياء بهذه القيام على التلميذ تعليم

 واإلعدادية االبتدائية المدارس في. المحاولة نادرا يرصد

 جدا كل عن والتخلي خالل من القراءة كتب-اختيار سوء ويركضون

 وبعض ،"المواضيع" الطنانة أكثر لصالح قريبا

 خالل من اإلنجليزية اللغة قواعد يسمى للعقل مناف هراء تمرير يتم

 القليل من والفتيان الفتيات. بها االحتفاظ يمكن عقل ال الحظ لحسن التي االشياء - تلميذ

 نفهم ولن نفهم، أن يمكن ال الذين عشر، ثالثة أو عشر اثني

 حياتهم في أبدا سوف والذي ،vulgarest اإلنجليزية اللغة ولكن شيء أي

 أن كما األسرار هذه تدريس يتم صحيح، بشكل تتخللها إلكتروني بريد تحقيق
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 والتي االسمي، أنواع - ثمانية من أنه أعتقد - ثمانية هناك



 بعد تدريب وشهر اإلنجليزية، اللغة في gerundiveل( ال أو) هناك

 nonanalyticalو العمليات، شاذ ألداء عام بعد وعاما شهر

 على إليها ينظر أن يجب التي التوزيع يسمى وطقوس التحليل،

 من النوع هذا كل في الحقيقة تنميق الجيد من ليس. يعتقد

 ل المدارس معلمي قبل من األجهزة هذه إلى اللجوء يتم. شيء

 ومزدوجة استكالف واحدة مزدوجة قواعد أن كما الحاضر

 كانت الرسمي، الصبياني التصرف هذا من تبقى ما وجميع ثالثة، من حكم

 عشر الثامن أكاديميات في حسابي المعلمين قبل من" علم"

 تكون أن على أنفسهم ويعرفون تماما، يجهلون ألنهم القرن،

 وأنه، الموضوع، هذا واقع من تماما، جاهل

 واقعي غير من الوقت وتمرير الوالد لهراء لديهم وبالتالي،

 .األعلى الصف المدارس في قليال أفضل ليست القضية. االختراعات

 تفعل ولكنها اإلنجليزية، اللغة في وهمية التدريس من الكثير تفعل ال وهي

 .مكانها في مهما شيئا

 ،illtreatedو تدريبا سوء من أعضاء استدراج من القليل استخدام هو اآلن

 :حاشية] المعنفات وكثيرا احترام وضعف التنظيم، سوء

Peccavi ].يمكن ال ما لفعل اللوم مع مهنة 

 المدرسة الوقت من المزيد تعطي أن شأنها من التي التشريعات المطالبة إلى أو به، القيام

 أو

 الناس من جدا قليل عدد ما بالتدريس التظاهر إلى أثقل الدعم

 ولكن اإلنجليزية، اللغة تدريس يتم وحشية مدى جميعا نعلم ونحن. تدريس على قادرة

 فقط تجعل وسوف قليال، األمور إصالح ال أن ويعلن



 وقح schoolmistressesو المدارس مدراء بجعل سوءا األمور

 ال. اإلنجليزية اللغة تدريس يمكن كيف جيدا أيضا نظهر لم ما وجهد،

 الشيء، لفعل الصحيحة الطريقة إنشاء طريق عن تبدأ ان المقرر ومن عاقل بالطبع
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 أن قبل من به القيام يمكن ما وإظهار الصحيحة الطريقة لتطوير

 مقبول وتقديم إلعداد المختارة، المدارس من قليل عدد في األسلوب

 منح والتفتيش، الفحص استخدام ثم ومن الالزمة، الدرجة كتب

 لنشر وكتيب كتاب محاضرة، التدريب، كلية المساعدات، في

 و األثرياء من اإلنجليزية، اللغة مجتمع نريد. سليمة الذرائع

 من واحد قائد واجب. العمل بهذا قيام أن شأنها من قوية، الناس

 لطباعة واختيار لترتيب البتكار، يكون أن المجتمع وهذا

 و بخس بثمن وبيعها جميل لتوضيح رائع،

 من وربما الكتب، قراءة من سلسلة مكان، كل في بقوة

 بمثابة يكون أن والقراءة، الكتب لهذه المدرسين الصحابة

 .كله العالم أنحاء جميع في القياسية اإلنجليزية اللغة في التعليم في االساس

 فإنها االشعال، القراءة في ستبدأ لهم، تصور كما الكتب، هذه

 والممرات بمهارة متدرج القصص من طويلة سلسلة خالل من تقدم سوف

 .لساننا من كاملة مجموعة أعطت أنها حتى ويستخرج

 و التمثيل في ونقلت من يتلى من، تقرأ ان يمكن فإنها

 ل Whibleyو هينلي كما رائعة مسألة هذه. التالميذ قبل من قلد

 مكان أيضا تجد قد المثال، سبيل على النثر، اإلليزابيثي جمع



 من مختارات هناك سيكون. الكتب من السلسلة هذه نهاية في

 جميع لغتنا، في القصيرة القصص أفضل كل من اإلنجليزية، اللغة كلمات

 األحيان من كثير في تزال ال يمر، أن التلميذ القراء هؤالء من. الحلقات أفضل

 باعتبارها روائع من السلسلة هذه لمثل عال، بصوت وتالوة قراءة

 في. مدرسة كل على تفرض أن يمكن فعالة االنجليزية اللغة جمعية

 من بدال استثناء مكتبة اإلنجليزية المدارس في الحاضر

 بمرح سوف العامة المناسبات في رئيسية رئيس الدينية والخاص حكم،

 مع العمر، من القراءة عادات" قصاصة" القراءة" القمامة" إدانة

 مدرسة. الخبراء ضميره في ريشة وكأنه الكذب عيب هذا
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 هي مجلدات األقل على ألف من بسهولة إليها الوصول يمكن مكتبة بدون

 ل زجاجات، دون مستوصف هو - اإلطالق على مدرسة نادرا حقا

 االستفسار الجديد الجمهوري كان إذا كله، لهذا. مخزن بدون المطبخ

 قبل من ليتل أو اريك، من الكتان المغطاة مجلد مائة من اثنين على العثور

 لها المناسب يرتدون الفكر جودي-جودي يعني قليال، نوع

 و ابنه، مدرسة من رطبة خزانة بعض في بعيدا وتخزينها اللغة

 فوق هي المؤكدة األمور يشعر قد انه وقال األسبوع، في واحدة مرة إليها الوصول يمكن

 جعله اإلنجليزية غتي جمعية خيالية سوف. هناك المتوسط

 األقل على ألف من المكتبة تلك لتقديم أوال أساسي، واجب

 وثانيا، بسهولة، procurableو رخيصة خصيصا ذلك نحو أو مجلدات

 اإللزامي األدنى الحد شرطا لجعله والتحريض، منشورات



 سيكون وأنه بكثير، أهمية أكثر هو. المدرسة من درجة لكل

 الكيميائية المواد من نوع أرخص من األمور، حتى بكثير تكلفة أقل

 من نادرا أكثر تكلف أن ويجب يكون، أن يمكن مدرسة مختبر

 .المدرسة البيانو

 جدا بلدي اإلنجليزية، للغة العملي التدريس من جدا القليل أعرف أنا

 لساننا من دراية أكثر الكليشيهات من جزئية معرفة وكانت

 في بأن االعتقاد إلى أميل أنا ولكن عشوائية، بطريقة اكتسبت

 عمل الذاكرة من وتالوة عال بصوت القراءة من الكثير إلى باإلضافة

 باستمرار اتساعا أكثر من جدا كبير حد إلى تعليمات تتكون قد

 جيدة، ممارسة هو الصياغة إعادة. األصلي تكوين إلى الرامية الجهود

 اإلنجليزية وجميلة جيدة تحويل في يتكون ال أن شريطة

 .المعاكس االتجاه تتبع أن ينبغي ال لماذا أرى ال وأنا. سيئة إلى

 النثر دقيق غير أو ثرثار نمطية، نفسه، من مختارة مقاطع

 ذكي إشراف تحت كتابة، إعادة جيدا يكون قد
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 مع ومناقشتها، قراءة للتو تم التي القصة رواية. رئيسي

 الرياضة، ممارسة من سيئا نوعا يكون لن أيضا ربما، الحادث التغيير

 كتابي. ذلك شابه وما مجموعة الممرات من التقليد في المقاطع كتابة

 .مفيدة فئة إلى المعروضة لألشياء وصفا يكون أن أيضا وينبغي

 أنا الصغار الصبية من والعديد قليال، أكثر والفتيات السن، في اشتعلت

 هم هذا. بسيطة اآلية لكتابة جدا سارة تعلم أن نعتقد،



 استقرارا أكثر الحقة مرحلة في. عال بصوت القراءة على تشجيع ينبغي

 المثال، سبيل على وروندو، السوناتة، مقاطع، ثالث ذات وقصيدة الشعرية، األشكال

 ينبغي

 التالميذ يكون أن وينبغي. معها التعامل لغة في الجيدة الممارسات تحمل

 تأثير كان إذا حتى - عملهم في جديدة كلمات استيراد تشجيع

 ل قاموس اصطياد أن ينبغي - األحيان بعض في قليال ومذهلة

 في التعامل المدارس في العليا لألشكال جيد كتاب. مادة

 ما بقدر واليونانية، الالتينية مع مفيدة وسيلة ذكي حقا

 والتالعب االستخدام أجل من التالية اللغات معرفة الضروري فمن

 .جدا كبيرة خدمة في تكون أن أتصور، أن شأنه من بحرية، اإلنجليزية تقنية

 منطق. الكلمات من دقيقة تعريفات لكتابة جيدة ممارسة تكون أن ويجب

 .األم للغتهم الدراسة من يتجزأ ال جزء هو أيضا

 ال. سهلة مهمة هو الطريق هذا في اقتراحات لطرد ولكن

 والتعليمية الشيء من النوع هذا مليئة التعليمية أوراق

 هو من كاملة ليست العالم في ما. معها تتعالى المؤتمرات

 و تكافح لجرها، األمور، هذه تنظيم على القدرة

 منطقة من متوقعة، غير صعوبات ألف التشبث

 إلى. اضح العملية الناحية من للمنطقة الكمال مشورة

 ل الذكي واالستخدام والصناعة، اهتمام، وجود إلى حاجة هناك أن

 أو واحد نريد ونحن كادح، لجنة نريد نحن. المال من به بأس ال مبلغ
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 أن للتعليم، نموذج وبالطبع الكتب، من سلسلة. األغنياء الرجال من اثنين



 متى. وتعديلها وتنقيحها وانتقد مرارا حاولت وبها، لها التخطيط يتم

 في الفتا النبوية أشخاص قبل من الصحيح الطريق أشارت يعد لم

 الدراسيه ثم ومسيجة، تعيين عادل، خارج عالمة وضع ولكن ضباب،

 جذبه من البد اإلنجليزية، اللغة يتحدث أينما مهنة،

 رخيصة، نهجه جعل يجب الجديد الجمهوري. ذلك على وتعتمد

 و المعلم للجيب وجيدة للمعلم وسهلة جذابة

 عمل" الفاعلة، الجهات تقول كما مسرحيات، هناك أن كما. سمعة

 ما وغالبا وسعها، في ما نادرا التي المهنة مع لذلك،" أنفسهم،

 الشباب ملحوظ بشكل مملة من يتكون حاالته أسوأ في والذي حاالته، أسوأ في

 بشكل اإلنجليزية يريدون الذين وأولئك ملحوظ، بشكل الكئيب الشباب والنساء الرجال

 جيد

 و الكتب من سلسلة توفر أنها من نتأكد أن يجب تدرس

 ل ال المعلم كان مهما ذاتها، حد في سيعلم الذي المدربين

 .وقوعها منع

 مستوى على والمعلمين، المدرسية الكتب من المشروع هذا بالتأكيد

 المستحيل رائعا ليس بخس، بثمن نشرت والكالسيكية الفونغراف

 --needful واحد شيء فقط المال كان إذا - يذهب المال بقدر! حلم

 األخير إلى األول من يكفي صندوق يكون جنيه ألف مائة فإن

 عواقبه، هي، أبعادها كما تواضع رغم. شيء كل مقابل

 من يكون قد ذلك، إلى قلوبهم رمي القادرين الرجال قبل من ذلك فعلت وقد

 نحن هذه ألن والجهود الوسائل هذه خالل من. تحصى ال عظمة

 ل األساس ذلك إقامة في كبير بشكل األمام قد



 هناك سيكون عليه تقوم الذي واألساس العالم، أنحاء جميع في واسعة لغة

 ،ampler خيال دهاء، تفاهمات ألطفالنا تنشأ

 الماضي في يجعل ما وكل واضحة، وقرارات أسلم األحكام
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 خالل من الحق زيادة على تذهب قد النوع هذا من عائق بدءا

 .كلها الحياة

 مدى تعرف أن يجب األلوان، بعمى ذلك يكن لم ما خمسة، في الطفل

 ال واألخضر واألزرق بسهولة وتمييزها باالسم، األلوان

 و شاحب أحمر من وردي التمييز على قادرا يكون أن ينبغي. مستثناة

 اللون العصابات من مجموعة هناك يكون أن يمكن: حاشية. ]القرمزي من قرمزي

 كثير.[ اإلنجليزية اللغة جمعية نشر قد الذي الكتاب في

 تميز ال عنهم تلك إهمال خالل من األطفال

 من الرغم على - أيضا أعتقد. متأخرة سن كثيرا حتى األلوان هذه

 أن - النقاط هذه على وجاهل غامضة يذهب البالغين من العديد أن حقيقة

 ل مربع، بين التمييز إلى خمس من الطفل تدريسها تم قد

 هذا. الكلمات هذه واستخدام ومستطيل، مثلث بيضاوي، دائرة،

 شيء وال دونهم، من الكلمات مع األفكار لالحتفاظ أسهل هو

 يعرف أيضا الطفل على يجب. خمسة المستحيل من يكون أن ينبغي الكلمات هذه

 من العديد االبتدائية جرا، وهلم الخشب وكتل اللعب، طريق عن حميمه

 ال مشتركة لغة في لدينا أن األسف دواعي ومن. صلبة بأشكال

 تكون أن من وبدال األشكال، هذه من لكثير مناسبة كلمات سهلة،



 و مميز، غير ويتركون اللعب، في طبيعي وبشكل بسهولة تعلمت

 النهي من ظروف ظل في الحق وقت في لدراستها وقد

 في الطفل لتعليم جدا السهل من سيكون. تقنية

 ،(الكرة أو) الكرة المخروط، االسطوانة، المكعب، للتمييز العرضية الطريقة

 التي) مفلطح كروي ،"(بيضة" عليه يطلق أن يمكن والتي) فلكة استرخاء كروي

 ومختلف والهرم، ،"(squatty الكرة" عليه يطلق أن يمكن

parallelepipeds، ،و مستطيل، ولوح مربع، لوح المثال، سبيل على كما 

 الطوب من له مربع إلى إضافة األمور هذه أن بإمكانه كان. وآخر لبنة،
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 مع واللعب بينها والجمع معهم، بناء انه وقال درجات،

 بهم وثيقة معرفة واستيعاب وتكرارا، مرارا لهم

 غريزي شبه نحو على هي المعرفة هذه تكون عندما سن في فقط خصائص،

 االشياء هذه. استحواذها في وسهلة ممتعة أكثر وهو سعى

 يكون أن يجب فإنه وسيلة أي في. وسلم عليه هللا خصيصا يجبر أن الضروري من ليس

 إلى أدى

 .منها علمه حد على متزمت أهمية إعطاء أو عليها التأكيد

 أخرى آالف مع اختلط واللعب ألعابه إلى يأتون وسوف

 ازدحام وسط واضحة، العامة األفكار من تحصين ومسحوق المصالح،

 .لعبهم

 يكون أن يمكن: حاشية] االعتماد، على قادرا الطفل يكون أن يجب ذلك إلى وباإلضافة

 هناك

 وأنه للغاية، سيء بشكل االعتماد على تدرس كانت منا الكثير أن في شك



 .العيب هذا خالل من الحياة أنحاء جميع في لدينا الحساب في تعطلت نحن

 للطفل يمكن والتي صغيرة، لمكعبات وسيلة تكون العد يدرس ان يجب

 مائة من أكثر األقل على يكون أن وينبغي. مجموعات في ترتيب وإعادة ترتيب

 لعبة كما المفيد من يكون وسوف. ألف أمكن إن - المكعبات هذه من

 ل اآلن حضارتنا ومتشبثة. تحصى وال تعد ال وألغراض الطوب،

 ل جيدا يكون وسوف لتبدأ، و، العد، عشري نظام

 أنه. الوقت لبعض هناك ووقف عشرة حتى العد على الطفل تعليم

 يكون أن جدا مربك أنه بوول ايفرست مريم السيدة اقترحته

 لل عرضة الطفل يكون والتي عشر، واثني عشر أحد لمدة مميزة أسماء

 وأنها المراهقين، مع النقيض وعلى واحدة األرقام مع فئة

 الرياضية زراعة) بداية في ويقترح

 "29-2" عبارة الستخدام( وشركاه بنهام: كولشستر الخيال،

 .العد في الثاني العقد في ذلك، إلى وما عشر، أربعة عشر، ثالثة" 2-29"

 لل العام االنجراف مع وئام في تماما هو اقتراحها
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 فرانسيس السيد قبل من جمعها عدد أجل من لإلعجاب مثير بشكل موحية البيانية الرسوم

 و عشر، اثني في عقبة نفسه يعرض البياني الرسم بعد البياني الرسم. غالون

 على فردية سلسلة ذهن في غلبة

 كثير. العشرينات حتى متساوية مساحات تتحقق كميا

 مبكر وقت في الساعة، للوجه العقلية ندبة البيانية الرسوم عرض أيضا

 درء أن للمرء يمكن ربما. الهاتفي االتصال مع بإفراط العد ويرتبط



 للخدمة أكثر وتوفير الصورة، تلك إنشاء

 العمودي المقياس مع الحضانة تجهيز طريق عن لذكريات األساس

 مع مئات، من ثالثة أو اثنين الى يصل ما متساوية أجزاء إلى مقسمة أرقام

 مئة إلى حتى العد على الطفل علمت عندما. ملون عقد كل

 يكون أن ينبغي وأنه العداد، إعطاء ينبغي فإنه مكعبات، مع

 األشياء، أنواع كل مع كميات من والتحقق االعتماد على تشجيعهم

 وهكذا الدومينو، على والبقع والحصى، الجدار، في والطوب والتفاح، الرخام،

 .ذلك شابه وما اليد، متناول في الرخام مع التخمين مباريات للعب تدرس على؛

 جميع في ذلك بعد سنقوم ألف، ومكعب مربع ومئات المعداد،

 الورق لعب. العددية لها الكاردينال ذكريات احتمال أصبح

 عليها التعرف الجيد العرض والدومينو ،(الزاوية مؤشرات بدون)

 في عدد فهم على الطفل وتدريب األرقام، من ترتيبات

 لديها أن إلى العربية األرقام للطفل تعليمها يجب ال. محة

 واحدة حالة أعرف. هنا تتحدث تجربة. أكثر أو عام لمدة عد

 األوان، قبل العربية األرقام له علم رجل من جيدا

 لاللعددية السليمة التجريبية المعرفة أي حصل قد كان قبل

 للشفاء قابل غير العددية أفكاره لذلك، ونتيجة الكمية،

 يسمع عندما. االرقام هذه خصوصيات مع يرتبط

 حتى شيء، كل في نيس سبعة أو سبعة من حقا يعتقد ال انه وقال سبعة كلمة

 ثم. ستة لغاية وخالفا أربعة مثل ليس عدد يعتقد انه وقال اآلن،
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 كتابه في ترتبط معقول وغير غامضة ظروف وفي وتسعة ستة أخرى، مرة

 وستين ثالث كما األرقام بين يخلط انه. سنوات وخمس ثالث هي وهكذا مانع،

 من متميزة وسبعون أربعة الحفاظ في صعوبة ويجد وستين، وخمسة

 انه وقال الضرب، جدول إلى جاء عندما لذلك، ونتيجة. واربعون سبعة

 و العالقات، من التعسفي كترتيب جدول كل تعلمت

 لكن. والعقاب لها لزوم العمل من عادية غير كمية مع

 شيء أسهل من سيكون اليد، متناول في المعداد أو مكعبات مع الواضح من

 الخاص الضرب وتعلم لبناء للطفل العالم في

 و العقلية بعض على قادرة تكون أن يجب.[ ذلك إلى الحاجة دعت كلما الجدول

 يكون أن ينبغي خمس من الطفل أن لي وقيل التجريبي، الحساب

 في األسماء هذه وتغني المالحظات، إلى القدم كرة سول أسماء إعطاء على قادرة

 الطفل سيكون االجتماعي االتصال في ربما. الصحيح اطارها الملعب

 هناك ولكن األبجدية، الحروف لبعض أسماء التقطت

 هناك. الحق وقت في حتى أو بالتأكيد، خمسة قبل ألنه كبيرة عجلة في ليس

 إلى تحتاج التي الطفل عن فورا األشياء من هائلة كمية تزال ال

 االنقسامات خطابات على ألوانه سابق وهجوم جيدا، تعلم أن

 هذا. والتعليمية مالءمة أكثر الكائنات هذه من االنتباه

 يجهل يزال ال الحاشية، في الوارد للسبب يجب،

 نفسه ويروق رصاص قلم مع التعامل على قادرة تكون أن وينبغي. العربية األرقام

 تماما يكون أن ينبغي ورأيها -: النوع هذا من مرفوعة مع

 طريق عن مربع ورقة على رسم أبله بهذا ملوثة غير



 على والقدرة الرغبة من كل تدمير جاهل المعلمين التي

 هائلة تكون أن يمكن عظيمين هذا. الصغار األطفال من الكثير في رسم

 الطفل ستراقب الذين حقا ذكي معلم قبل من استفاد

 إلى. مستواه عن قليال فقط الطفل مع ورسم الجهود،

 هذا لمثل يعود تبذلها التي الجهود حفز قد المعلم فإن المثال، سبيل
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 -: السياق هذا في وهو أعاله، ورد كما رسم

 خمسة، في كتب الصورة من كبير طالب بالفعل يكون سوف الطفل فإن

 و ،(الواقعية المدرسة من نحو بعد) الناقد من شيء

 النسخ مستوى إلى محسوس غير هو البيض أن السهل من سيكون

 وهو خمسة، عن. ممكنة تصبح سوف بسيطة مخطط التوضيحية الرسوم من

 اآلن اللصلصال البالستيك بدائل من واحد بعض حاضر

 يكون سوف المثال، سبيل على البالستيسين التعليمي، تجار قبل من المباعة

 .لها لممرضة يكن لم إن - للطفل ومقبول رصين الحاضر

 سوف هو. خمسة في ونشط مستيقظا تكون أن أيضا الطفل خيال سوف

 (pædomorphic مع باألحرى أو) مجسم مع العالم في ابحث

 فضولي بعض إال - كبيرة مسطحة األرض على يعيش سوف انه وقال. عيون

 .مستديرة األرض له قالت ذكائه أمرها تدبر في شخص حاول وقد

 كلها هي التي واألواني، والمحركات، والمنازل، والرجال، والحيوانات، أشجار وسط

 ومعادية لطيفة أشياء من مولعا كل مطيع، غير أو جيدة تكون أن على قادرة

 تصور وكل للتلف، والقابلة thumpable كل سيئة، تلك إلى



 جميلة يتوهم. األرض الجنية من يعرف الطفل أن وينبغي. جائع

 جدا سوف انه وقال له، تعطيه ال كنت لو حتى" ليتل، الناس" من

 متناول عن بعيدا فقط دائما كامنة تظل وسوف. نفسه على تحصل ربما

 وراء والزهور العشب وسط الفضوليين، أعين رغبة له

 الخاصة على يأتي سوف انه وقال. النوم غرفة من الظل وفي سنديان خشب

 ينبغي شؤونهم. قليال الشفقة له سيفعلون. آثار

 و الطوب والقالع الطفل الدمى بشؤون نسج

 عالم في نادرا سيكون الطفل البداية في. األثاث لعبة

 .بسيطة القصيرة والقصص الحكايات على جدا حريصة ولكن مستمرة، قصص
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 الخامسة السنة حوالي أو في أمال عليه تقوم الذي األساس هو وهذا

 حقا المتحضر المجتمع في طفل كل النظامي التعليم

 والرغبة ربما، هنا، نالحظ أن للمرء يمكن: حاشية. ]تبدأ أن يجب

 قبل من وخاصة معاونيهم، في اإلفراط اآلباء قبل من تجاهل األحيان من كثير في أيضا

 حفظ من جدا، شائعة اآلن هم الذين االنفرادي األطفال وأمهات آباء

 كلما ذاته حد في لعب لها والسماح التركيز، من قليال الطفل

 ل ذلك يوقظ بطريقة إليها االنتباه تلفت لم و،

 وحيد. وجودها في ذلك عن يتحدث لم جمهور، حقيقة

 وسحرت يضطرون فإنهم السيطرة، من كبير قدر على الحصول عادة األطفال

 حفز، في واإلفراط الخاصة األنانية لتنمو، السماح من بدال أعلى

 يبدو ما على. والمنافسة اللعب من الفوائد من الكثير يفتقدون وانهم



 وجود أن الناس، قيام إلى جيد من الكثير حالة في أيضا، المؤسف،

 أي في كان إذا - الكاملة االستفادة على وضعها أن ينبغي ال مجهزة الحضانة دور

 جدا هذا من شيء ال كان. بالتبني األطفال بقبول من أخرى طريقة

 قيمة من كبيرة مناطق هناك) الحال وبطبيعة كامل، تحليل

 و الذكاء من الناس انتظار األمور هذه في البحث

 االنفرادي الحبس أن ترى ولكن ،(والوسائل الذكاء أو الفراغ، أوقات

 أنه. جدا قوي وحدتهم قبل من األطفال والمعوقين

 تواضعا، أقل والبنات األوالد تجعل أنها كقاعدة أن المؤكد من يقرب ما

 الكبار جعل بحيث معين يكاد ال فإنه حال أية وعلى لي بالنسبة ولكن

 نسبة ما بالضبط معرفة لالهتمام المثير من سيكون. فشل

 عظيم أصبحوا الذين أولئك من لفة على هناك االنفرادي األطفال

 غرامة سيما ال عينة روسكين، جون من احد يظن. عالمنا في

 العالم هذا ولكن كان، وربما المتصلف. كبير حد إلى تركز واحد ابن من

 من معلمة أ) مراسل وقال. المتصلفون مثل معينة حاجة لديه
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 هي الخاص، حيها في اإلحصاءات جمع الذي( الخبرة

 من أقل هي االنفرادي األطفال أن فقط ليس الرأي بقوة

 لست انا. الجودة حيث من شأنا أقل هم األكبر األطفال جميع أن ولكن المتوسط،

 واحدة بعض كان إذا وقيمة لالهتمام المثير من سيكون ولكن هذا، نعتقد

 لهذه ودقيق شامل لتحقيق الوقت تجد أن يمكن

 .[سؤال
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 الخامس

 الحديثة للدولة الرجل يجعل مما قوات

 واألساس التمهيدية مع أنفسنا المعنية لدينا اآلن حتى

 والطرق التدابير مع الجديد، الجمهوري مشروع مسألة

 العامة الجودة رفع أن لنا كان إذا أوال، إليها، يلجأ أن يمكن التي

 و، القادم، الجيل لجعل لدينا بينهم من األطفال من

 و وجزئية المتباينة اللهجات محل تحل أن لنا كان إذا ثانيا،

 من وشاملة واسعة معرفة موحدة، قبل من الخلط التعبير

 هي األمرين هذين. اإلنجليزية باللغة الناطقة العالم أنحاء جميع في اإلنجليزية اللغة

 ألكثر كامل لتحقيق الالزمة تصفيات

 بكثير ذلك تم وقد. الجديدة الجمهورية الفكرة في أساسية نواة

 نفسها تكشف تجريد، وبالتالي األساسية، النواة هذه. مناقشتها

 على تلعب التي صب للقوات المنهجي االتجاه

 جديدة بهدف له، تحسين أجل من المواطن، وضع

 من أعلى مستوى على جديدة، اجتماعية لحالة األفراد، من جيل

 يطبق سوف الذي الجديد الجيل وهو اليوم، إلى فيه نعيش الذي ذلك

 مساعينا معين عزم من والمزيد ampler والمعرفة القوة من المزيد

 .الحياة سلم في أعلى تزال خليفتها مستوى لرفع تعطيه، سوف

 على. ذلك من وأكثر أخرى، وحية ملموسة طريقة في الشيء وضع قد أننا أو

 الثاني اجتماعها في نقول دعونا الصغير الطفل متوسط تخيل جهة من



 هذه أن لضمان به القيام يمكن ما كل ناقشنا لقد. عام

 و الرعاية، حسن جيدة، تغذية جيدا، ولد صغير طفل متوسط أن يجب

 ونحن لذلك، وفقا. به القيام تم فعله يمكن ما كل تخيل سوف ونحن
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 فقط على، للذهاب صحي الصغير المخلوق جميل قوي، لديهم

 يديها، مع االمور في لمخلب بداية مجرد المشي، بدأت

 مع أذنيها، مع عينيه، مع األشياء على القبض وإلقاء إلى للوصول

 بحيث األمور لترتيب نريد نحن. الكالم في يأمل بدء

 أن. ممكن الكبار شكله األفضل إلى تتطور الصغير الكائن هذا يكون

 .لدينا المتبقية مشكلة هي

 تحقيقه يمكن كان ما أفضل المعاصر العادي المواطن لدينا

 عندما فيه يقيمون غامضة واسعة االحتماالت من

 والوزن الطول في أن بالفعل ثبت ولقد اثنين؟ من طفال كان

 تقريبا كما وآمل وقيل، كذلك، ليست واضح، بشكل انه،

 و لالقتناء المعقد الجهاز هذا في أن مقنع،

 على وحتى. داع نقص من أيضا هو انه وقال واللغة، التعبير،

 أخالقيا، فشل، يزال ال انه وقال وتقدم، معيبة، األساس هذا

 مثل. "يكون قد ما بقدر لتكون وجماليا، واجتماعيا عقليا

 العادي والمواطن المفارقات، خفيف جدا بعيدة" يكون قد انه ما بقدر

 نادرا االحترام، تقديم أن وأود هو، ليوم العظيمة دولتنا

 .الخاصة المدفونة مواهبه عن القذرة النفوذ من أكثر



 يعتقد أن أحد ألي يمكن ولكن نهاية، ال ما أسوأ يكون ال قد انه أقول ال أنا

 حدود بال يكون ال قد انه وقال أفضل، للظروف نظرا ذلك،

 clearsighted لجميع جدا واضح شيء عن يجادل أن الضروري من هل أفضل؟

 أن يجب وأنني ممكنا، ذلك كان لو حتى الضروري، من هل الرجال؟

 آرثر السيد قوة أو جيسينغ جورج السيد عباءة استعارة

 الهائل الخلل لقياس بارد بدم في نفسي وأضع موريسون،

 ل بعد، الكمال لمعايير وفقا وزمالئي نفسي من
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 وتجنبها اصطناعية المعقد التشويش هذا مدى قياس

 في يمر الواقع، في المرء، على يجب النضال؟ نستطيع خاللها من التي القصور أوجه

 الحضرية المناطق في التجاري، المكر رعوي، الغباء أخرى، مرة مراجعة

 الخام وجميع فخ، التصفيق والسياسي الديني والنفاق االبتذال

 يكون نقطة قبل لدينا وليدة الحضارة في واضطراب

 قد بل المراجعة؟ هذه من أي في وجود فائدة ما اعترف؟

 يسكن ال دعونا. به للقيام نسعى ما حجم يغمرنا

 اعترف تحقيقه؛ في يفشل يزال متوسط المتحضر رجل كل على ذلك، على

 لنا قبل بثبات نبقي دعونا لبقية وبالنسبة له، العيب

 اآلن، حتى ذلك، كل من ومعقولة مغرية عادل، التصور هذا

 .العادي الرجل يكون قد

 نظيفة هذا ضد لوضع فعالة النقيض قبل من يجرب واحد بعد

 ل شيء، للمتوسط حيا عرضا بعض جميل وطفل



 لدينا بالغلظة ومخلوق المتوسط بسيطة أسطر بضعة في رسم

 halfbrutal خوفا، نصف أخرق، له المالبس، صنع حالته سوء العصرية، الحياة

 ذكية غير الكئيب له معيب، الكالم خشن له تحمل،

 واحد. الراحة أسباب من خال منزل ساذج، ،bathless المستحيل، رث، له العمل،

 وتتمتع ،" نموذجي النشاط من ما مرحلة في له القتراح استفزاز هو

 وقبعة اليد، متناول في الطاووس ريشة ابتهاج، أو البنوك، عطلة على" نفسه

 العام احتفالية بمناسبة بعض على تماما، اختفت وصوت منحرف،

 أو المثال، سبيل على عدديا أدنى العدو هزيمة في_ 

 .الكريكيت لعبة أو البيسبول لعبة في الكبيرة الدولية القضايا بعض قرار

 الجديد بتوجيه وذلك ذلك، من حققنا يقول، أن للمرء فإن هذا،

 ذلك تم وقد الشيء ولكن" أفضل؟ نفعل أن يمكن ال" الجمهوري، السؤال

 مع هو عملنا. العالج من النفس أن دون األحيان من كثير في
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 يزيد ال وبما أفضل، هو ما لنفعل نعيش ونحن أفضل، هو ما نفعل أن نعني. العالجات

 .ذلك على أنفسنا نضع سوف فإننا لدينا الحاضر إخفاقات في لمحة من

 للعملية دقيق تحليل مع نبدأ أن علينا يجب أفضل هو ما لنفعل

 العفن التي الظروف من كبير مجمع من الرجل، هذا صنع

 واقع إلى العادي الطفل من الغامضة االحتماالت

 .الحديثة الدولة من مواطن

 من قليل عدد بها التقاط طريق عن نأمل أكثر المجمع هذا بناء تبدأ قد ونحن

 ل كأساس استخدامها ونموذجية واضحة العناصر



 .منزل هناك الحال، وبطبيعة بدء، ذي وبادئ. شامل تصنيف

 وذلك" الوطن" الستخدام مريحة تكون لن انها حاضرنا لغرض

 يتقاسمون الذين البشر من محدودة مجموعة أن عن العام التعبير

 والتي المتنامية، اإلمبراطورية للمواطن والسكن الطعام

 وصوله لحين مع وثيق دائم، اتصال على هي الشخصيات

 المجموعة هذه من شخصيات ورئيس عادة،. عشر ستة أو عشر خمسة

 تضاف ما غالبا والتي واألب، واألخوات، اإلخوة األم،

 رفاق هي هذه وراء ما. اآلخرين والموظفين المربية، المربية،

 الوقت في بالفعل لديها الرئيسية الصفحة. الرقم المعارف هذه وراء ما. أخرى مرة

 في الحاضر،

 فعلت، كما الحدود هذه مثل يوجد ال - جدا واضحة حدود ال عالمنا،

 اإلنجليزية من متزايد عدد وجود حالة في. المروج على المثال، سبيل على

 النمو من واألطفال ذلك، على وعالوة المتوسطة، الطبقة من العليا األطفال

 المنزل وظائف المتحدة، الواليات شرق حياة في عنصر

 إنها. التحضيرية المدرسة إلى جدا كبيرة درجة في وفوض

 هي يسمى ما المدارس من العديد أن وأكد يكون أن يجب الذي التمييز

 من كثير في المدارس، والتي جدا، ممتازة المنازل األحيان من كثير في حقا، منازل

 األحيان
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 --together نخلط أن علينا يجب هذا كل. متحدون للغاية، فعالة غير المدارس

 عن نتحدث عندما - تقريبا وثيقا ارتباطا معا المنسوجة الواقع، في انها،

 الصحية الشروط ما بقدر المنزل،. تشكيلي كعامل المنزل



 عظيم مع أيضا، وتناولنا مع بالفعل واجهنا تذهب،

 على للحفاظ هي شعوبنا كانت إذا المطلقة والضرورة ضرورة، إهمال

 المنزل موحدة لغة على والحفاظ صنع من معا،

 المحض الفكري التطور. لدينا العالم أنحاء جميع في المجتمع أنحاء جميع في

 هناك يزال ال. للفضاء تترك قد التي اللغة مسألة وراء ما

 و المنزل، من مميزة واألخالقية العقلية وظيفة

 الكاردينال على المترتبة واآلثار مثال، النصيحه، طريق عن تقرير

 له العام، سلوكه النامية، المواطن عادات

 .للحياة واألساسية المشتركة األمور كل حول األساسية المعتقدات

 ثابت في يكون وسوف المنزل، يشكلون الذين الناس، من الفئة هذه

 و النعمة مع نفسها تحمل أنها ككل إذا. وسلم عليه هللا فعل رد

 نفسها وتشغل الغضب، ومراقبة بلطف، أشياء وتفعل تقول الصفاء،

 .الجديد الوافد على الصفات هذه لفرض الكثير تفعل سوف وأنها باستمرار،

 و بخشونة تتصرف آخر، مع واحد مشاجرة كانت إذا

 أيضا ختم األمور هذه فإن تماما، وصالة تلكأ يسيئون،

 فظ، بشكل تتصرف خائفة، مخادعة أم وهي مستعرة، أب. الطفل

 .تقريبا يمحى ال اعجاب ترك كل األصدقاء، التفكير فظ

 لم ما صغير، جزء هو وإنما المنزل، في دورا تلعب قد المبدأ

 في ونعتقد العموم، وجه على الناس، هؤالء يفعله ما. السلوك وأيدها

 هم ما. بناء والتصرف في االعتقاد إلى يميلون سوف الطفل فإن عليها، والعمل

 أيضا يكتسب الطفل فإن بناء، تتصرف ال ولكن يعتقدون، أنهم أعتقد



 سوف المسبقة واألحكام والعادات، ممارساتها، في. المنطوق غير اعتقاد كما
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 األم المحادثات فإن المثال، سبيل على إذا،. حياته في كبير بشكل المكنة سابق يكون

 و واألجانب، البوير من أحقر قذارة من باستمرار

 نادرا - الواضح من حتى -و للنظافة الشديد جمال من

 الشيء ونفس المهن نفس في الطفل سينمو يغسل،

 في ما، سيوضح الذي هو البداية الدائرة هذه. العملي إنكار

 األولي الطفل استدعاء أن للمرء يمكن ،Herbartian عبارات تعديل

 الحق وقت في تكبر سوف كثيرة أشياء دائرة فمن. الفكر دائرة

 و االقل على تركز لديهم الذي من ولكن وتعديل،

 ال. الخالص وراء تقريبا شعاعي، االتجاهات إنشاء

 من نوعا منا معظم مع يشكل الواقع، في المنزل، النفوذ تأثير

 تقريبا وأحيانا مع، تتشابك الثانوية، الوراثة

 أخالقي حقيقية، للتغيير قابل غير األولية وراثة من تمييزها يمكن ال

 من نوع هو وهذا والتأثير، مثال، االقتراح، من تشكيل

 .الطبيعي الإلنجاب الروحي بالتوازي

 المنزل في عميلة هي التي الشخصيات مجرد ليست انها

 المختلفة العالقات على المترتبة اآلثار أيضا وهناك. تأثير

 إلى أميل أنا. وآخر المنزل دائرة من واحد عضو بين

 في تقبل أن المثال، سبيل على االجتماعية، المفاهيم أن أعتقد

 لديهم الذين الناس. اآلخرة في الطفل منزل العالم اهتزت ما جدا نادرا



 العالم تحت منظم فيها يوجد التي األسر في تربوا

 تلك من بهم الخاصة االجتماعية النظرة في للشفاء قابل تختلف الموظفين

 جدا تحرير لم انهم. servantless الطفولة مرحلة اجتازوا الذين

 ل الضروري، الدرجة فرق وجود تصور من أنفسهم

 حول نظريات أن ويمكن. أنفسهم من أدنى البشر من فئة

 ل مائة أشياء يفعلون وسوف. المعتقد ليست النظرية ولكن - المساواة
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 .المستحيل من مختلفة، ألسباب سيكون، متساوين بين عبادي

 أكثر من Anglicised أميركية وامرأة وانجليزية

 ومعنويا، جسديا كما خادما بصراحة تعتبر الطنانة دروس

 أن شأنها من التي األشياء على وقادرة نفسها، من فكريا وتختلف

 تكون أن شأنها من التي األشياء على وقادرة للسيدة، للغاية شاقة مهمة

 يالحظ، سيدة أي سلوك التزامات بموجب يصدق، ال مشين

 من واحد وهو. تتظاهر سيدة كل التي صقل على قادر غير

 بعض مع التحدث على المعاصرة، الحياة من مذهلة الجوانب أكثر

 عنها غزلي امرأة كبير، بشكل المتعلمات غير المتضررة، الذكية،

 هذا مثل هناك. الهوية هذه مثل هناك. الخادمات أتباع

 في قلقنا. قلق لدينا ليس ذلك من النقيض على الحاضر الوقت في لكن. هاوية

 المنزل من االجتماعي الدستور أن حقيقة مع هو الحاضر

 للحياة، األساسية االجتماعية المفاهيم دائما يشكل تقريبا

 ولها وتأثير األدب األشكال في مزاجه متوسط بلغ كما



 الحسية الرجل متوسط كان إذا. أخالقية نزعة تولد األخالقية لهجة

 ل منها التخلص له، تحمل في المحترمة وغير صاخبة حضارتنا

 االجتماعية، شأنا أقل له يكون أن يعتقد كان التي تلك واحتقار إهانة

 و ذليل، المدقع،. له لمتساوين مجامل وغير تنافسية

 سخيفة، هي زوجته إذا. له حاال أفضل يعتبرهم الذين إلى شريفة

 أطفالها من الخلفي الجزء عن عاجزا أصبح المبذرة والنميمة الضحلة،

 و االجتماعية شأنا أقل الدوام عن وترفع األحيان، بعض في يحمل

 لدينا أن المحتمل فمن االجتماعية، الرؤساء إلى الدوام على زلة

 ولكن المنازل، من معينة فئة أي الخصوص وجه على وليس المنزل، على اللوم إلقاء

 هذه من كبير لجزء العام، المنزل جو لدينا

 القادمة السنوات في العادي الرجل يجعل أن شأنه من نحن إذا. مميزات

 الغرض، في وثباتا الحكم، في متعمدة أكثر بطريقة ألطف
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 إمكانية إلى أوال ننظر أن علينا ومجانا، ترو، تستقيم،

 .المتوسط المنزل ونوعية لهجة تحسين

 والنظام والعالقات المنزل، من والدستور جوهر اآلن

 هو وإنما. والتقليدية وتكون تم، قد أعضائها، مختلف من

 كل في تعديل على قادرة دائما كانت التي التقاليد

 عامل ،untravelling أميا، الماضي في. جيل

 ووضع تزوج وبنات أبناء. تماما السائد التقليد كان

 الخاصة تلك مثل واقتصاديا، وفكريا أخالقيا المنازل، حتى



 بحاجة وأنها عقدت، متجانسة التقاليد كبيرة مساحات على. اآلباء

 و والمضطهدين المبشرين بحاجة أنها أو والفتوحات، الحروب

 والترشيح الجماع من عديدة أجيال إلى بحاجة أنها أو الصراعات،

 لكن. القديم على نفسها تلقيح أو محل تحل أن يمكن جديدا تقليدا قبل

 لألطفال الرئيسية الشروط من ذلك نحو أو الماضية المائة السنوات في

 من لكسر التصرف باالنكليزية الناطقة سكاننا أظهرت وقد

 بكثير ذلك من أكثر وأصبح تتزايد، التي التأثيرات تحت تقليد

 التي الطرق. قبل من المنزل الظروف من ظرف أي كان من متجانسة غير

 سيشير القديم المنزل التقليد من التعديالت هذه نشأت وقد

 التعديالت من المزيد يتوقع أن يمكن التي واألساليب الوسائل

 .المستقبل في وحاول

 اثنين خالل من المنزل تقليد لمتوسط تعديل حان لقد

 من أول. أخيرا مترابطة شك ال القنوات من الرغم على متميزة،

 باستخدام وذلك االقتصادية، الضرورات تغيير قناة هي القنوات هذه

 واحد في المنزلية الراحة وسائل من شيء كل لتغطية عبارة

 و اآلخر، الطرف في المنزل من مالي أساس إلى المدقع
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 و والشعور، الفكر من جديدة نظم تدفق هو القادم

 .للحياة العامة القضايا حول تفسير

 المنزل من الرئيسية مترابطة أنظمة ثالثة العظمى بريطانيا في هناك

 من اآلن حتى أنهم. والتعديل التعديل يمر تقليد



 على ثورية بدأت والعلوم آلية قبل أيام

 ثالثة أهم من تستمدها والتي اإلنسانية، الشؤون في التدخل

 والزراعية، القديمة، التجارية والدولة األرستقراطية، طبقات

 هناك. العاملة والطبقة وسط، األرستقراطية، وهي

 و صغيرة فئات وهناك العرقية، تعديالت هناك بل المحلية،

 امريكا في. خدمتها الخام الثالثي تصنيف أن إال الساللة،

 المزروعة اإلنجليزية منتصف من أن هو السائد المنزل تقليد

 في وتالشى اإلنجليزية األرستقراطية التقاليد ازدهرت وقد. مدرسي صف

 البريطانية والفالحين ذليل تقليد. الجنوبية الواليات

 األيرلندية من األشخاص في ويوجد أمريكا، في نمو أي على العثور يتم لم

 ال. تتالشى أن إال الكمال، حالة في استيرادها تم أساسا،

 لها عشر التاسع القرن المهاجرين موطن التقاليد مختلف

 كثيرا تختلف ال كان إذا أو استسلمت، واسع، نطاق على مختلفا كان إذا إما

 عدم وضوحا وأكثر. الحاكمة تقليد إلى أنفسهم استيعابهم

 .البروتستانتية الجرمان من المزيج في البريطاني النفوذ وكان

 ويجري القديمة المنزلية تقاليد اآلن تم وقد البلدين كال في

 و جديدة عالقات مع جديدة، فئات قبل من لوتعديلها تعديل

 و الصناعي التنظيم في الثورة أن جديدة، ضرورات

 .المنزلية الراحة خلق وقد

 األحيان بعض في يصبح الجديدة والضرورات القديم التقليد بين التفاعل
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 الطفل منزل والتأثيرات المثال، سبيل على تنظر،. جدا غريبة

 المهارات ذوي من للطفل تلك أو كبير، متجر في shopman من

 هذه من كل. انكلترا في - نقول دعونا نوع من مهندس - المنطوق

 من السابقة ويستمد. اإلنجليزية االجتماعي الجسم في جديدة أنواع هي

 و المدن في shopkeeping تم التي والفئة القديمة، الوسطى الطبقة

 و والكويكرز، المتشددون، وصنف البالد، في الزراعة

 تصبح فاعلين أعضاء عقليا التي والطبقة األولى، المصنعين

 ال. إنغالند نيو واألصلي القديم، والليبراليين المنشقين،

 ل الفئة هذه من جزء الكبيرة الشركات نمو أثار وقد

 وحميمية ليبتون، توماس السير القيقب، بلونديل جون السير موقف

 بدال أكثر ذلك أثار وقد لدينا؛ البيرة واألقران ملكنا، من صديق

 والخاصة القطارات مضاءة عربة الحمراء أفخم أمجاد إلى الباب من العديد

 من األكبر الجزء وقلل والمحلية، االجتماعية حكمه

 لدينا أن التقليد لكن. للحياة الموظفين وضع إلى الفئة

shopman كان أنه معلمه، مثل الفئة نفس في هو اإلنجليزية 

 حاليا بهدف مساعد، واآلن ومحسن، المتدرب

 و حياته مدى على بريق يلقي يزال ال نفسه، سيد كونه

 و الوسطى، الطبقة إلى ينتمون وهم. ولده وتربية المنزل،

 المراهقة يتوج الحرير وقبعة قبعة، الحرير والطبقة أسود معطف

 هم. القديمة روما في المحرز سترة الرجال مع محالة ال كما صبيانهم من

 ما كل لتحقيق ولكن األول، المقام في للراحة وليس المنزل، بناء تم



 الجامدة التقليدية متطلبات ديها بعد ممكنة راحة

 أفضل للخطة والنهائي المدقع تخفيض هو. بها الوفاء تم

 في أنه المرء يرى كما. صاحبها من جدا ونوع الدرجة، من منزل

 أو ساحة الوراء إلى يقف فإنه ،shopmenو لكتبة المكرسة لندن ضواحي

 اثنين وربما والتصحيح، وسور، بوابة مع الطريق، من حتى
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 هو هذا. والرصيف الجبهة بين الحصى من واسعة، أقدام

 األصلية حالتها من األولية خصوصيات على شفقة بقايا آخر

 أن ظليلة، وأشجار األمامية، والحديقة المتابعة، محرك والبوابات، نوع،

 مطرقة لديه الباب. باب على كبيرا لإلعجاب مثير هامش أعطى

 ضيق في يفتح وأنه ،"(أيضا عصابة" للواقع، نداء مع)

 بلقب تحتفظ تزال ال والتي واسعة، أقدام أربعة وربما مرور،

 على والتشديد رخامية والورق الخشب على تلطيخ البلوط." قاعة"

 في العيش من بدال يموت الفئة هذه من الناس كان. قور ذاكرة

 الداخلي، الباب مشروع وقف بعد على ذلك كان لو حتى األمامي، الباب مع منزل

 الطعام وجبات فيها وافرة المطبخ من بدال. الشارع على قدم الذي

 الحياة، تستمر للبقية يمكن أخرى واحدة وغرفة اتخاذها يمكن

 من االجتماعي والتمييز المنزل، موقع يغطي هذين

 ل مرور يستلزم األول البيت الفضاء يغزو خادم

 "الطعام غرفة" إلى الداخلية تقطيع طريق عن وثانيا الباب، إلى جنبا

 واالقتصاد الشتاء فصل خالل الوقود اقتصاد". رسم غرفة" و



 الطعام غرفة في العائلة وتبقي دائما، األثاث أفضل من

 ملموسة كما الرسم غرفة لديك هناك ولكن باستمرار، جميلة

 إدارة العائلة فإن منه، مفر ال أمر الغرفة عام أن من الرغم على. الواقع

 يجوز، ال أنهم أو لهم، ويجوز. الكفاية فيه بما جيدا غرفة حمام دون من

 في كتابا خمسين عدم هناك يكون ربما. مكان كل في أحيانا غسل

 بيرسون أو بت وتيط اليومية ورقة تأتي ولكن المنزل،

 بعض أو الحديث، المجتمع إقامة، نصف ربما، أو، أسبوعيا،

 وتظهر رخيصة، أزياء ورقة العليا، الدوائر إنارة هذه

 .األدب هذا الستكمال منتظمة غير فترات على

 استقالة كانت سيدة -" مهذب" في المتمثل األعلى المثل لتحقيق تعيش الزوجة
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 هذا. صغيرة كانت مهما موظف، على وتصر - االرستقراطي إلى

 خمسة أو عشر أربعة من طفل مجرد األحيان من كثير في خادمة، من الفقير البائس

 عشر،

 .fireless العلية في وينام دقيقة، المطبخ في لوحدها تعيش

 تجنب المنزل من واألطفال المبتذلة، الزميلة للهروب

 حيث - األميركية العامة المدارس في دعا مدارس - االبتدائية المدارس

 و جيد، جهاز كفاءة، والمعلمين هناك، تدريب ويتم

 لل البائسة األوكار تلك من واحدة إلى ويذهب الصناعة، من جو

 مطلق فشل حيث الوسطى، الطبقة ومدرسة المنضبط، غير دجل

 ،pianoplaying في دروس تعليم، الديني قادر غير مع محنك أو لتدريب

 لل الجامعية القلنسوة قبعات" إنجلترا، في صنع" الفرنسية في دروس



 االجتماعية لها حقيقة على والتأكيد. عالية اجتماعية ونغمة األوالد،

 له اللمسات سباك! bathless األسرة نصائح ،bookless وهذا موقف،

 في الصبي وجزار األثاث، يحرك الذي الرجل سرية، لمعلومات قبعة

 في وطرف، واالحترام أيضا، األمور هذه. نظافة وعامل الميالد، عيد

 فإنه أبعادها، الدنيا في شيء كل. أبعادها األدنى الحد

 له، تقليد ذات الضعيفة والدولة تتضاءل، الماضي، زميله هو

 يزال ال شرف من بكثير هذا. العالم في الجميلة دورا لعبت وقتها، في

 العليا الطبقة سيطرة أي صدقة، وال طرف، أي تحمل وسوف به، يتمسك

 عقول الذي المنزل من نوع هو هذا. خصوصيته من

 مرة ألول تحصل Englishwomenو االنجليز الشباب من اآلالف

 عدوى من للهروب منهم نتوقع أن للمرء يمكن. تمحى ال انطباعات

 لل خجولة والخصوصية حقيرا، في ضيق لها، ضيقة التبجح

 الكفاءة؟ وعدم األساسية خسة في االجتماعي، التدهور

 على وهو. نصيحة له جيب فإن أخرى، ناحية من المهرة، المنطوق لدينا

 القادمة ارتفاع عنصر يمثل انه. الحدود من اآلخر الجانب على
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 له خاصة أوراق قرأت قد انه وقال. االشتراكي والمتحدثين

 شيبمان، عام مع بالمقارنة هو، المنزل هذا من كله. مدرسي صف

 و مجلس، المدرسة إلى األطفال يذهب. جديدة للتأثيرات مصراعيها على مفتوحة

 مجددا هنا. قاعات الموسيقى أو - المسائية الفصول إلى ذلك بعد جدا المحتمل من

 في 2029 لعام االنجليزية جعل فيها يتم والتي المنزل، من جديد نوع هو



 و المثقف حتى قليال الطريق أجبرت والتي آالف،

 األصلي المفهوم عن قليال أبعد وهو عام، كل في واألخالقي نطاق على

 .والخنوع والالمسؤولية، واالعتماد العمل

 الجيدة العالقات من للطفل المنزلية الظروف في أخرى، مرة مقارنة،

 مائة ثماني أو سبع نقول، دعنا البريطانية، المساهمين وراثة

 من المستمدة شخص من النوع نفس بالضبط منزل مع العام،

 القديمة األرستقراطية يجد أن وللمرء ناحية، من. الوسطى الطبقة

 جميع. تعليمي مشوهة حالة في البريطاني التقليد

 .واجبات من وليس - األساسية لتكبر افتراضات تبقى

 و معاتب، ضيقة، ولكنها هناك، يزال ال الفخر كل

 صغيرة لعائلة حتى بحيث وافرة تكبر أن. مهينة

 هناك وسيكون الفقر، عض من أكثر هناك يكون سميت وقد ودخل

 لتأطير العمل، لتجنب المنزل هذا في النضال من السائد نوعية تكون

 ل القديم، النوع من المخلصين والموظفين رخيصة، الكتشاف ترتيبات

 لمصلحة مخاطر، دون من االستثمارات. المائة في ستة اكتشاف

 التقاليد. األطفال آفاق في مؤثرة اتصاالت

 التقاعد ونظام العامة الخدمة في ترى التي الحاكمة، الطبقة

 عظيم. األمل ألوان كل مع يتوهج سوف العالقات، لسوء

 حيث الحكومية، المدارس إلى األوالد على للحصول تضحيات سيتم

 كما األمام إلى ننظر وسوف. العائلية الروابط وتوسيع إحياء يمكن
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 والتي لعدم والتعيينات، المناصب إلى الحال بطبيعة

 انفصالهم األخرى االجتماعية الطبقات من وقدرة الهدايا من والرجال

 ضعيف، مع مطمعا األماكن هذه ملء سوف وأنها القلوب،

 في كبيرة صعوبة الخبرة ذوي من يكون سوف. ساخط العجز

 هم التجار نسل من والتي للفتيات مدرسة على العثور

 التي الفترة في. الغيرة المتوقع من البد االبتذال. مستبعد

 وهذا مثالية، وتصبح( االبتذال عن تتميز التي) نباهة

 االئتمان فن. للغاية الدقيق التمييز األحيان بعض في يطالب

 .عال مستوى على تطوير وسيتم

 هذا، من اقتصاديا تمييزه األخرى العائلة في اآلن

 التي االستثمارات، من عام مائة ثمانية أو سبعة مع أسرة

 من الرغم على الذي، هو والتقليد الوسطى، الطبقة من تستمد

 هذه ستحث االقتصادي، الوضع في أساسية مسؤولية عدم

 في الناتجة تكمن عامة وكقاعدة. واجبا ممارسة نحو األسرة

 الفنون وهاجم جدا، شاقة ال وممارسة لطيفا، اتجاه

 الكثيرين" حركات" واألدب، نية، من كبيرة جدية مع

 حتمية هي التي االمور من الكثير. المنازل هذه في المكونات هي أنواع

 مكانها وفي نافلة، تعتبر ارستقراطي منزل إلى

 والكتب، يحتقر، أن األرستقراطي التي األخرى األشياء تظهر

 والتي واأللعاب، العالم، من صحيحة غير أجزاء في والسفر تعليمات

 من الملعب أرض على لعبت الحديثة، للحياة مغر تطوير معظم



 الصحافة، ويأتي األدب، يأتي المنازل هذه من كل في. تمييز

 دون، األشياء مراقبة ويأتي الغريبة، العقول عن الحديث ويأتي

 التمويه دهاء وأحيانا التقليد، أحيانا تعزيز

 لكن". ذلك خالل من النهار وضح في السماح" وأحيانا تقويضها، أو عليه
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 اثنين وببطء. السابق في من األخير النوع في بكثير ذلك من أكثر

 بها سطحية استيعاب إلى تميل األساس في مماثلة أشياء

 ل جيل كل يرى تقاليدهم، homologizeل الفرق،

 ل يروج قد" جنتلمان"و األرستقراطية، الحظر تخفيف

 والمألوف صحفي يكون قد أنه - السادة بين - األيام هذه في النبيذ

 أخرى جهة من بينما ،"يتصرف" قد أخواته المدرس، الفنان،

 المزيد معرفة يصل السابق التجاري المساهم من جيل كل يد،

 ونحو والجودة، لهجة نحو التحسين، تحقيق أجل من الجاد

 .الحياة في" مشترك" هو ما عن وبعيدا آداب،

 في التقليد خيوط يتبع واحد النموذجية الحاالت هذه في حتى

 المرء يجد أمريكا في. لدينا الحديثة الدولة في جديدة سكنية وحدة جديدة، شروط

 االقتصادية تماما موازية تتشكل الجديدة العناصر نفس بالضبط

 و المهرة، نشطاء كبير، متجر في shopmen التطورات،

 الثالثي حبال من يخرج لم منازل بتطوير المستقلين المساهمين

 المحررين من المنزل السائد التقليد من ولكن التقليد،

 و الفكر من واسع نطاق على مختلف جو وفي الوسطى، الطبقة



 المهرة ناشط لي، قيل المرء، يجد لذلك، ونتيجة. اقتراح

 shopmen نصائح، على للحصول( الغاضبة العين فقط أو) العين وجود عدم مع بالفعل

 مؤنس،

 بصراحة بصراحة، ذكي بصراحة، شائعة المساهمة، واألسر

 والسطحية السذاجة األكثر التقليد مع فقط أو المتعة،

 لل الطفيلية وعظمة فخر ويعني متغطرس، عجز

 .اإلنجليزية بين جيد اتصال مستقلة، للتو

 توضيح االجتماعية أنواع أربعة عن تقريبية مؤشرات وهذه

 الرجال صنع في البيت تأثير أن افتراضنا جودة
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 المعدلة واثنين كبير واحد تفاعل إلى نفسه يحل

 -: وهي عناصر،

 .التقليد( 2)

 .االقتصادية الظروف( 2)

 عام في والتغيرات والتفسيرات، واالقتراحات األفكار جديدة( 6)

 عقليا كان والذي الرجل فيها يعيش التي الفكر جو

 .يتنفس

 اللمقبل تقليدا تصبح عوامل ثالثة فيه مجموع صافي

 .جيل

 االقتصادية كيف. السيطرة نطاق يعترف المعدلة العناصر من كل

 الجديد الجمهوري الغايات لتحقيق المنازل من األوضاع على السيطرة ويمكن



 و الصحية، األدنى الحد بهدف بيان سبق وقد

 أقل لتأمين وسائل استخدام يجوز ذلك، شابه ما أو نفس، أن الواضح من

 بحرمانهم القذرة الناس جعل يمكنك. مادية فوائد

 .الحمامات وفرض أسعار تراجع من نظافة أكثر الناس تجعل أن يمكنك المياه،

 كل يتحول سوف انه لكونها الروحية حتى الواقع في هو الرجل

 أنت. الروحي النمو إلى وسلم عليه هللا تجبر التي المادية تطوير

 بناء،. األفكار مع ولكن الهواء، مع فقط وليس منزله، تهوية يمكن

 ل منزل من بساطة أكثر اتساعا أكثر نوع لذلك، مغرية تقديم لحط،

 و عذر أي وترك العمالة، لتوفير الراحة مع وملء كاتب،

 لها ما وكل - وخادمة ،"خادمة" ل الغيار زوايا ال
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 أنت. الوجود من تختفي سوف - واألخالقية العقلية النتيجة في يعني

 أقصر أجل من للضغط العمال لنقابات السهل من تجعل. التقليد وفاز

 وصول لعرقلة لهم بالنسبة الصعب من يجعل ولكن العمل، ساعات

 داخل بسهولة التعليم وسائل وطرح للعمالة، الموفرة األجهزة

 الجيش، في صفوف، من الترقية وجعل عامل، كل متناول عن

 و والطبيعية، العملية التجارية، االهتمامات كل في البحرية، في

 من تختفي القن وصمة لون تغير العالقة سوف

 قليل الصوفي، الفردية األيام مرت. و عامل العقل

 مع نتعامل أن يجب التي الغريبة العقيدة أن إلى الحاضر الوقت في يوافق سوف الناس

 اقتصادي. مرنة غير قوانين كانت لو كما االقتصادية األوضاع



 خالل من الجمركية، والتعريفات اإلنسان، إرادة من والتعاقد الشروط مصنوعة

 اإلرادة من جديدة خيوط نسج ويمكن والتنظيم، التجارة تنظيم

 و للغاية معقدة تكون قد الشيء. المجمع في

 متصورة، تكن لم والمخاطر المجهولة االحتماالت في والكثره الصعب، من

 .لليأس وليس للعلم نداء هو هذا ولكن

 موقعنا في االقتراحات تعديل تدفق هو أيضا، عليها، السيطرة يمكن

 نحن هنا ولكن. يبدو قد المؤسسة ودهاء اسعة ولكن المنازل،

 للمس اآلن سنواصل الذي السؤال على مرة ألول تلمس

 كما وعرضه مسحها يجب نحن النهاية في حتى أخرى، نقاط في عليها

 ذلك من برمتها المسألة من بالضرورة المركزي السؤال رجل صنع

 و على الحفاظ هو وهذا بالقلق، اإلنسان إرادة بقدر

 جميع منها اإلنساني، والخيال الفكر من الجسم في التوسع

 و الكمال عن تعبير إال هو ما والعمل الواعي اإلنسان إرادة

 من واالختراعات، اإلنسانية المؤسسات جميع منها تحقيق،

 ل الزرقاء الحبة ومن محروث، حقل إلى المحرك البخار
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 وقحا ناقص، حرف من أكثر ليست المطبعة،

 .ومذكرات اإلستذكار فن

 وهذا المنزل، التأثير في تعديل العوامل تحليل هذا ولكن

 ما بقدر اآلن ذهب قد عليها، السيطرة يمكن عناصرها صياغة

 أن هذا، إلى بها عملت التي. يتطلب الورقة هذه من الغرض



 على إال الحقيقة في هو تقليدية، منظمة ليست ألنها اآلن وحتى المنزل،

 للدولة، العامة االقتصادية الحالة جوانب من جانبا ناحية من

 عام في جوهرية، أكثر يزال ال الشيء هذا من أخرى ناحية ومن

 لهذه رجل صانع الخلف إلى يشير تحليلنا. الفكر من جو

 معه التعامل يتم ان ال واحد، ويجمع المنزل،. سؤاالن

 تكون أن األسئلة هذه هي أخرى، ناحية ومن وال،. ببساطة أو منفصل بشكل

 المواطن كما. وطنهم بتطبيق يتعلق فيما مجرد مع التعامل

 ألكثر موطن تأثيرات له من الحاضر الوقت في يظهر انه وقال يكبر،

 حقيقة مع األمرين، هذين مع والعام المباشر االتصال

 علينا ويجب الحديثة، الدولة فكر ومع الحديثة الدولة

 .ككل له بالتنمية يتعلق فيما هذه كل في النظر

 واحد في تحدث التي اإلنسان صنع مجمع في العناصر من التالية المجموعة

 بالفعل التمييز أكرر أن لي اسمحوا. المدرسة هي البيت، بعد

 والمدرسة المدارس الصعود في منزل العنصر بين تعادل

 عندما إال - اللعب المدرسة، غرفة من للخروج هو الطفل أن حين في. الئق

 ل مع يتحدث عندما - االتجاه تحت اللعب أو الحفر انها

 التي التأثيرات تلك وتحت واألكل، والنوم، والمشي رفاق

 ال. المنزل التأثير حيث من أتكلم أن لي مناسب كان فقد

 ل بديل مجرد اقدر، انا هو، الحدود يأخذ الذي المدرس
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 .لألسرة بديل مجرد الحدود من األسرة األم،



 قبل من مشتركة يمتلك الذي أن هو هنا، مدرسة من المقصود هو ما

 والعطلة الدراسي الفصل - المدرسة الى والصعود اليوم المدرسة

 والبربري الهمجي امر وهو. جزء ملعب

 ونادرا صنعها، في كمرحلة يملكون ال متميز

 مع يرتبط جديد عنصر هو. لها بدائية اقتراح حتى

 استخدام ومع أوسع سياسي نظام إنشاء

 .مكتوب خطاب

 منهجي كان أيا عموما بأن يكون سوف أنه أعتقد اآلن

 تميز كما النامية، المواطن تدريب الفكري يحصل

 في وحصلت والعرضية، العرضية، الطبيعية، نموه من

 أنني ومع للكلية، الالحق التطور في أو المدرسة

 ل تماما الفكرية التنمية مسألة جانبا يضع سوف

 المدرسة إلى اإلشارة مجرد هو هنا نظري وجهة. المناقشة أكمل الحق، وقت فى

 الحديثة، الدولة في تقريبا مواطن كل صنع في كعامل

 من واحدة سوى ليست وأنه األحيان، بعض في أهملت ما أن إلى ونشير

 هو الحالي الوقت في اتجاه. القرار هذا في كثيرة عوامل

 ل التنمية، في المدرسة أهمية في المبالغة في كبير بشكل

 و قصوى، إمكانياتها ما بالضبط القوى إليها تنسب

 معظم وفي. سهم أي لديها ليس التي الشرور على اللوم إلقاء

 دولة، ورجل الدين، ورجال الوالدين، واجبات من سخيفة الغزوات

 في أكثر نادرا الحقيقة في هي التي والواجبات وصحفي كاتب



 ل المحافظة داخل وجودهم من المدرس محافظة

 للمدرسة، والضروري الحقيقي العمل شابت ما وكثيرا جزار،

 الصعب من المجمع، مع تعاملنا. تماما البصر وفقدت شلت،
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 داخل كانت لو كما الفكرية للتنمية مشرفة ومهمة

 halfeducated أي أو طائش، ولكن جادة شابة سيدة أي قدرة

 ونطالب منه، مفروغا أمرا ذلك نأخذ نحن األوامر؛ في الرجل

 واألخالقية المعنوية" شخصية، تكوين" في منها باإلضافة

 طعم ترسيخ أجل من الجمالي، والتوجيه واإلشراف التدريب

 لخيرة الفن، في ألفضل األدب، في ألفضل

 وبذور التجارة في النجاح إلى السبيل نطالب سلوك؛

 جدا عادية بالضرورة هذه من جيد عاطفي الوطنية

 .األشخاص

 ل إليها الوصول يمكن ال schoolmistressesو المدارس مدراء ان المرء يتصور قد

 نحن اذا. الهائلة المطالب هذه مواجهة في عامة مالحظة

 حياته في جيدة خدمة كل وفوق لدينا جزار من األشياء هذه تفرض

 صادقين نكون حتى فقط يبني أن ينبغي ال له اللحوم أن أصررنا إذا التجارة،

 كان ما كل تعويض يجب ولكنها والعضالت، األعصاب

 والركود نواجهها، التي االقتصادية الظروف في شريفة بيوتنا، في قذر

 استغرق األمر أن أقول أن جدا المحتمل من انه وقال العامة، حياتنا في والمبتذلة

 و الصعب من كان وأنه سليمة، اللحوم لتوفير وقته كل له



 األعمال رجال من التراخي أن سليم، اللحوم لتوريد مشرف شيء

 و الفنون من وحالة البالد، في والدولة

 واضطرابات لها يرثى مهما أنه عمله، يكن لم العلوم،

 قبل من لتحسين معقول احتمال هناك يكن لم الدولة،

 كان انه وباختصار، اللحوم، توزيع اغضاب

 وسوف ،"اللحم يكون أن يجب. "الشفاء كوزموس الدجال وليس جزار

 ال ومعلمة المدرس متوسط ولكن." حال أية على: "يقول

 .السبيل هذا في أشياء تفعل
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 و األصلي النامية، للمواطن مدرسة يفعله قد ما

 أفضل الحقيقي العمل يكون أن يمكن وكيف المدرسة، في نموا وظيفة

 لتوسيع جيدا يكون قد ولكن. الحقا سنناقش إنجاز،

 األعمال لديه يوجد ال المدرسة ما حساب هنا تماما قليال أكثر

 تماما ككل، المدرسية، المهنة هي وما محاولة،

 في حقا المسؤولة الجهات إلى ولإلشارة فعل، على قادر غير

 .حالة كل

 و المدرس ان بجميع يتعلق فيما أوال، اآلن،

 كبير." شخصية تكوين" ب تعني معلمة

 ومازال اعتناق، المدرسية لمهنة ونسبة

 الكالم طريق عن الممكن من أنه تعتقد، الجمهور من كبيرة نسبة

 محددة الفتاة أو الصبي إلعطاء تعليم، خصيصا والمصممة



 سيكون كلمة وهي" )صحية" يدعى أعمال نحو" الحقيقة" نحو التحيز

 لتحديد، للغاية معلمة أو العادي المدرس لغز

 الكرم، نحو الشرف، نحو ،(ذلك مع هي كما سطحي

 جمهورنا في الماجستير. ذلك شابه وما الذات، على واالعتماد الشركة

 قياس قد وكنت الصدد، هذا في تالم عن البعد كل بعيدة مدارس

 على قبل من التحديد وجه على جدا السادة هؤالء من العديد نوعية

 نصف. األعمال من" المدرسة المنبر" خط نحو التصرف

 مرتجلة غامضة عاطفة" األوالد، إلى الحديث مستقيم" ساعة

 يبدو دواليك، وهكذا الحقيقي، الوطن حب والدقة، جدية حول

 ،illprepared من ألسابيع به، القيام يمكن آخر شيء أي كما الضمير لتهدئة

 rowingboats االنشغال من وسنوات التخطيط، سوء تدريس

 في النوع هذا من تطرفا األكثر األمثلة سيقول. والكريكيت
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 ما بوضوح لهم لنقول جيدة الفتيان يفعل وهو ،" رجولي اعتذار نبرة

 أيضا هو القضية هذه من بسيطة حقيقة عندما -" خطيرة أشياء في أفكر

 نوع أي من شيء أي في نفكر أن يمكن ال ما كل يفعل أن األحيان من كثير في

 سوف أخرى، مرة ،Schoolmistresses. والترويج الكريكيت لعبة إال كان، أيا

 أخالقية" لدينا االستفسار للوالد مجاملة القريب تأتي أحيانا

 أكثر ال يعني أن تجد وسوف الوقائع في التحقيق كنت وإذا ،" ساعة

 منطقي غير الفقراء فيه األنانية، تخبط من ساعة من أقل ال

 "المثل" حول هراء يتحدث السذاجة، الفحشاء من نوع مع الروح،



 سر العديد وحول الطهارة، عن وأفضل، العالي حول

 عميقة تكون ما وغالبا الحكماء عليها تقوم التي واألشياء المقدسة، واألشياء

 ل مطلوب هو ما كل. مقلد أو مرتاب لألطفال مؤكد، غير

 من معينة درجة على هو وبحرية تماما الشيء من النوع هذا تفعل

 و الحسنة، النوايا الغباء، من معينة هدية العدوانية، األنانية

 .والقيود تربوية إمكانيات من عيب بمعنى

 جدا الثانية الدرجة من هي األحوال أحسن في أنه األخالقية، المناقشات إلى وباإلضافة

 تدمر والعقل االحترام وتدمير األحوال، أسوأ وفي بالغة،

 و ودعت ،"األخالقي" التعليم من مختلفة أشكال وهناك الثرثرة،

 إلى. البلد هذا في االبتدائية المدارس وفي أمريكا في تمارس

 و لألطفال، بنيان نوع قصة في قال المثال، سبيل

 هل. "الشخصيات سلوك على تعليقات وأثارت

 ألنه""  ال؟ لماذا! "" المعلم ال، أوه،""  ذلك؟ فعلت وقد

 في بعيدا ينجر التفاصيل، الى يذهب المعلم. "متوسط يكون

 هي االن. تبرز الدرس من غرامة نقطة وأخيرا الحكم،

 و فعال نحو على تجرى أن يمكن التي الدروس هذه مثل أن فيه جدال ال يكون قد

 األطفال يكون قد للغاية، رائعة المعلمين قبل من بنجاح
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 في رائعة ومهارة الحسنة، النوايا من ممتازة رمز نظرا

 العمل من معين مسار ألي سيئة أو جيدة دوافع عن البحث

 منهجية تكون أن يمكن أنها بل تأخذ، أن تريد ال أو تكون قد أنها



 فيه مرغوب هذا في حوزتنا في المعلم المتوسط على تدريب

 التي األشياء من واحدة وهي. آخر سؤال تماما هو" الموضوع"

 واإلقناع جاد، بشكل االحتراس يجب التربوي المصلح

 العرض ألغراض أخرى ومرة مضى، وقت أي من به القيام يمكن استثنائيا رجال ما أن

 الكثير على ينطبق وهذا. المدارس في يوم بعد يوما بنجاح يتم أن ويمكن

 يمكن ارمسترونغ أستاذ. األخالق تدريس جانب إلى أخرى أشياء

 ل وفقا الكيمياء في مبهج مفيدة دروس إعطاء

 من يد على معلم متوسط من يد في ولكن األمور، مجريات عن الكشف طريقة

 األمور مجريات عن الكشف المقبلة القليلة السنوات مدى على التدريس يتم أن ويجب

 ماكيندر السيد. منه طائل ال تلمس سوى يؤدي ونظام

 ديفيد السيد. بذلك القيام كيفية الظهار فقط - للتقليد قابل - الجغرافيا مادة يدرس

Devant - تجميع أي تظهر سوف - للساحر الرائعة المصرية قاعة 

 يفعل ما لسبب ولكن جدا، بسهولة األطفال يروق كيفية واألمهات اآلباء

 .التعليمية العملية في جديد اكتشاف بصفته شعوزة يقدم ال

 قدرة ضمن ليست التعليم من النوع هذا أن لحجتنا

 الحظ لحسن نستطيع، يكون، أن المحتمل من أو لدينا، المعلمين هؤالء من

 خالل من بكثير أفضل به القيام يمكن حاولت ما كل أن أضيف الكفاية، فيه بما

 ل يوجد للمعلمين معروفة أقل أو أكثر. أخرى وكاالت

 و حقيقية قصص جيدا، المكتوب األدب من كبيرة كمية

 األخالقية، نقاط على الخرقاء إصرار أي دون من والتي، الخيال،

 ولؤم االبتدائية، صفاء حياتهم في الجميلة األعمال عرض يتم



 هناك يكون أن ويمكن المسارح، من قليل عدد أيضا وهناك. قاعدة أنها على إليها وينظر
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 بنبل تصور واحدة اآلن. ناعما يرام ما على العمل عرض يتم حيث ذلك، من أكثر

 من أقوى األخالقية انطباعا تعطي المقدمة واللعب وبنبل

 واحد. نهاية على سنة لمدة الحديث واألخالق تصورها، يمكن المدرس أفضل

 ربما، قوة، أقل انطباعا تعطي قد كتاب واثارة عظيم

 مثل جيدة األمور هذه عمليا. دائم بشكل حتى أكثر ولكن

 مع فتاة أو بك الخاصة المتزايدة صبي تحيط. المثال سبيل فهي - مثال

 للقيام الروح وتنامي إجازة والكاتب الجيدة، الكتب من السخي العرض

 هم من المدرسية رقابة أي دون معا أعمالهم

 و بالصحة الخاص االقتصادية والحياة صحية، دولتكم جعل. الجماع

 في العداد، وراء المنبر، في صادقا و أمينا كن بصراحة،

 محدد؛ أخالقي تعليم الى تحتاج ال وأطفالك المكتب، سيقوم

 أخالقية كل في األشياء هذه وبدون. الصحيح يستنشق وسوف

 من األول الرياح على قادر غير فقط تعكر سوف العالم في تعليم

 .العالم من التنفس

 ملزمة الحال بطبيعة هو مدرسة كل في األخالقي ادعاء دون تماما

 أهم أن. للطفل األخالقي التطور على للتأثير

 عليها الحصول ينبغي الصناعة، تجاه والتصرف العادة هذه المسألة،

 بأن العميق وإيماننا التنفيذ، في الدقة بمعنى هناك،

 األمور هذه كل - حاسم لهجوم االستسالم صعوبة بد ال



 المحدد، الموعد هو الذي المعلم. جيدة مدرسة من المنتجات من يلزم ما

 الذي الحقيقة، على وتصر الحقيقة، يقول الذي فقط، الثابتة،

 الدقة عن دائم بحث في ولكن الفنية الناحية مجرد وليس صادقة،

 الذين تام، بشكل المدرسة عمل من الخاصة حصتها تبلغ التي ويتم التعبير،

 أكثر الواضح من الذي الدؤوب، والمساعد جهد لبذل متسامح غير

 ضروري يولد سوف صبيانية، ألعاب في من الجاد العمل في الراغبين
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 .فضائله عن محاضرة إلقاء الضروري من ليس انه. يدرس فتى كل في الرجولة

 ل منطقي، غير والمعلم دقيق، غير ،unpunctual والعاطفي، والركود،

 مدرس وهو حيوية، المقلد وهو يصدق، ال والورع الموالين، متملقة

 و يرجى، وسهلة، االجتماعي، الوضع تراعي كما لأللعاب، تتوق كما

 هو - المعلمين بعض كما - الشاق العمل من حقا خجولة وكما عاطفية،

 في رياء من به بأس ال قدر وهناك. األخالقي البطن النتفاخ أفضل على شيء ال

 التعليمية من معين نوع وهناك التعليمية، األوساط بعض

 ا. بقوة موجودة أيضا تماما هو" الحب" التي الكتابة

 المدارس في والمعلمين المدارس أطفال من معقول حد إلى شاملة مراقبة

 للغاية مضى وقت أي من أكثر شيء أي هناك كان إذا واحدة شك يجعل

 أي على اإلعجاب المعتدلة أكثر يزال وال المعتدلة المودة

 يفعلون وماذا للدهشة، مثير بشكل معلميهم خالل من نرى األطفال. جانب

 لوضع للمعلم. الحق وقت في سيفهمون اآلن أفهم ال

 لها أو له لهم لربط الفضائل، جميع على اليد



 عليها، والعبارات المميزة العبارات لتشويه الشخصية،

 أفضل. سارة غير الجمعيات الفضائل إعطاء عدم مثل المرجح ومن

 .تماما وحدها لتركها العملية، الممارسة خالل من إال اآلن،

 مع األخالقي التعليم من التشكيك هذا من هنا يقال وما

 الديني إلى قسرا أكثر يزال ينطبق المعلم شخصية

 على حريصة أنا أين حقل على أدخل وأنا ذلك، ومع هنا،. التعليمات

 حول تتمحور التي والمشاعر األفكار تلك رأيي في. نزاع تجنب

 جدا وحميمة النائية، والمناطق جدا كبيرة واحدة دفعة تظهر هللا فكرة

 من كبيرا عددا هناك ولكن. موضوعي لمعالجة ودهاء

 الجغرافيا، عن يزيد ال الدين يعتبرون الذين لألسف، الناس،

 و واحدة، ساعة من اليومية الدروس في حصلت تكون أن يمكن أنه يعتقدون الذين
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 إلى خائفا تم الذين الفقراء روح أي قبل من كاف بشكل يتم

 والمحمولة عقدي، هذا وبعد. الطرد من الخوف يتفق

 ضروري هو وحده الشفاه يتفق أن بصدق واإليمان العقيدة،

 و الكتساب وسعهم في معلم كل اجبار يريدون انهم للخالص،

 ل مستعدون وانهم مرنة، غير وصفاته للتدمير، قابلة غير نقل

 أخرى مدرسة كل في الكفاءة عدم بسعر هذا فرض

 أن - كفروا أو نعتقد كنا مهما - نتفق أن جميعا علينا يجب. وظيفة

 ببساطة تدمر سوف ولكنه. نبني الصرح تاج هو الدين

 كنا إذا جدا كبير بشكل ديننا وسوء الصرح هذا من حيوي جزء



 كقاعدة الستخدامه العقل، من والبنائين حفارات إلى يسلمها

 .السليمة واألخالقية الفكرية األسس عن يغني الثمن رخيص

 واألخالقية بتعليم تقوم التي األخالقية الألسس

 واحد نوع سوى يوجد ال أنه أعترف أن يجب. عادة هو الذي األساس

 العادية المدارس في الديني التعليم على االصرار الذي الرجل من

 الملحد، محض هو وهذا أفهم، أن أستطيع المدارس معلمي

 سروري، دواعي من هو هناك ما كل هو الحسية المتعة يعتقد الذي الرجل

 حتى الشباب االندفاع من للتحقق السيارة محرك غطاء من أكثر ليس والفضيلة

 في آخر شيء أي هناك أن يعتقد الذي الرجل يكتسب، تقدير

 للحقيقة االحترام من الكثير لديه والذي الصلب، مادة الحقيقة ولكن العالم،

 يجد الرجل هذا مثل. مستقر للسماد فعل كما والدين

 وانه الشعبي، الدين من التراخي نسخة المجاهرة مريحة

 "تدرس" أوالده يريد ودائما ذلك، يفعل ما عادة

 و والخير، هللا، في تام بشكل بذلك يكفر ألنه الدين،

 حتى الكفاية فيه بما القيام الشباب نتصور أن يمكن ال أنه الروحانية

 في أنها humbugged يتم لم ما والرفاهية، الصحة على الحفاظ في الحق

 .ذلك
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 لتولي الدراسية محاولة هو لها لزوم ال القدر بنفس

 قراءة. واألدب والفن، ،"الطبيعة" في الطفل العالقات

 شأنه من واحد الدراسي، عشاق إلى لالستماع التعليمية، المجالت



 القبيل هذا من شيء أي هناك كان مضى وقت أي يكتشف أن إنسان أي أن أعتقد

 من واالقتباس - المدرس لوال" الطبيعة" كما

 الطبيعة ليست الحقيقة في عليه، تقدم ألنها الطبيعة، وهذه. وردزورث

 من متفرقة جوانب لبعض صنعي اإلعجاب ولكن شيء، كل في

 لديها المدارس مدراء من قليل". طبيعية" بأنها تقليديا تعتبر الكون

 من معينة جوانب هناك فرد لكل أن اكتشف

 من جزء هو النداء هذا وأن خاصة، تروق التي الكون

 تماما وخارج إنسان، كل من مختلفة - الفردانية

 الشعراء من بدال جيد بشكل معالجتها تمت قد التي األشياء بعض. مداها

 التي( األكاديمية المكانة ذوي ومن القتلى من األكبر للجزء بالنسبة) والفنانين

 في العالم دول معظم العالم، من تبقى ما وجميع الطبيعة، يعتبره

 .الكالسيكية هذا على تدخال الطريق بعض في يجري كما فيه، نعيش الذي

 والزهور، واألنهار األشجار. الكنسي منطقية وغير الوحشي على إقترح أنها

 لذلك - عديدة قرون للطبيعة وكانت هي، - والنجوم الطيور

 وجميع - شيء كل من اصطناعية معظم حقا - المحروثة الحقول

 و النار، إطالق االعشاب والحشائش، والحشرات والماشية لمزارعا جهاز

 المنخفضة الحقول لحماية معشوشب القديم والجسر. منه تبقى ما كل

 ا. طاحونة المياه حول جهاز كتلة كل وهكذا الطبيعة، هو

 يكون قد أنه من الرغم على الحضرية، المناطق في المياه إمدادات لتخزين جديد جسر

 واحدا

 هي خشبية وطاحونة. والقبيح مصطنعة، غير رائعة، الحشائش من كتلة

 الجبال أصبحت. الوحشي السماء عالمة على وجميلة، طبيعة



 .حتى البراكين - األخيرة المائة السنوات غضون في وجميلة طبيعة
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 األرض تحت من رائحته وجميل، كبير هو المثال، سبيل على فيزوف،

 متوهجة ولكن للنظر، ملفت لها الليل وأثر لإلعجاب، إثارة األكثر الحديدية السكك

 و البلد، األسود الشمس غروب عجائب بورسليم، من الرماد أكوام

 هي األمور وهذه مدائن، خمسة من شوت النار الظالم حلول رائع

 المدرسي صالحيات تتجاوز والمبتذلة والهجومية البشعين

 البرية االرتباك هذا مثل فإن يتخثر، التناقضات من كتلة هذه. لغة

 له المدرس االشياء هي كهذا، مفرغة العقلية الممارسات من

 انهم هم. الطبيعة حب على الحصول األطفال يتحدث عندما االعتبار في

 واالقتباس لمراقبة العقلي، التحيز كل ضد لتدريبهم،

 ذلك من بدال ولكن لالحتفال، وليس الكنسي الطبيعية الكائنات حول

 على لتسليم وذلك الشريعة، نطاق خارج شيء كل contemnو تجنب

 يقدم أن للمرء يمكن. آخر جيل إلى الطبيعة حب األرثوذكسية

 صغير طفل شخصية خالل من التدريس، طبيعة الدراسي انتصار

 تحمل انها. المزدحمة الحديثة بلدة من الطرق طول على المدرسة في التسرع

 و نباتية، حديقة من كبيرة بتكلفة وحصلت زهرة، قطع تالشى

 لها. لها bracteoles لها، السداة بتالت، تعول أنها تذهب كما

 حول. تدريب يجري" المراقبة، صالحيات" ولها الطبيعة، حب

 على عازمة ستكون إنها رائعة حياة هو الرياح، أدراج وكلها لها،

 األفق في تلوح كبيرة الكهربائية القطارات. عقلها من الثمين التدريب لهذا ولكن



 هم من النار والبصق قبل، من متكاسل انتقل مستديرة، زوايا رائعة

 لل الكثيرة متنوعة مجموعة عرض الكبيرة المتاجر واجهات. العلوية األسالك

 ا. الشركات ألف نحو ويذهبون يأتون والنساء الرجال. األجسام

 واكتناز تمر، ألنها وجهها في المالحظات من رذاذ البقع الجهاز شارع

 .اللون رذاذ رذاذ

 من أكثر ليس واحد خاصة مراقبة واتجاه شكل
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 هذا. واحد األنف واتجاه لشكل ليس ولكن مؤدب العمل

 التي واالستثنائية الموهوبين األشخاص لبعض يمكن الواقع، في هو،

 ما مرة وأعرب مجردة ولكن تماما، فقط نرى أن ينبغي ال

 الناس من مختلف نوع وهو - الفنانين هم الناس هؤالء مثل. شاهدوه

 الناس كان حيث األماكن، أنواع جميع في. تماما المدارس مدراء من

 للفنان يمكن ال. ضوء وكأنه الفنان ويأتي رؤية، في فشلوا لقد

 وسعه، في ما ولكن آخرين، رجال مراقبة تحديد يستطيع وال خلق

 و ومرب لكنه. له وإلهام مساعدة حال، أية على

 نقيض القطبين في هم. وحدة مزاجيا تختلف

 و الطفل بين يأتي الكنسي نظيره مع ومرب. اإلنسان جودة

 كله ترك هو عمله. وغامضة من للحد فقط الطبيعة

 .وحدها شيء

 ل وغريبة، نادرة هدية هو الطبيعة تفسير كان إذا

 .ندرة أكثر شيء بالتأكيد هو واألدب الفن تفسير



 واحدة كتابة من يتمكنوا لم الذين schoolmistressesو المدارس مدراء من مئات

 قبل من فصول أمام نقف وسوف االنتقادات، من تحمله خط

 هو ما وكل والصور، الكتب، على أحكامها وتصدر معا، ساعة

 بك عظيم هو هنا! باألمر فكر. الفن اسم تحت تضم

 تحت ظلمات في طريقه يتلمس استثنائية العقل عظيم يا الفنان،

 تلك في غريبة المنال بعيدة األشياء نصف على القبض الحياة، سطح

 درجات أقصى حافة إلى أحيانا تسعى - والسعي األعماق،

 الغريب، متصورة تكن لم الغموض التعبير هذا إلعطاء - البشري المسعى

 جميلة في اللون، وروعة شكل في الظل إلى الواقع، هذا صياغة في

 هكذا. ومتوهجة كريمة وبعبارة السرد، من phantasies في إيقاعات،

 ما في التفكير. الفن هو والكريمة األساسية درجته في كثيرا
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 ل أعتقد،. الكبير للفنان أوسع رؤية في العالم يكون أن يجب

 ليوناردو والعقل وسط المظلمة روائع من مثال،

 عالمنا في ينعكس الذي العطاء أضواء مرآة. تسلق

 وتالشى لضعاف ثم! بوتيتشيلي من األلوان قزحي والحفاوة

 إرادتنا عن خارجة األشياء من لنا عظيم الرجال هؤالء التنويهات يقم لم

 تعليمي، الحادة االشارات الدراسي، المخابرات ويأتي نطاق،

 .الطفل ساذجة رؤية األبد إلى التعتيم الحاالت من كثير وفي

 أعمى، ،succulently تقديرا الدراسي، المخابرات

 هو عظيم فني عمل كل أن لحقيقة منها ميؤوس أعمى



 ويعامل ونقل، للتعبير تقريبا يائس جهد وهو مضنية،

 ."لألطفال ذلك ويوضح" - أحمق لغز بعض عن شيء كل

 القليل! "مهزلة قصيدة وكل اللغز على صورة كل كانت لو كما

 !االبتذال من ويخرج -" يعلمك هذا:" ويقول ،" األطفال

 مدرسة كان فقد الخصوص، وجه على العظمى بريطانيا في سنوات، اواخر

 أن واضحا وبات. المجاالت من غيرها تزال لقهر دعا

 رابحة، تجارة على عالية شرف تنهال هو الذي لبلدنا، الملكية هذه في

 الجماعية إلى شيئا يضيف ال الذي المال صنع كان لو حتى

 أروع العامة الخدمات أن ونفى كفاءة، أو ثروة

 لل ميد هو الجمهور تصفيق حيث. مجزية أيضا تكن لم ما

 سباق، يخت البقالة محالت النبرة، عالية والمؤلفين معادية، مقاتلي الكريكت، العب

 هم والسخرية الشك وحيث منها، ميؤوس قادرة وجنراالت

 وراء ما نهاية أي على الصعب والعيش بجد يعمل رجل كل من والكثير

 هي التي الحكومة العالم أنحاء جميع في اإلمبراطورية هذه في و المركبة؛ قائد فهم

 كمسألة ونفى األقران، إلى بالطبع كمسألة عهد

 أكثر من االجتماعي الضغط حيث. متواضع أصل من رجل أي إلى بالطبع
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 صعبة إخفاء خالل من طريقك ودودة الشركات، مباشرة أو ربما،

 المرأة، عن يتحدث أن منه والحصول اكتسبها، التي النفس وضبط األسلوب حيث من

 كم لنفسك وانظر حميم، أناه مستقبله، حول

 على له اختبار. مدرسته جعلت منه، القليل وكيف منه،



 له وتؤدي االجتماعية، العالقات على وطني، مستقبل حول السياسة،

 ستكون. واألدب الفن على ذلك نحو أو الكالم إلى يمكن كنت إذا

 تدريس الثناء أو اللوم إما يمكنك قليال كيف دهش

 من والكثير يجهل، جاهل، فهو. له بالنسبة مدرسته

 واضح بشكل يفعل لم ذلك؛ على واحتياطي أسلوبه ورايات

 توجه، انه وقال. إلكتروني بريد إرسال يمكن بالكاد وأنه يقرأ، ما فهم

 العادة هذه لديه وليس المهمة، صبي من أفضل ليس ويفكر يحسب

 والمدرسة،. اإلجابة المدرسة على يجب وربما كثيرا لذلك العمل؛ من

 من واحد هو يكن لم ما - من الرغم على أنه حقيقة على يحاسبوا أن يجب أيضا،

 و الكريكيت لعبة يلعب انه - مباريات في" سوات" الذين الصغار متخصصة مجموعة

 بكثير ذلك من وأكثر األلعاب هذه يعتبر انه وقال تمييز، دون تماما القدم كرة

 أيام وتنفق القبيل، هذا من وأشياء العسكري التدريب من أهمية

 سجالت على واللخبطة واالبهام المدرسة، مبارياته مشاهدة

 فقط الواقع في هي األمور هذه ولكن. مدهش حد إلى الكريكيت لعبة مقاطعة

 هناك. العامة الكفاءة عدم في ضرورية غير والعوامل اعراض،

 اإلطالق على ال أو بتوسط إال هي مدرسته التي بكثير أوسع أشياء

 و فقط فعالة وغير جاهل ليس انه وقال المثال، سبيل على. للوم

 بكثير أكثر هو ما ولكن، الكفاءة، وعدم جهله من سرا علم

 هو. الواقع تغيير في قوية رغبة بأي يشعر ال انه وقال خطيرة،

 يشعر ال لكنه العادي، العمل من العادة هذه دون من فقط ليس

 يتطلب شيء أي تفعل أن مهما رغبة لديه يوجد ال ألنه عيب



 وجود ذلك في السبب هو هذا أن تجد وسوف. به القيام في العمل
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 و العمل بأن العميق إيماننا كونه من نسيج تنسج

 والمبتذلة ما، نوعا قبيحة كانت التي ،"تدفع ال" المعرفة

 .نجاح وال للسعادة ال تجعل وأنها الخصائص،

 انه الممكن من كان المدرسة في وال المدرسة، في أنه تعلم ال انه وقال

 من منزله، من االعتقاد هذا اكتسب. ذلك تكف أن يجب

 هو. في تابعيه سلوك من له، متكافئين طرفين بين محادثة

 في تنفس انه وقال قرأ، قد أنه والصحف الكتب في وجدت

 حول حياة في واضحة حقائق يعتبرها أنه. األصلي الهواء نظيره مع

 الغباء بلد في يعيش وهو. تماما محق وهو. له

 ل وسيلة هو الشرف وأين ويخلع، وتوج التعبير، جاز إذا هو،

 muchcastigatedو. التوالي على واالستنتاجات بسيطة له توجه انه وقال تبادل؛

 هذا في كبير حد إلى بريء ferule مع الرجل

 .حساب

 تكون سوف الدين، عن الشباب االنكليزي نهب يمكنك أيضا، إذا،

 االحتفالية من الرغم على. للمدرسة أثر بالكاد لتجد دهشتها عن

 سوى تجد وسوف آبائه، دين إلى االنضمام

 أنه. لكفروا اإليمان ولم بل. عميق الالأدرية

 المكان أن كما الدين يتطور لم أنه لدرجة كثيرا ليس

 لديها انه وقال التحركات، زيارتها تمت صبياني قلبه وقته في. محروق تم



 عربون" الجنود، مسيحي األمام،" إلى اآلخرين مع رد

 لكن. األولى الغامضة األشياء تلك وجميع المدرسة، المنبر من لحظات

 ال أنه ذلك يقتصر لم فإنه و، قراءته حيث محدودة

 أن اإليمان، مسائل في جدا الخطيرة األمور أن يحدث أن أعرف

 أن مزقها، أهداف هي التقليدي اإليمان المذهبية مخططات
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 شيئا ولكن تعنيه، أنها يبدو ما تعني ال المقدس والكتاب العقيدة

 في كثيرا واجتماعيا األساقفة أن وتعريفها، تماما مختلفة

 .الخفاء في فكريا هي األدلة،

 للمدرسة يمكن ال يسبب، لم المدرسة أمر أخرى مرة هنا

 .عالج

 و االجتماعية، المسائل في السياسية، المسائل في الجنسية، المسائل وفي

 الكافي التدريب الصدر، ضيق مترهل، أن تجد سوف المالية المسائل

 للنموذجي ممتاز أبحث الجسم في يخفي الذي العقل

 ال تحت. التفاصيل من مزيدا النفاق مع االنكليزي الشباب من والمرهونة

 شئت عادلة ومباراة جيد شكل في الجميلة التقاليد من عباءة

 له تتبع وسوف. غريبة الممارسات وبعض المعقدة، disbeliefs بعض تجد

 له والمقربين الزمالء، مدرسته، إلى األولى بالدرجة أخالقية مدونة

 انقطاع دون من متابعة كنت إعادته تتبع أن ويمكن المبكرة، الرجولة

 في يثقب أن بمجرد لذا. استعادة أيام من التقليد

 و وافرة اإلنفاذ، يجد عنه، الحياة واقع



 ال إليها؛ تطرق ال والمدرس. سري لرمز استكمال،

 يملك وال. جدوى دون تنميتها على المدرسة المنبر وازدهرت

 السياسية الشاب ضد أو لصالح عمل بأي القيام المدرس

 الشرف غريب رمز االجتماعي، التفرد من وأفكاره اآلراء

 على للحصول ويجوز المركبة قائد على لبيلك المشين من يجعل الذي

 هذا كل. لدفع وسيلة دون تاجر من االئتمان على البضائع

 الشباب اإلنجليزي الرجل منطقتنا في الصناعي العنصر من الكثير وقدم

 المدرسي خارج خالل من إال معالجتها ويتم المدرسة، خارج

 .القوات
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 التكويني من الهائل الجسم في ضروري حبال فقط واحدة هي المدرسة

 المخطط يأخذ التكويني النفوذ كتلة أن البداية في. تأثير

 المواطن يصل حتى ينمو كما خارج توسع لكنه المنزل، من

 يقرر منزله، مثل تماما وعالمه،. عالمه حدود

 التقليدية هناك أوال،. رئيسية عناصر ثالثة إلى نفسها

 المعاصرة هناك ثانيا، الماضي؛ وإنشاء عنصر،

 هناك وثالثا، والمادية؛ االقتصادية القوى بين التفاعل

 العالم، حول الحالي للفكر الكلمة تلك باستخدام وذلك األدب،

 و ذاته لتحقيق جهة من الدوام على تميل وهي

 لفرض أخرى جهة ومن المادية، القوة من النحو هذا على تصبح

 .التقليد في عامال بذلك وتصبح األشياء، على جديدة تفسيرات



 هو وهذا. بها المعمول الشيء هو العناصر هذه أول اآلن

 لدينا اآلن عليه هي التي المتبقية اثنين خالل من التدخل إمكانية

 .لمناقشة األعمال
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 السادس

SCHOOLING 

 المناقشة هذه خالل من التنمية المواضيع الذي الطفل تركنا

 وطهرنا. الخامسة سن في التعليم من القليل في للبدء حان قد

 حصلت قد التي األشياء من كبير عدد من الحين ذلك منذ األرض

 و المدرسة، فكرة مع شرعية غير بطريقة اختلطت أنفسهم

 دعنا". التعليم" مراحل عالقاته خالل من أخرى مرة أخذه اآلن يمكننا

 ل الحالية الظروف إلى ننظر ذلك وبعد نطلبه ما بطرح يبدأ

 أن نفترض فإننا. احتياجاتنا على الحصول في نأمل أن يمكننا مدى أي إلى نرى

 وضعت، حقا تم الرابعة الورقة في موضح هو األساس

 ل المتاحة بالمثل إعداد اآلخرين األطفال من عددا لدينا أن

 عادل المتوسط معلمي أيضا علينا يتعين وأنه المدرسة، تشكيل

 عمله يمكن ما سنطلب. والكفاءة والضمير المخابرات

 ال لماذا نسأل أن لنا يجوز ثم ومن والمعلمين، األطفال هؤالء مع

 .عالميا به

 أن أثبتنا والتي لدينا، توضيح مناقشة بعد حتى

 من كبيرا جزءا أن األحوال من حال وبأي جزء، إال هو ما التعليم



 وفصل ميز لدينا والتي التعليمية، العملية

 مالئم، تعليم من المدرسة الى الصعود في منزل العنصر

 .التعليم في بسيط موضوع مجرد من أكثر شيء هناك يزال ال

 ومختلطة مختلطة وظيفة مع نبقى التصفيات هذه كل بعد

 طبيعة في قليال ننظر أن اآلن الضروري من وأنه التقاليد،
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 .الخليط هذا

 بسيطة، جرثومة من تطورت قد الذي الشيء ليست الحديثة المدرسة

 عدة من التحام هو. التوسع مجرد عملية خالل من

 أخذ المدارس تجد سوف والفترات البلدان مختلف في. األشياء

 فقط ليس أساليب وتغيير ذلك، ورمي الوظيفة هذه على

 إما لديها ما. ملحوظة بطريقة معظم في وأهدافها المهن ولكن

 لعبت البشرية التنمية في للتعليم قابل بدا أو للتعليم قابل كان

 فئة هناك أن على عالوة. غيرها أو المناهج بعض في جزء

 و القراءة يتعلم التلميذ التي األولى والمرحلة تعليمات

 ل األولية المرحلة تلك لكن. مشترك شيء أي بالكاد هناك الكتابة،

 التاميل، وتلميذ العبرية، تلميذ الشيء هو هذا. الحظت يكون أن

 هكذا. مشتركة تكون ان األمريكي وتلميذ الصيني، التلميذ

 مكتوب هناك كان كلما المدرسة ظهور من حال، أية على بكثير، ذلك من

 مثل. التحضر عملية في مرحلة يمثل ووجودها لغة،

 وجود ،"التوقعات" كتابي في أشرنا لقد



 وجود المجتمع من فئة وكتابة قراءة

 متى. معا( قبيلة عن تتميز التي) تنظيم األمة أن ويبدو

 واألكثر أوال هذا. المدارس تظهر الدول، تلتحم القبائل

 أكبر أو أصغر لبدء المدرسة من عالمية وظيفة

 كفاءة وأكثر ،ampler العالم في السكان نسبة

 اختفاء ومع. الرجل والكتابة القراءة من طرق،

 هو للما الحديث المفهوم من عامل ومجرد العبد

 لهذا امتدادا حول اآلن حان قد وهناك الدولة، في الضروري من

 في و. لدينا اإلنجليزية اللغة الناطقين السكان لعموم بدء

 من يقرب ما أيضا وهناك العامية، والكتابة القراءة إلى إضافة
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 ل هناك كان وكلما العد، في المدارس تعليم في عالميا

 .النقدية القطع من أسهل والحساب القيم في العملة،

 في - المدارس في المرء يجد العامية، تدريس إلى باإلضافة

 ل العالم، من كبير جزء على - للذكور المدارس نسبة أي

 لديه أو إما هو ما لغة دائما هو الذي الثاني، العنصر

 هناك عادة،. المهيمنة الحضارة تكون ما وعادة أعلى كان

 و شيء، كل في أدب ال أو مقلد أو منخفضة العامية أدب

 --involves األدب هذا كل مفتاح هي الثانية اللغة هذه

 و الشعري واقتراح والعلوم، العامة، واألفكار العامة، اآلراء

 من يهرب العامية المواطن اللغة هذه خالل من. جمعية



 .الفكر من واسعة العامة المصلحة إلى والوطنية الضيقة قصوره

 إلى والالتينية مثل الرومانية، إلى واحد وقت في اليوناني وكان هذا

 منتصف من اإلسباني أو واإلنجليزي واأللمانية، البوهيمي،

 هو هذا. كاثوليكي قس إلى واحد ليوم هو وهذا األعمار،

 ،Corean أو الكانتونية إلى الصينية وكتب الماليو، لغة إلى العربية

 ل وفرنسا، ألمانيا في. Hindoo أو الزولو إلى واإلنجليزية

 في يزال ال أقل وبدرجة العظمى، بريطانيا في أقل بدرجة

 في. األشياء من الشاذة شرط ذلك، ومع نجد، األمريكية، المتحدة الواليات

 إلى طويلة فترة منذ حضارة البلدان هذه من كل مر لقد

 طويلة فترة منذ لديها الدول هذه من ولكل مسبوقة، غير مرحلة

 الجديدة المشاكل الذي األدب من كبيرة العيش كتلة وضعت

 أو الالتينية في العمل ترك بالكاد هناك. اقترب حال، أية على هي،

 أو ذلك من وأكثر واستيعابها إلى تترجم لم التي اليونانية

 لكن األلمانية؛ واألعمال الفرنسية، اإلنجليزية، اللغة من تماما محلها أقل

 في تلميذ يعتقل يزال ال األمور، هذه من غفلة في المدرس،
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 الباب يفتح وجزئيا مفاتيح، مع يتحسس القديمة، البوابة

 و األدب لغة. الغرفة كنز نهب إلى

 ال - اإلنجليزية اليوم، إلى العالم باالنكليزية اللناطقة و، حضارية أفكار

 و األغنياء ولكن والمكان، فئة كل من محكية هجة ضعف،

 والفلسفة األدب لدينا والتي التي الرائعة اللغة



 أن هي الحاضر الوقت في نقطة لدينا. الطريق جانب من ولكن، هذا،. تنمو

 ل مفتاح بمثابة يكون قد بحيث للغة شامل تعليم

 .المدرسة في الثانية الوظيفة هي الثقافة

 أيضا هناك لديها التي عام بشكل المدارس من واسعة مسح في نجد

 و الفكر في خاصا تدريبا لتطوير التصرف كان

 الرومانية المدارس في الحال هو كما) األم باللغة سواء التعبير

 اليونانية الرومانية المدارس في الحال هو كما) الثقافة اللسان في أو ،(الالتينية الخطابة

 .الوسطى العصور من الثالثة الفنون في العنصر نفس ونجد ،(الخطابة

 كان يتذكر، القارئ فإن للتعليم، Quintilian تصور

 ومنطقي التقليدية المدرسة عمل من الجانب هذا وكان. الخطابة

 أوروبا في الحال هو كما ولكن. التدريس لغة ثقافة تنمية

 مجرد لكن الثقافة لغة حقا ليكون الثقافة لغة تعد لم

 وأكثر أكثر نحو على والتدريس ،reasonless الحياة قيد على البقاء تدهورت وقد

 عالية" الصوفية الطريق بعض في يكون أن المفترض من متقنة الشكليات في

 الرجال عجز أجرته األكبر للجزء وبالنسبة ،" التربوية القيمة

 أو حرية أي مع والثقافة اللغة يتكلم ال أو تكتب أن إما

 وأكثر أكثر المزروعة التعبير التاج هذا وأصبح قوة،

 لجمهورنا بالنسبة حتى - واضح غبي فوات. إليها الوصول يمكن ال

 أن إلى" الكالسيكية طحن" تحمل في للتفكير - مدارس مدراء

 .الملعب أن إلى التعليم من جزء أي تحمل ال فإنها الواقع، في و، الملعب،
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 منطقية في اإلطالق على والمعلن المتعمد تدريب هناك ليس

 في كما - الغاية هذه لتحقيق إقليدس عناصر استخدام عدا فيما - يعتقد

 .الحديثة المدارس من األعظم السواد في شيء، كل في لغة أي في التعبير

 .الحالية للفترة المدارس عن جدا بارزة نقطة هي هذه

 الحديث العصر مدارس وضعت أخرى، ناحية من ولكن،

 مدارس في عليها العثور يتم لم التي التعليمات جماهير

 و منهجي، وتولى، األسفل إلى المدرسة وصلت. الماضي

 الحواس من األولي التدريب أن وتحسين أعتقد، العموم، على

 العفوي النشاط إلى اليسار من يوما كانت التي والمالحظة

 األطفال رياض قسم. المنزل وفي رفاق بين الطفل

 ل للتعليم، القديم المفهوم إلى يضاف أمر مدرسة

 وتصحيح الستكمال جدا وافرة عن الدراسة ساعات تحويل

 معانيها من األساس من للتأكد المنزل، من العمل

 على صرح الذي االبتدائية وقدرات انطباعات

 برية كزهرة نمت، أمريكا في. االرتفاع هو التعليم

 وأحيانا الحديقة تربة من معتاد غير ثراء إلى نقل

 أهمية، أكثر الدراسة يتعلق وفيما rankly به، القيام

 واحد. والخالبة للغاية قوية االعشاب وتصبح بقوة،

 من بدال كان األصلي Froebel الفكر أن اعتبارنا في نضع أن يجب

 روضة الغزاة حقيقة وهذه لمعلمة، من أم

 تحمل أن يجب أننا أعتقد. ينسى أن المناسب من أنه تجد المدرسة



 إذا السليم الحس من اضح إمالءات عن فضال نواياه من

 ل واضح بشكل مكتوبة والكتب ببساطة خالل من وسعنا في ما كل نفعل ونحن

 المنزل إلى األطفال رياض من جدا الكثير تحول إلى واألمهات الممرضات

 هذا يرتبط. نهائيا المدرسة من والخروج واللعب
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 ما مدارسنا في جدا كبير نمو هناك كان التنمية،

 ذاك وال هذا ال. الرسم وتدريس اليدوي التدريب ويسمى

 لذلك سابقة، فترة أي من المدرسة فكرة في المواضيع هذه دخلت

 .يذهب التعليمي التاريخ من جدا واسعة يست معرفتي بقدر

 هكذا. كفاءة الرياضيات تدريس تطوير هو أيضا، الحديث،

 ال. الغد من شيء هناك يزال ال أنه المدارس من للعديد بالنسبة أنه الحديث

 والهندسة( تذكرت ذلك كان سواء العربية، األرقام بدون) الحساب

 فعالة وغير مدهش أخرق كان الوسطى العصور وموسيقى من

 الحديثة الرياضية من الجهاز مع بالمقارنة أدوات

 للوموسيقى الرياضية الموضوعات كانت وبينما. طريقة

 هي الجديدة والرياضيات بهم، الخاصة وألجلكم العلوم في تدرس

 شكل حول الفكر وسائل وتكفل للغة، تكملة من نوع

 استعداد وعلى والتعاقد، دقة، أكثر للتعبير، وسيلة وكمية

 عظيم الطبيعية، العلوم من كبيرا الجسم. العادية اللغة من

 و االجتماعية لها نهاية ال والتي المالية للعلوم الجوهرية الحقيقة صفقة

 الذين ألولئك فقط للتحقيق وقابل فقط إليها الوصول يمكن السياسية المشاكل



 للوقت ويجوز الرياضي، التحليل في السليم التدريب وكان

 لكامل أن مفهوما يكون متى جدا بعيد يكون لن

 جديد كبير مجمع من واحدة فعال كمواطن بدء

 لتكون الضروري فمن النامية، اآلن هي التي العالم أنحاء جميع في الدول

 هو كما والدنيا، القصوى والحدود المتوسطات في للتفكير حساب، على قادرة

 الرياضي من التطور هذا. والكتابة القراءة على قادرة لتكون اآلن

 لل يجلب أن ضرورة من آخر جانب إال هو التعليم

 إذا واسع، نطاق على هو ذلك أن وضرورة المدارس، في الرسم تدريس

 حول الفطنة من جدا، بذكاء ينظر دائما ليس
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 للغاية، الميكانيكية لدينا أن والشكل، النسبية، والكمية كمية

 .بسرعة يتوسع يزال ال بيئات وتشمل واسع، نطاق على امتدت

 كما الوسطى العصور المدرسة في والهندسة الحساب علم تدرس كانت

 الفلك، علم وموسيقى تشارك باإلضافة العلوم،

 لدينا عام من الضروري التسميد غمر أن بعد واآلن

 إعانات، من واآلداب الكالسيكية اللغات من التعليم

 أن أعترف أن يجب. مدارسنا في يظهر جديد نوع من علم

 األختام الحاضر الوقت في المدارس في تظهر التي العلوم تدريس من الكثير

 ال. الدراسي المنهج من للغاية فيه مرغوب غير عبء بأنها لي

 والتعبير، اللغة في التدريب بعد الجامعة في أستاذ العلم وجاء

 كان أيا - تظاهرت فإنه تهدف، وانها التعليمي، المخطط من متأخر وقت في



 و نبيلة كتبها التي العقل وتوسيع لتعزيز - النهائي تأثيره كان

 الحديثة المدرسة من العلم ولكن. المعرفة من واسعة نوع

 و آفاق،. النافع العلم تدريس يكون أن لمجرد يتظاهر

 ضمير هي الحديث العلم من هائلة آثار

 تحويل من وال أكثر األحيان من كثير في الواقع في هو وأنه تجاهل،

 ناقص تحليل الكتساب المدرسة طاقات

 ل - بهدف وذلك والكهرباء، العناصر، االحشاء، حول األخطاء

 و فورية ربحية النظافة إلى - الرأي تماما مبرر غير

 في التربوية القيمة أي هناك كان إذا. التجاري التطبيق

 قد نحن الحاضر الوقت في. الحق وقت في بحث قد نحن العلوم تدريس المدرسة

 .وتطوير إحياء عنصر كمجرد مالحظة

 الحديثة، المدرسة في تتمدد األشياء هذه أن حين في أخرى، ناحية من

 الدراسي العمل من القديمة المخططات في واحدة مرة االنخفاض، عناصر هناك
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 المثال، سبيل على الوسطى، العصور من فارس ثقافة في. واضح بكثير ذلك من أكثر

 أنيقة، واإلنجازات عشر، الثامن القرن في والشابة

 ول العام التعليم نظام من قطع يدرس

 عشر الثامن القرن في شابة سيدة كانت. كبيرا دورا لعبت أنفسهم،

 وكيفية الموسيقى، أدوات عدة قار، تدريسها، الرقص

 ال. جرا وهلم اإليطالية، معرفة أدعي وكيفية لرسم، التظاهر

 الثانوية المدرسة من هزلي التخفيف - الحياة قيد على يزال ال الرقص



 المدارس من كبير انقطاع أيضا وهناك - التقشف

 أود واحد شيء هناك كان إذا. يتحقق سيد موسيقى قبل من العمل

 .pianoteaching فمن المدارس، في مهما عمل لديه يوجد ال بيقين أقول

 ل المدرسة من االبتدائية التبرير

 وهناك تام، انسجام في والعمل التدريس لفئة منظمة

 الفردي التعليم تتطلب التي التدريس موضوع يوجد ال ربما

 حتى موضوع أي يوجد ال اللعب؛ البيانو كما حتما حتى تماما

 لكن. معا األطفال جمع يتم حيث disadvantageously قدم

 كان إذا أعرف ال أنا - انكلترا في البنات ومدرسة اإلعدادية كل إلى

 في مرتين أو واحدة مرة الماجستير الموسيقى يأتي - أمريكا في يحدث الشيء نفس

 لل األولية الضروريات من غرامة تجاهل وجود مع األسبوع،

 التي الدرجة ما كل من اآلخر، تلو واحدا األطفال ودعا التدريس،

 كلها إما. الدرس لموسيقاهم يحضر، أن يحدث

 داعي ال التي الرياضية التمارين بعض ممارسة في الوقت عالمة أن يجب الطبقة بقية

 حتى لها

 بعض ما، مرحلة عن يغيب أن يجب واحد طفل أو المفقودين، عداد في عضوا يعود

 لبقية العرج ضعف، على تنطوي أن شأنها من تفسير

 ل الفعلي الدرس الموسيقى فقط ليس. التدريس اثناء

 مع المدرسة الهواء تحميل يتم يوم كل ولكن الطريق، هذا في إزعاج

 أعتقد، كما شيء، ال. وضاج حقق البيانو القمعي الرنين
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 اإلنجليزية schoolproprietorلل الحقيقية القيمة على داللة أكثر يكون أن يمكن



 لل السهل من االعتراف هذا من تدريس المدرسة على يحدد

 :2 الحاشية. ]الخرق في الدراسية المناهج وريدل اإلختراق سيد موسيقى

 لل والرهن ازعاج مصدر هو إنجازا كما البيانو على العزف

 الخاص القطاع ضمن تقع التي بالتأكيد والتخصص المدرسة بالطبع

 هذا مثل صحيح بشكل يتطلب البيانو على العزف لتعلم. بيت محافظة

 تشمل ربما يمكننا كيف أرى ال أنني والكدح الوقت مقدار

 المجيء من الشرفاء المواطنين من التعليمي نظام في

 في التدريب هو شيء، أي تعلم نصف إلى تعلمها، نصف. العالم دولة

 الموسيقى تعليم من مختلفا نوعا أن المحتمل من ولكن. فشل

 ولكن كأدوات، في وليس تهدف، أن شأنها من التي تعليم - تماما

 كامل في مكانا لنفسه يجد قد - ذكاء تقدير في

 وجزئيا يسود، الذي العام الجهل. التعليمي مخطط

 خاص، تصبح الموسيقى، مسألة في ال األوراق، هذه تلهم

 ما أن ذلك، مع لي، يبدو. ومتميزة عميق،

 النتيجة قراءة على القدرة هو يتطلب امرأة أو المزروعة رجل

 و المواضيع، لتمييز - به تقوم أن من بدال بذكاء

 من بدال المتسارعة األذن لها يكون أن الموسيقي، التأليف من القيم،

 واقتراح ،Wallas جراهام السيد لصديقي، مدين أنا. منضبطة ناحية ومن

 مثل الستخدام أداة أيضا تتكبد تماما هو البيانو أن

 و أبسط شيء وهذا التعليمات، لهذه العملية السيارة

 ربما. مطلوب هو - القديم صغير بيانو من أزياء بعد - أرخص



 دورة كتاب في وتجسد وابتكار للعبقرية مدرسا األيام من يوم في

 أن مكتوب، وعمل بسيطة ممارسة لحقت التي الطبقة، الدروس

 والموسيقى ويفعل، يقال ما كل بعد الواقع، في ولكن،. الغاية هذه تحقيق ان

 لل ملحق ومعظم الفنون، من وأنقى حيادية األكثر هو
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 خاص وتعليم البيانو، العمل عن النظر وبصرف.[ التحصيل

 وعلى. الزوال إلى طريقها في الحاضر الوقت في فقط تبدو أنيقة اإلنجازات

 catchpenny أو مفيدة اإلنجازات نسميه أن يمكن ما أن أعتقد كلها

 كتاب، حفظ دروس االختزال، الدروس - ذروتها أيضا تمر

 .األبوية سذاجة على الشبيهة مثل والخدع

 باعتباره المدارس في واحدة مرة به القيام تم الذي األمر وهو ذلك، ومع هناك،

 في الزيادة أن مع - لديها والتي مريحة، إنجاز

 عشر التاسع القرنين في الناصعة الحقيقة المادة هو الذي االتصاالت

 سياسية أبعاد إلى الغربية أوروبا في المتقدمة - القرن

 الحديثة األجنبية أكثر أو واحد تعليم هو وأنه الضرورة،

 السابقة الفترات جميع في التدريس لغة في ذلك تم وقد. اللغات

 اإلليزابيثي حالة في كما والفنية، الثقافة بهدف

 ولكن. الالتينية اإلنجليزية اللغة مع الحال هو كما الفكري أو اإليطالية،

languageteaching 

 ل وليس تقريبا، بضمير متعمد، وبشكل ليوم من

 وصادما جدا مؤلمة الفكر يكون أن من واثق وأنا سيكون،. ثقافة

 المدرسة في تدرس كانت الفرنسية بأن االعتقاد إلى اإلنجليزية الوالدين أحد أن الواقع



 المبتذلة ضرورة أنها على تدرس. الفرنسية الكتب قراءة بهدف

 ل معا الثارة. المبتذلة االتصاالت ألغراض

 للسفر، ومرافق الموضة يجري، أن السكان

 بسرعة يبذلون التداول، بؤر من كعبرة إنتاج

 ل ضرورة واإليطالية واأللمانية، الفرنسية، اللغة في شائعة المعرفة

 .مضى وقت أي من شموال أكثر السفر والطبقة وتاجر، تاجر

 الحديث هذا جيدا ينظر أن للمرء يمكن أوروبا، يذهب ما اآلن حتى أنه ذلك

 امتدادا - الحديثة الرياضيات مع -و الحديثة اللغة تدريس

 و الفكر من هو، وهذا الجهاز، من الثالثة، الفنون من
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 الشعور من أقل هناك المتحدة الواليات ففي: حاشية. ]التعبير

 األميركي مايو آجال أم عاجال ولكن الحديثة، اللغات حول الملحة الحاجة

 وهو.[ له التعليمية مشاريع في اإلسبانية لحاجة استيقظ

 وهو الحديث، ضرورة هو بل. جدا فيه المشكوك وتحسين تمديد

 معدومة، أو ضئيلة األساسية التربوية القيمة من المزعجين، ضرورة بدال

 واحد في: حاشية. ]ألداء المدرسة في يكون أن منه مفر ال واجب

 و جدا، مفيدا تربويا األجنبية اللغة يجوز طريقة

 .[جيدة اإلنجليزية اللغة إلى ترجمة كتابة في تمرين بمثابة هو هذا

 المتفرج موقف تقف التي الحديثة اإلنجليزية المدرسة في موضوعين هناك

 سجالت في المرء يجد شيء أي من النقيض وعلى أنفسهم

 هو ما من جدا يتجزأ ال جزءا باعتبارها والشرقية، القديمة المدارس



 جدا فيه المشكوك من هم. لدينا االبتدائي العام التعليم يعتبر

 تماما هو يدرس الموضوع هذا من واألكثر العقل، تدريب في قيمة

 هذين. والجغرافيا التاريخ هي هذه. الكبار حياة في المنسية

 وأربعة والحساب، اإلنجليزية اللغة قواعد مع المواد، وتشكل

 لل لندن كلية من درجة جدا ألدنى اإللزامية المواضيع

 هذا من االمتحانات أوراق. المثال سبيل على ،" المرشدين امتحانات

 لل قياسي رقم وهو مؤرخة، أحداث من شأنا باعتباره التاريخ عن تكشف الهيئة

 تماما واالجتماعية التشريعية والمسائل والمعارك، الحروب بعض

 دراسي. والخيال الطفل تجربة نطاق خارج

 أبهت يلقي أن قبل طويل وقت دائما ،2899 أو 2799 في التاريخ ينتهي

 ل هو، الجغرافيا. الحديثة االجتماعية أو السياسية األوضاع على الضوء

 الكمية، الحقائق من القليل مع والتضاريس، األكبر، للجزء

 وقوائم البلدان، سكان المثال، سبيل على الجبال، مرتفعات

 شخص أي. الزمن عليها عفا التجارة وشروط بتصنيع الزمن عليها عفا من
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 المواضيع هذه من كتب النص خالل من لتشغيل عناء تأخذ سوف

 سوف لندن، في المعلمين نقابة مكتبة في جمعت

 صور، خرائط، دون من عموما يدرس الذي التاريخ أن نجد

 ل مستوى فوق لرفعه شيء أي أو وصفية، مقاطع

 العادية التي المدرسة إلى المستويات أعلى وعلى. الذاكرة من قاحلة استخدام سوء

 الراحل صغيرة كتب في عليها العثور يمكن التي هي الجغرافيا حققت



 "المعلومات" أساسا هي الموضوعين هذين. Meiklejohn أستاذ

 التعليم جودة في وليس هيبة في تختلف وهي. المواضيع

 تنميتها وعالمات الطبيعي، والتاريخ المدرسة في كيمياء من

 ذلك هو الذي المعرفة مجرد من كبير تراكم أن بداية

 .الحالية الحضارة لهذه مميزة

 في التعديل هذا سيكون ولكن طفيفة، المواضيع من العديد شك، وال هناك،

 .المدرسة عمل من أصناف ورؤساء نطاق على للداللة خدمة األقل

 الطالب يمر الحاالت معظم في أنه هو منوعات هذه بعض من

 في تهدف والتي واألضيق مختلفة عملية إلى التخصص، إلى

 الحاالت بعض في. الكلية ملعب إلى محددة، نهاية

 والحالية، الحقيقية الممارسة مع متخصصة دورة مرتبطة تكون قد

 الخاصة والقانونية والطبية الموسيقية للكليات بالنسبة الحال هو كما

 الزمن عليها عفا وممارسات احتياجات مع مرتبطة تكون قد. الجامعات

 من للطالب بالنسبة الحال هو كما الحديث، العصر متطلبات عن النظر وبغض

 من كامل عالم إلى ويأتي أوامره، يأخذ الذي األلوهية

 جاهل سافر بشكل كبيرة، الخالفات تتبع التي ساخرة الصمت

 قد أنه أو. الحديثة المقدس الكتاب ونقد النفس، وعلم األحياء، وعلم والجيولوجيا،

 يكون أن يعلنون قد وأنه الخاصة، االحتياجات لذوي واضحة عالقة ال

 و العامة الحكمة من نوع إلى التوصل أجل من للتعليم التصاعدي إطالة
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 المألوف عن. البريطانية الشهادات" اآلداب" قضية في الحال هو كما ثقافة،



 وقال اليونانية، من مجدية غير سطحية معرفة لديه يسانس لندن أو كامبردج، أكسفورد،

 انه

 الذي الكالم أو الكتابة عن ناهيك راحة، أي مع الالتينية قراءة يمكن ال

 الكالسيكية وعن جولة unedifying الحقائق بعض يعرف انه لسان؛

 لديه الراحة؛ وسائل أي مع الفرنسية قراءة أو الكالم يستطيع ال انه وقال األدب،

 يكتب ألنه كاف غير اإلنجليزية، للغة المنقوصة المعرفة

 بعيد حد والى القديم، الطراز من عليل، لديه األلمانية، من وليس واضح، بشكل

 و الرياضيات، بدائية المقاطع بعض منه طائل ال المعرفة

 ل عمليا شيئا يعلم ألنه. التاريخ من غريبة صغيرة عضة

 اإلطالق على وشيئا اإلنجليزي، األدب في تتجسد الفكر عالم

 أو سياسي حديث من تماما جاهل فهو المعاصر؛ الفكر

 تطورية عن شيء أي يعلم كان وإذا االجتماعية، العلوم

 رسمية غير بطريقة المسألة مزعج وربما الوراثة علم

 فإن ذلك، ومع. له مختوم كتاب هو الفن. المجالت من

 أو مهني أي إلى العالي تعليمه تطبيق عدم

 ل يبدو، ما على الكفاية، فيه بما واضحة العالم في العملية الحاجة

 والفكر قدم على له وضعت أنها فيه زعمت تبرير

 و. شيء ال أو أن إما فهو. shopman من مستوى فوق ثقافة

 لدينا هنا نالحظ أن يمكننا البدائل، هذه بين قرار اتخاذ دون

 العام التصاعدي أمد إطالة مفهوم ان الحالي، الغرض

 محددة عن تميز كما المراهقة، مرحلة بعد المدرسة من

 ل وضروري المهني، التدريب في التصاعدي إطالة



 الحديث في والجامعات المدارس لمخطط كامل عرض

 .حالة

 من معا التجمع من االستفادة إلى ميل دائما هناك كان لقد
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 من ولكن المناسبة، الدراسة لها عالقة ال ألغراض المدارس في األطفال

 كهنوتي، دين وجدت كلما. محب أو الحقيقية الفوائد بعض

 كما المدارس الى دائما تنظر الدينيين المتعصبين من أقل ونوع

 الستبدال تسعى دائما يكون وسوف. مذهبي لنشر وسيلة

 مع و، واإلدارة؛ الموظفين على العقيدة خالل من الكفاءة

 إما الدوام على تسعى وسوف فيها، هوادة ال الثبات تقهر، ال

 على والحفاظ إخراجه أجل من والنضال. تقويض أو السلوك لسوء

 واحدة تكون سوف ضده، المدرسة وجعل المدرسة، من للخروج له

 عندي،. الجديدة الجمهورية واجبات من للجميل وناكر ضرورة األكثر من

 كل أناشد أن أعتقد التي األسباب بالفعل بها يستشهد ذلك، ومع

 المدرسة من الديني التعليم الستبعاد الديني، العقل

 في للتدريب فرصة أيضا المدرسة التجمع هذا يتيح. عمل

 ل العلم، تحية بسيطة، موحدة السياسية المفاهيم

 نوعية. والملكة للملك المثالية دمى من أو المثال، سبيل

 نطاق المدرسة يعطي كما. الحقا سنناقش المفاهيم هذه

 تحت هي التي البدنية والرياضية التدريب ألنشطة

 ل إال المستحيل من يكون يكاد حديثة، بلدة في مزدحمة ظروف



 لجمع وسيلة وأسهل أرخص وسيكون. تدخل

 لل ممتاز وشيء ما، بلد في عسكرية كفاءة

 المدرسة على لفرض للشعب، العام والنظام األخالقية لهجة

 المدرسة،. قوية عسكرية تدريبات من يوميا ساعة نصف جمع

 الوقت في عليه هو مما وثيق بشكل مرتبطة تكون أن جدا السهل من يكون قد أيضا،

 الحاضر

 ول الكتاب، لتوزيع وسيلة وقدم العامة، المكتبة مع

 الذي القرض، صور معرض الممرات، استخدام السهل من يكون قد

 الصامت التأثير يؤدي قد الجميلة الصور من جيدة نسخ

 الثانوية األمور هذه كل ولكن. لتحمل الفنان العقل
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 ليست فهي حاالتها أفضل في. المدرسة جمع تطبيقات

 هنا عليها مالحظه وأنا شيء، كل في مدرسة في مدرس-أجراها التي

 .يشهدان ربما بهم إغفال التباس أي تفادي لمجرد

 ولها الرقم التي األشياء من منوعات هذا في تراجع كنا إذا اآلن

 ل والسعي إليها، وننظر تسليمهم كنا واذا المدارس، في برزت

 باستمرار معظم أن رؤية في نبدأ ونحن عنهم، التعميم

 إلى إضافة التوسع، في: هذا هو ذلك، كل من حية وحقيقة الحاضر،

 و التفاهم جهاز أن واستكمال لوتنظيم

 الملحة. بالعامية يمتلك وحشية التعبير

 .الجماع نطاق لتوسيع المدرسة أعمال

 أو أكثر على قليال جرة قد وضع في الطريقة هذه: حاشية]



 في األمر واقع في هم الذين القراء، من العديد من وضوحا أقل المسبقة

 قررت قد وسوف. الورقة هذه في التفكير من لهجة مع االنسجام

 ل التلميذ تلقين" إلى ،"العقل تدريب" هو المدرسي العمل أن

 معظم أن التفكير على أجرؤ ولكن. مماثلة عبارة بعض على أو ،" أعتقد

 جدا واسعة وهي. جدا وضيقة جدا واسعة واحد آن في هي العبارات هذه من

 و للطفل العفوي النشاط تتجاهل ألنها

 جدا ضيقة وأنها والتدريب، العقل من الدراسية خارج القوات

 شركائنا مع اآلن حتى تقدم ال أننا حقيقة تتجاهل ألنها

 طريق عن موضوعي الوجود حيز إلى يخرجها لم ما أفكار

 مع نتحدث ال كنا لو حتى. محاكمة والمقاالت ونماذج البيانية، والرسوم الكلمات،

 اآلخرين

 ل األقل على أنفسنا مع والتحدث واضح، أو جهارا أو بصمت علينا، يجب

 لذلك نفكر، أن نتعلم أن هو الجماع وسائل على للحصول. اركب

 بقدر - ثانوي سوى ليست أنها[ مسألة في التعلم يذهب ما بقدر

 فكرة أن ذلك، بعد حال، أية على أو، - يذهب التعليم
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 و النثر تكوين االنجليزية باللغة الصوت تدريب. 5

 .الشعر نظم

 --addition وفي

 .يحصل أن للمرء يمكن كما الرياضيات من الكثير كما. 3

 وتطوير لتدريب ولكن ،"الفن" كما وليس والتصوير، الرسم. 7



 وكضمان واللون، الشكل حيث من التقدير

 .التعبير يعني

 .الغاية لنفس[ ربما] الموسيقى. 8

B .عادل، المخابرات مع وقراءة العادي، الكالم لقول 

 األجنبية اللغة تطبيقه إمكانية مفهومة بطريقة والكتابة

 والفكرية والسياسية االجتماعية والضرورات لغات، أو

 .إليها يحتاجون الوقت من

 الحق وقت في وتتوسع عن ناشئة تقسيم وجيم

 :ج واستبدال لمواصلة الحال وبطبيعة المدرسية مراحل

 اكتساب وفن) المعرفة اكتساب

 للمشاركة الالزمة( والحقائق الكتب من المعرفة من مزيد

 .والحياة المعاصر الفكر في

 في طموحا وأكثر الشكل في تواضعا أكثر واحد آن في هو المشروع هذا اآلن

 القارئ نشرة أو المدرسة نظام أي من يقرب ما من مادة

 لدينا افتتاح افتراض على) دعونا. تواجه أن المحتمل من
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 مثل جدا بعيد. التنفيذ حيز في تحمل ألنها مطلوب هو ما استفسار( الفقرة

 منذ أنه ندرك أن وعلينا تذهب، الجدول هذا في 2 و 2

 روح أدخلت انكلترا في االبتدائية المدارس تطوير

 فن في مطرد تقدم هناك وكان التدريس، إلى تسعى

 لمعظم بأخرى أو بطريقة والكتابة القراءة تدريس يتم. التعليم



 جيدة، وبصحة ما سرعان أنها علمتنا ما كثيرا األيام، هذه في الناس

 الحضرية كثير في الخام، المواد ضوء في وأعتقد، جيد، بشكل

 الشيء ولكن هنا تفعل أن هو وهناك انكلترا، في المجلس مدارس

 بذلك وهو التعليم، هذا لجعل به القيام يمكن شيء أي كان إذا استفسار

 وفي وأسهل، أسرع يزال ال هدفها، تحقيق في استثنائية

 لدينا. أفضل الحاضر مستوى إلى يصل متوسط يصل

 اإلنجليزية، اللغة خيالية مجتمع عمل كما بالفعل اقترح

 و بخس بثمن مكان، كل توفير في يتم أن يمكن كم

 أن واضح هو وأنه الكتب، قراءة ممكن وجه أفضل على حتما،

 قبل من التصاعدي الضغط أيضا يمكن للكتابة كتب نسخة مستوى

 أكثر لي هو ما - ننظر أن علينا ذلك، إلى وباإلضافة. مماثلة أساليب

 .اإلنجليزية اللغة هجاء من ممكن ترشيد - مناسب غير موضوع

 جانب من مرأى على كبير حد إلى اإلنجليزية اللغة أعرف أنني بصراحة أعترف أنا

 و الصوت،

 تقريبا أي أن الواقع في ضرب، أو النطاق واسع تغيير أي أن

 .للغاية يقلقني اإلنجليزية، اللغة في المطبوعة مظهر في تغيير

 للطباعة شو برنارد السيد ضعف مثل الصغيرة األشياء تلك حتى

 الصيد" الكتالوج" و ،"ترو" األمريكي" صالح" و ،"إيف" ب" لقد" وقال

 زائدة مثل معنى، من الممر طول على انتقالها أثناء انتباهي في

 وأنا القديم، اإلمالء من العادة هذه أعترف أن يجب ولكن. البري الورد

 رطة سوف معي، حصة ووالعشرين سنوات أربع مدى على الناس معظم أن من متأكد

 أنا. 2009 العام في اآلن، الكتب يقرأ من آخر أحد أي وال أنا ال
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 عندي. ظروفي من حادث هو الشيء أن أعترف أن يجب

 مع بالقلق أشعر وأنا معينة، بطريقة والكتابة القراءة تعلم

 لي باألسى أنه هو وذلك السيارة، مع وليس شيء وقال

 انتباهي ويصرف عادية، غير بطريقة المتوسطة يتصرف عندما

 يكون أن يجب أنه أعتقد وأنا - صحيحا كان إذا ولكن. ينقل الذي الشيء عن

 ذلك من وأكثر - اإلنجليزية اللغة في للغاية التعسفي اإلمالئي أن - صحيح

 كبير بشكل يزيد - دراية أكثر اإلنجليزية الكلمات من خصوصا

 العقلية أن أعتقد ال وأنا والكتابة، القراءة تعلم عناء

 ل كبروا الناس من جيلين أو واحد للراحة يسمح أن يجب

 أنا. التعليمية العملية في دائم اقتصاد طريق في تقف

 في جدا السهل من ليكون حان قد وأنا القارئ هذا مثل أن حتى أعتقد

 كل واحد، وقت في واسع، نطاق على يتم أن يجب يتم كان أيا ولكن. جديد طريق

 وجه أكمل على وبعد المجتمع، باالنكليزية الناطقة مدى على

 تعليما نصف قليل عدد من" اإلمالئي باإلصالح" المحلي. االعتبار

 هو هذا. ازعاج مصدر مجرد هو اإلطالق، على يساعد ال وهناك، هنا اإلبتداعيون

 من الطالب قبل من علمية بطريقة بها عملت أن شيء

 جيد، استقرت كاملة أبجدية لها يكون أن يجب الصوتيات؛ علم

 مصقول برمته والنظام جيد، بشكل اختبارها الكتب وقراءة جاهزة، القاموس

 " المتخصصين من يمر شيء قبل القريب والكمال

 له جنيهات تكريس المصلح-اإلمالئية حقا عملي فإن. اليدين



 فظي في نشر ودعم الصوتيات رؤساء لتخويل

 هذه. منفتحة ومناقشة لدراسة وقته العلوم

 قد الدولي، Phonétique جمعية مثل منظمات

 أو تجارية نصف في امرنا، من عجلة في طبخه نظم. وضح أن

 مثل دفع كليا، االفتراض وبطريقة بالكامل التجاري

 وفي بيتمان، نظام - الصابون مثل عنها اإلعالن تم والتي يشفي شامل عالج الديني

 بارنوم

296 

 من النوع هذا ووجميع البريد، ساعي الموهوبين رعاية نظام Quackbosh النظام،

 .العمل هذا وتؤخر سمعة، تشويه حط، ولكن شيئا تفعل ال - الشيء

 فمن الصوتي، اإلمالء نظام إنشاء من تتمكن أن قبل

 مع. موجودة تكون أن يجب اإلنجليزية اللغة في النطق معيار أن المستحسن من

 أجل من ولكن. األوراق هذه بالفعل تعاملت أيضا السؤال هذا

 هي كما عاتقي على نمت التي الدهشة هنا أكرر أن وأود التركيز

 المحلية، استثناءات عدا التي، األشياء، هذه أن رأيي أعطيت لقد

 يصبحوا أن في يرغبون الذين أولئك على حتى ضغط أي هناك يكون أن ينبغي

 الى للوصول لدينا، المنابر في الدعاة أو مدارسنا في المعلمين

 .الصحيح النطق تأهيل األدنى الحد

 األولى، االبتدائية الثالث المسائل هذه من أبعد نعبر مباشرة اآلن

 والخامس الرابع إلى ويأتي والنطق، والكتابة القراءة

 نحن يعني، وهذا اإلنجليزية للغة التامة اإلجادة إلى مخططنا، من عناصر

 في من كل تماما وتجاهل التي الصعوبة على بناء تأتي



 الحقيقي لديه ليست الذين أولئك قبل من دائما - التعليمية مناقشات

 هذا. أفضل بشكل تعرف أن يجب الذين أولئك قبل من وغالبا المدرسية، تجربة

 أو مدينة قطب أو سياسي لمتحدث للغاية السهل من

 أن ليعلن مسؤول، غير كاتبا أو العسكري المصلح

 طائل الالتينية هذا عن والتخلي فورا، أساليبه إصالح يجب المدرس

 -" جيدا" اإلنجليزية اللغة تالميذه ويعلم له،

 تماما آخر شيء هو وإنما ،"بدقة" على التركيز من الكثير مع

 لعادي،. لدينا الرائعة االتجاهات لطاعة مدرسة للناظر

 تعليم كيفية يعرف أحد ال أن هذا، هو عليها التغلب يمكن ال حقيقة بسيط،

 ال هذا. يدرس أنه يتصور النقاد نحن غامضة طريقنا في الحال هو كما اإلنجليزية
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 للتركيزا شيء إعطاء يمكن ربما العمل حيا المدرس

 أن لتنميتها، الضرورية التجريبية السنوات خالل انتباه،

 (تعالى selfsacrifice من الوريد في عدا ما) وأنه أحد، يستحق بينما فمن

 ل بذلك للقيام واحد أي أن حين في المفيد من يكون لن ربما

 ال. ذلك من لتجعل يتآمر الجديد الجمهوريين بعض إال عديدة سنوات

 لها حيوية حديثة نهضة لها، شتورم يتطلب اإلنجليزية اللغة تعليم

 قبل والدرجات، وفروعها المدرسية، الكتب من مجموعة مدارس، مدراء

 الوحيد الموضوع مع للمقارنة حتى االنضباط، تصبح أن يمكن

 الثانوية في منظم التقدمية الدقة من ظالل أي مع تدرس

 أحمق هو اإلنجليزية اللغة في أسلوبنا الحاضر الوقت في. الالتينية وهي المدارس،



 الزمن من معينة كمية على ننفق. الالتينية األسلوب الكاريكاتير

 أنواع ثمانية عن تصنيفي فارغ كالم األطفال تعليم

 بتعليمهم الوقت من معينة وكمية اسمية، حالة

 األنجلو في بخجل محة تفهم، ال التي الكلمات من" االشتقاق"

 لل محددة ذكريات في وتنغمس جريم، قانون وفي سكسونية

 الحديثة أكثر تطور مع الملحق التوزيع، يسمى الالتينية طريقة

 في التمارين من دورة وإعطاء األحكام، تحليل دعا

 في جيدة اإلنجليزية تحويل األكبر للجزء بالنسبة) مقتبسا

 أنها على إليها ينظر أن يجب التي" تكوين" في ودروس ويختتم ،(سيئة

 خالل من عمياء أنوف والمعلم مقاالت، إنتاج ويتم. يعتقد

 األحكام، نهاية في الجر وحروف كاذبة، concordsل المنتج

 لكلمة الجميلة، األدبية غريب بشكل نوعية من الشخص كان وإذا

 وذلك المختلفة التمارين هذه. االنقسام المصدر وصيغة" بها موثوق"

 تقريبا في تتخذ أن يمكن أنها موحدا كال من صغيرة أجزاء

 التالميذ بعض كان وإذا لذلك، ونتيجة. النسبية كمية وأي أمر أي

 ل االرتباك هذا خالل من والفوز الخوف، من سعيدة موهبة خالل من يجب،
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 الكتابة، محاولة حتى المؤسسة إلى األدبية، النوعية حاسة

 في هي، أو هو حتما الذي والرائع جدا نادر هو الشيء

 إلى. األدبية الحياة ليأخذ اكتشف، عبقري من رائعة فورة

 هم. النثر تسطحا ولكن شيء أي يفهم وسوف بقية،



 يكون وسوف. المعاني أغلظ ولكن شيء كل على الصم سيكون

 يقدسون وسوف. جزاء ركلة من رهيب بشكل وخجولة لالزدهار، سهلة ضحايا

 المعيشة، الدجال قراءة الجديد، الدراسي واحترام القتلى الكبير

 من جديدة حجم مجرد وتصبح المعيشة، وعد واإلهمال جمال ملكة

 .أدبنا تخنق التي آزوت، من الجو هذا

 ل أنه من أكثر أي هذا عن مسؤولة ليست المدرس اآلن

 المدارس لمدراء الممكن من أكثر وليس. الالتينية التمسك عن المسؤول

 حياة ضخمة كتلة مع المرهونة الذين ،schoolmistressesو

 معقول وغير ومعقول والهموم الذهني الكد منخفضة درجة من

 ل الالزمة العقلية والحرية الطاقة على للعثور مسؤوليات،

 و والتقاليد، كتب نص التي الطرق في حيوية تغييرات أية إجراء

 الطبية لعام عليه هو مما عليهم، االمتحانات تجبر

 الصلب األصلي خام من ويجعل ليخترع ممارس

 الممارسة مايو كتابه في معتادا العمليات بعض تنفذ

 أيضا وليس الشراء طريق عن إليها الوصول ويمكن مصنوعة، كانت إذا. الطلب

 تلعثم الى سيضطر فانه تكن لم إذا. عليها تحصل سوف انه وقال تكلفة،

 يكون أن يمكن خير أي هو ما شيئا وكأن. المقبل شيء أفضل مع جنب إلى جنبا

 شخصية، أنبل يكون أنه من الرغم على لذلك، شيء يوجد ال ثم حصلت،

 ولكن نحاسية، لوحة وراء اإلطالق على عاشت التي االستخبارات خيرة

 لل فرصة لتشغيل أو تماما العملية هذه من للتنصل إما

 .ذلك من كارثية فوضى جعل
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 التوجية، المدرس، في gibing المدرس، توبيخ

 تصورها، يمكن طريقة كل في مدرسة للناظر ومستفزة منها يعاني التي

 ال أنني مزاجه لبلدي تماما متجانسة حتى تسلية هو

 أعترف وأنا لدي، الشيطان هو. عنه التخلي على يقترح واحدة لحظة

 ال وأنا الخصوص، وجه على واألساقفة المدارس مدراء يهين انه. ذلك

 أن بجد معظم يصر أن أود الوقت نفس في ولكن خارج، أخرجوه

 أن بالتعليم، للنهوض مهما شيئا يفعل ال القبيل هذا من شيء كل

 النقاش هذا ما بقدر الشخصية نعمة مذكرات-نشوب مجرد هو بل

 التدريجي عملت صحيح هي الشأن هذا في الحقيقية العملية االحتياجات. يذهب

 تدريجي تغيير ثم ومن المدرسية، الكتب من مناسبة مجموعة طريقة،

 من مجموعة وأن الطريقة تلك لتقديم اإلنجليزية، اللغة في االمتحانات

 و المدرس احتياجات هي وهذه. حتمي المدرسية الكتب

 عندما الحال، وبطبيعة. إلرضاء قليال للدهشة مثير بشكل به القيام يمكن معلمة

 أقول أن يبدأ إنفاذها على والضغط جاهزة األمور هذه

 من يقرب ما أن بعد ،schoolmistressesو المدارس ومدراء المدارس على

 وبدال عمل الصعب من جميع أن التغيير من نوع أي من الغريزي الخوف

 ولكن بها، يستهان ال أن ويجب تعوق سوف يكتسب، قلقون الناس

 عامة مسألة وليس النضال في التفصيل هو هذا

 هو مطلوب هو ما الحقيقية، العملية االحتياجات تلك ولتلبية. موضوعي

 عشر ويقول المال، من معقول مبلغ وهو منظم، األول المقام في



 ل تجريبية ألغراض والوصول سنوات، عشر لمدة جنيه ألف

 لتأمين نفسه ضبط منظم شأنه من وهذا. المدارس من متنوعة مجموعة

 هم. للصالحين حتى أو عشرة اثنتي من واالهتمام والطاقة الوقت طوال

 صاف واضح تربوي خبير خبير، المعلمين من العديد ويشمل

 ل - اختراق العقل مع ربما حريصة نفساني طبيب وهو ذلك، نحو أو
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 المقبل تقريره في جيمس ويليام البروفيسور خطف محاولة أن للمرء يمكن المثال، سبيل

 أدبية كادح، الشباب الطالب من اثنين أو واحد - تفرغ عام

 منهم، كل وتعيين والنحوي، اللغوي العالم ربما، الناقد

 في. الغاية هذه لتحقيق والكليات، مواهبهم لعدة وفقا

 ل ونشر طباعة منظم شأنه من وهذا األولى السنة نهاية في

 الرجال من مريرة وهجمات عام بشكل العالم في والسخرية

 في النظر إلعادة الخصوص، وجه على المشروع من حذفت قد كان

 في" المسار" و المغامرة، المدارس في وللمحاكمة الصحف

 المنقحة المتعاونين، من فريقه. وتكوينها اإلنجليزية اللغة

 وتكملها ذلك نحو أو مشاجرة قبل من حذفت وربما ربما،

 وقتهم كل مع والعمل ذلك، وبعد معادية، النقاد من اقدر

 أكرر وكنت. الثانية للسنة مسار في النظر إعادة والطاقة،

 حقا - 299،999£  حساب على النهاية في. سنوات عشر لمدة عملية

 المخطط، هذا وجود أن هناك - العرض طريقة في لاللكائن جدا تافه مبلغ

 و مدرسة، وقاموس الكتب، والنص االشعال طريقة،



 لحسن اآلن مطلوب هو ما وكل الدراسة، منهج

 ل والنشر التأليف حقوق في ذلك، على وعالوة لديك، سيكون. اإلنجليزية اللغة تدريس

 مولوا الذين أولئك لتعويض بعيدا تذهب قد التي األصول أحد بالطبع

 .المؤسسة

 العام والمخطط المدرسية الكتب حول الصعوبة هذه بالضبط هو هذا

 موقعنا في جوهري تحسن أي أمام الحقيقي العائق هو وهذا

 لل االفتتاحية كلمته في بيري، أستاذ. الرياضيات تدريس

 عن أعربت بلفاست، في البريطانية للجمعية الهندسة قسم

 الى وصلت قد عشرة الخامسة في صبي متوسط أن الرأي

 ل اإلنكليزي صبي متوسط األمر واقع كما. التفاضل حساب
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 من واحد كل ولكن. االبتدائي الجبر في فقط للتو بدا وقد عشر خمسة

 بسيطة بحلول أنه يعلم، التربوية العلوم من شيء أي يعرف

 mindsickening التعليمية، غير ذلك كل البحر في رمي من وسيلة

 والمقاييس، واألوزان المال حول معقدة والقمامة

 الرسمي بقية وجميع" أطفال، لثالثة حكم" والفائدة، ممارسة،

 للشباب القديمة أكاديمية أسياد اخترعها فخ التصفيق

 به ينادون الذين أولئك من الحمقاء أسالفه لخداع السادة

 في التظاهر بتخصيص وذلك أليام، التجاري التعليم

 هي العشري والتدوين الجبرية الصيغ أن الهندسة، تعليم

 الثانية الدرجة لتطبيق تسعة من الصغار الصبية على حصلت تكون قد بعد، يخترع لم



 و مربع، ورقة على لها نهاية ال مشاكل مؤامرة للمشاكل، معادالت

 تغطيها إقليدس من السابقة الكتب من الهندسة وتطبيق إتقان

 الحاضر الوقت في األوالد من فئة مع بذلك للقيام ولكن. قصوى سهولة مع

 من الكثير الكثير، الخاص والتخطيط الخاص، الفكر من الكثير مطالب

 عمليا يصبح أن المعلم، جانب من الهائل الكدح

 يخترع نفسه، كاملة دورة ترتيب المعلم على يجب. ممكن غير

 عليه يجب. الكتب عشرات خالل من بمشقة لهم مطاردة أو له، أمثلة

 مدرسة الحساب أي أعرف ال أنا. الكتاب نص ولكن فقط، ليس المعلم يكون

 والتي الشام، العملي وزن تحت تأوه ال التي

 جبري استخدام تستبعد سخيفة، priggishness مع ال،

 الذي عاقل كتاب أي أعرف ال وأنا قليال، واحد مجلد عدا فيما. رموز

 يعطي أو واحد غطاء تحت االبتدائي والجبر الحساب يتناول

 هذه. مربع ورقة حسابات في األمثلة أو مفيدة تمارين أي

 الناشرين، غرف األسهم عزلة في موجودة لي، وقيل الكتب،

 للتحقيق وفرصة الترفيه بكثير ذلك من أكثر أفعل كما وتتمتع كنت، إذا ولكن

 لنا يمكن كيف عليهم، الحصول يمكن ال الرياضي، سيد متوسط من
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 الكتشاف واضح هو اآلن به القيام ينبغي وما ذلك؟ يفعل أن منه نتوقع

 في بحزم ولكن تتكرم وإجبارهم الكتب، هذه إنشاء أو

 .المعلمين أيدي

 من الرياضيات تدريس حالة في بكثير ذلك من أبسط هي المشكلة



 لها وطريقة تربوية نظرية ألن اإلنجليزية، اللغة حالة في

 من سنوات لعشر حاجة هناك ليست. شموال أكثر نوقشت

 اإلنجليزية لتنظيم اقترحت وقد والمحاكمة التجربة

 في نقطة عند اآلن الرياضي المصلح تبدأ قد. تعليم

 اآلن لنفترض. سنوات لعدة تصل ال االنجليزية اللغة المصلح سوف

 أساس على - على للعمل المصادقة لجنة كانت مناسبة

 المدرسة، الرياضيات منهج - ربما بيري أستاذ المنهج

 على الرياضية المدرسية الكتب لجميع شامل استعراض إجراء ثم

 في ربما بعض واعترف اإلنجليزية، باللغة الناطقة العالم أنحاء جميع بيع

 مؤقتا جديد، نوع من للتعليم الحقيقية دائمة قيمة من

 لل واضحة توصيات مع ولكن يطاق، كما اآلخرين االعتراف

 التحديد وجه على اآلخرين وإدانة وتحسينها، تنقيحها

 وتقرير المنهج هذا أن واضحا يكون دعوهم. باالسم

 قضاء لهم السماح العامة؛ فحص الهيئات جميع يحترمه سوف

 للتقريرهم، الذكي التوزيع في حتى أو جنيه مائة

 يجهز أن قبل طويلة تكون ال المدرسية مهنة وسوف

 واألمريكية اإلنجليزية نفسه، الوقت وفي. بها الموصى الكتب مع

 وحذر والكتب للغاية، نشطة الدراسي الناشرين تصبح وسوف

 على المنافسة في الجديدة الكتب كتابة وستتم تنقيح، وسيتم

 ل الذي النشاط وهو للجنة، النهائية الموافقة من هائلة جائزة

 يتعرف سوف سنوات، ست أو خمس دام انقطاع بعد الثاني، االستعراض
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 .ومكافأة

 التعليمية في المقاالت من قيمتها رزمة تكون وهذه التدابير وهذه

 و الملهم بقيمة آالف الوالدين، ومراجعات أوراق

 المقاالت هذه الواقع، في إذا،. التربوية المؤتمرات في موحية محاضرات

 في يبدو واحد أكثر. اإلطالق على خير أي تفعل المحاضرات هذه ومثل

 ولكن جدوى عدم من فقط ليس واحد أكثر ضرب هو المدرسية الشؤون

 التعليمية للمؤسسات يمر ما كثيرا اإليجابي إزعاج في

 لتعليم مدرسة ناظر بشدة وانتقد. الليبرالية

 و تدريس، طريقة من نوع في وسعه في ما الفقيرة الفائدة عديمة موضوعين أو واحد

 شيء أي يعلم أن له تجهيز أو لمساعدة شيء يفعل لم عمليا

 قلق من اآلن مليء والعالم الضجة، هذه بسبب. آخر

 ،Froebel أصداء مع يطن الفقيرة أدمغتهم مشوش، اآلباء

 هاريس، السيد باركر، العقيد هربرت، روسكين، سبنسر، هربرت تولستوي،

 شيء على للعثور محاولة في بوست، ومورنينغ أرنولد، ماثيو

 جدا جدا، فقط يعرفون وهم حق، هو ما عن شيئا يعرفون وهم. أفضل

 جدا هم. للغاية خاطئة العادية المدرسة أن الواضح من

 فكرة أبعد تكن لم أنها من الرغم على" )كرام" يريدون ال انهم واضح

 الفشل ان تماما العام اإلقناع لديهم وكان ،(هو االلزام ما

 على وردا. سليمة للتربية جيد اختبار هو الفحص في

 المدارس. مشعوذ المدارس من جيد محصول نمو هناك من ثغاء الطلب



 النحل الذي رائعة، البذخ من أساس على منظمة

 في الرياضيات، وتجب والبستنة الالتينية، مكان يأخذ

 و الكاذبة، العار من لعالجه عارية التنس لعب األوالد التي

 التجارية والمراسالت الدفاتر مسك دعا العددية التمارين

 ل جنيهات مائة تدفع أن يمكن الذين) اآلباء ألبناء تدريسها يتم
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 المدارس هذه في الدراسة موضوعات. التجارية والعلوم ،(السنة

 في" )اليوناني التاريخ. "المضطرب العقل هذيان مثل وتذهب تأتي

 "اإليطالي األدب" خالل من( لمدة األسبوع في ذلك نحو أو ساعة ويتبع

 أن Shakesperian مسرحية إلنتاج مكانا يعطي وهذا

 أخالقي. كله المنهج واختالل يقهر المطاف نهاية في

 األقدام على سيرا سنوات ثالث وكل. الحال بطبيعة تزدهر، المدرسة والمنبر الدروس

 هي عطلة نصف تيه وغامضة الميدان، الجيولوجيا هي حفرة في الطباشير

 أي محل واللكم النحاس من متنوعة مجموعة من" الفن. "النبات علم النزه

 الموسيقى في المدقع والتعبير لرسم، الئقة محاولة

 حتى. التقنية من تقريبا متعمد إهمال أي عن يعوض

 نادرا يكون قد الجورجية األيام من السيدات الحوزات

 ضحية المتنوعة عجز مع بالتوازي أنتج

 ألولئك بالنسبة ضرورة أكثر يوميا ويصبح ،"الحديثة" المدارس هذه

 معظم مع التنصل القلب في التعليم مصالح لديهم الذين

 .الوالد الصيد الخدع هذه فيها لبس ال التركيز



 وباء، ألف عناوين تحت أخرى مواضيع مع

 المنزل، في الرسم يبدأ. هنا طول أي في للتعامل الضروري من ليس

 رسمية قبل بحرية لرسم تبدأ أن يجب والطفل

 الرسم لتعليم المدرسة أعمال ومن. الدراسة تبدأ

 و الفرد دائما هو الواقع، في والتي، ،"فن" لتعليم وليس

 تلك مع مباشرة نفسها فقط االهتمام إلى بحاجة وأنه أنفسهم، تلقاء من شيء

 جانبا ساعة وضعت الحال، وبطبيعة. االتجاه تتطلب التي الرسم جوانب

 يشاؤون ما تفعل قد الفتيات أو الفتيان التي المدرسة وقت من

 سيكون اللون والمياه والبوصالت، الرصاص، وأقالم واألقالم والحبر ورقة، مع

 باستثناء) نادرا يهم ما ولكن ومربحة، وشيء ممتاز من اكثر
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 والتدريس األمر، واقع كما. التدريس كما( مشعوذ المدارس في

 و نموذج الرسم في دورة. الشيء من النوع هذا عن تماما يفسد

 فإنه األشياء، رؤية في التدريب حقا هو ذلك، ومع المنظور، في

 للمدرسة الفقري العمود يكون أن ويجب صارمة تعليمات يطالب

 أن شأنها من التي الزهور من دراسات تقدم أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة الرسم،

 استخالصها يمكن( كثيرة أخرى وأشياء) تضاريس: توجيه دون يتم ال

 الطفل لتكملة) الزمني التسلسل. جيدة واضحة خرائط نسخ طريق عن

 و. الوقت المخططات بناء خالل من( للتاريخ خاصة قراءة

 مع. التاريخية الخرائط وتلوين رسم طريق عن أيضا التاريخ من الكثير

 وكثيرا. الرياضيات في اكتراث بعدم يمر واحد هندسي رسم



 الحديثة التدريس في ثورة إلحداث فقط ليس ذلك تم وقد

 المضمون أن لي جاز إن النتائج، لهذه الترويج أجل من أيضا ولكن لغات،

 ،Rippmann، S. Alge، Hölzel أسماء ذكر مجرد مع نفسي

 .جديدة لطرق نموذج بأنها وجوين

 التي المعلومات وكمية مئوية، مسألة هناك يزال ال

 أنه واحد" الموضوع" هناك اآلن. التعليم في مكانا تأخذ أن هو

 الكتلة أجل من فقط ذلك كان لتشمل، مريحة تكون أن

 الرياضية، الدورة تزود التي والتوضيح الرياضة ممارسة

 علم ذلك، إلى وباإلضافة. الفيزياء علم هو وهذا

 واستخدام واضح فهم في يتوج ألنه الفيزياء،

 كافية من واضح وشعور الطاقة جوانب من المصطلحات

 التطبيقي العمل. الحديث الفكر إلى أساسي بشكل الضروري من السببية،

 لاللمادية السليم لفهم حاجة فيه شك ال ومما

 اإلشارة يمكن ولكن التعليم، في يدخل أن يجب اآلن وحتى العلم،

 بالمبالغة التعليمي faddist الحاالت من كثير في أنه هنا
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 لها أشياء. للسخرية مثير حد إلى العلوم لدراسة اليدوي الجانب

 بلدي ألن شك، وال للعلوم، الملكية الكلية في جدا كثيرا تغير

 االبتدائية الفيزياء في دورات على عاما عشر خمسة منذ ولكن الدراسة، أيام

 .الصدد هذا في طفولي سخيفة جدا كانت االبتدائية الجيولوجيا وفي

 البارزين أن من مستوحاة قد الدورات هذه بدت كال



 كان" نافذة" لهجاء وتتمة ،Squeers السيد التربوي،

 األيام تلك في دورة كل في العلم." نظيفة واحدة اذهب" دائما

 .العام ونصف عام في كما أسبوعين في وكذلك فقط، عليها الحصول يمكن كان

 مع ملليمتر نطاق الحفر أيام أربعة أو ثالثة بعيدا مشوشا واحد

-discover من أتمكن أن الدنيوية نهاية ال ما إلى - الزجاج على الهيدروفلوريك حمض

- 

 في الدورة في. لها لزوم مقياسا جعل في ذلك نحو أو وأسبوع

 مثالية البلورية االشكال رسم في وأيام أيام وأنفق والجيولوجيا،

 على الحصول أجل من يبدو ما على األلوان، المياه في عليها والتلوين

 من المريض النسخ في وأسابيع الكريستال، من تماما خاطئة فكرة

 لل فعال تدابير. األلوان المياه في المجهرية الصخور أقسام

 من الذكي الطالب هروب لمنع الشرطة واتخذت

 هذا. جدا كبيرة هي الطريق هذا في به القيام شر. ممل الواجبات هذه

 وحريصة ومادنس مضجع ويقض الطالب متوسط تميت

 من جدا كبيرة نسبة أن االعتقاد إلى أميل أنا. منها

 مكلفة مختبرات والتي العمل، العلم" عملية" ب يمر ما

 جدا مشابهة من ويتألف تركيبها، تكلفة ومقاعد بناؤها يتم

 العمل" عملي" أن أيضا بقوة حث يكون أن يمكن ال وأنه الجديه،

 .الطالب للوقت مضيعة مجرد هو تضيء ال

 التجريبية الكمية عالج سيغطي الفيزياء بالطبع هذا

 العديد في توضيحية بطريقة محة فإنه الكهربائي، التيار من

224 



 مع مرتبطة تكون وسوف الطبيعية، الجغرافيا ظواهر من

 ل التفصيلية المعرفة إن. للكيمياء العامة المبادئ دراسة

 أفضل وتبقي العام، التعليم من جزءا ليست كيميائية مركبات

 سوى ليست وأنها متخصص، غير رأسه في من المرجعية الكتب في

 وعالقة والجمع، التحليل من واسعة مفاهيم

 و ذلك، من أبعد. تحقيقها من بد ال التي الكيميائية، التغيرات إلى الطاقة

 وتوقظ دقيقة أفكار إلعطاء الخرائط رسم تطبيق

 أي كان إذا ما لمناقشة مفتوح فهو والتاريخ، الجغرافيا في الفائدة

 كامل ضمان. اإلطالق على المدارس في تدرس أن يحتاج الموضوع حقيقة

 انه كما له حقيقة تحصل سوف انه وقال العقلية، اإلنسان قدرة تطوير

 واقعة أي استخدام أي تجعل أن يمكن أنه متخلفة عقله وإذا. إليها يحتاج

 واحد وقت في رفضت قد الموضوع" البشرية األعضاء وظائف علم" ودعا. لديه

 يستحق دائما يجتمع واحد. المدرسة لالستخدام صالحة غير بعبثية كما

 عن شيئا يعرفون ال األطفال أن يجب لماذا أرى ال" الذين الناس

 طبي أن يبدو ما يدركون ال والذين" بها، الخاصة الهيئات

 يعرف ما حد إلى المنهجي التحقيق من أجيال بعض بعد مهنة

 المستحيل فمن العام، التشريح بعض باستثناء. ملحوظ بشكل قليال

 ألن وذلك اإلنسان، جسم حول حقيقي شيء أي المدارس أطفال تعليم

 معرفة يتطلب أي تقريبا فسيولوجية عملية شرح

 المتوسط من دهاء وأكثر صحة أكثر والكيميائية الفيزيائية القوانين

 و والتاريخ، والجيولوجيا النبات علم وأما. تحقيق يمكن ربما طفل



 بكثير أفضل هي وهذه ،(مسبقا المحدد النطاق خارج) الجغرافيا

 كل. طفل كل ومبادرة المدرسة، مكتبة إلى هبط

 لل محددة وطريقة اهتمامها، محددة مجموعة لديها طفل

 قبل من واحد صبي مفتونا يكون قد المثال، سبيل على الجيولوجيا، في. األشياء حول

 آثار في مصلحته يجد سوف وآخر األحفوري، الصيد
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 له تعطي وسوف الخيال، من مزيد مع والثلث، مشهد، في هيكل

 الخرائط على العكوف وسوف الماضي، بناء إلعادة كله العقل

 مع السيلوري الطبيعية المناظر وصور أوروبا الجليدي العصر من

 كثيرا ليس األقل على أو كل، بالملل سيتم. التقدير حرصا األكثر

 لديهم لألطفال السماح. اآلخرين يجذب ما خالل من المهتمة،

 و وتسعمائة بكاء الحاجة هو وهذا - إليها الوصول مكتبة بسهولة

 schoolseeking كل حاجة أليام، مدرسة ألف من وتسعين تسعة

 السماح المكتبة تلك وفي - لعالج شيئا تفعل قد األم

 مصور المكتظة، يتضح تاريخها جيدة اثنين أو واحد هناك يكون

 " Newnes واسع نطاق على العالم كما المنشور هذا من مجلدات يسافر،

 هناك يكون ربما - اتفق كيفما المنشورات هذه اسم أنا) مجلة

 الحية الحيوانات في وشركاه هاتشينسون ،(أفضل أو جيدة كما اآلخرين

 فإن هاتشينسون،. H. N القس منقرضة وحوش العالم،

 واليخوت، الجبال، تسلق النار، اطالق لعبة كبير على الريشة أحجام

 "صور أفضل مائة إن" نوع من مجموعات" النبات" كيرنر



 من مختلفة أجزاء في الطبيعية والمناظر المدن آراء من مجموعات

 ساعات خمس جانبا المدرس ترك ثم. ذلك شابه وما العالم،

 تلك خالل قراءة للتالميذ والسماح للقراءة، أدنى كحد األسبوع

 و الصمت تبقي أنها إال شريطة لهم، يحلو ما فقط الوقت

 هنا، جميع في يأتي معلمة أو المدرس كان إذا. اقرأ

 وضع طريق عن األحيان بعض في المنهجية القراءة لتحفيز يكون أن يجب

 خاص موضوع بعض" يصل ما على الحصول" على تالميذ ستة أو خمسة من مجموعة

- 

 و - المثال سبيل على" المستأنسة، تزال ال ربما التي الحيوانات" عن تقرير

 في الورق من قصاصة مع قراءة كيفية المحادثة في لهم تبين حيث

 ل من للحد المستحيل من فإنه الشيء من النوع هذا. الحقائق وجمع ناحية، ومن

 ل المناسب الحقل هو فإنه وبالتالي، ونظام، طريقة
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 والطاقة الوقت ترك أجل من كبير حد الى وهو. المعلم مبادرة

 في صرامة األكثر العناصر خفض على حريصة أنني لهذا

 .الكتاب ونص معيار إلى المدرسي التعليم

 ل األسبوع في ساعة عشرين من أكثر تأخذ أن الضروري من ليس التعليم هذا كل اآلن

 والعلوم، والرياضيات اإلنجليزية اللغة في الجاد، العمل جزء أو الفقري عمودها

 وأكثر لوأسهل، األسبوع في ساعة عشرة واثنتي المحدد، والرسم

 وهذا والقراءة، والرسم، للرسم، الفردية توظيفات

 وجسدية عسكرية لتدريبات الوقت من كبيرا هامشا يترك

 الطفل من نتيجة أفضل على للحصول أردنا إذا. التدريبات



 في الهامش هذا من كبير جزء يترك أن يجب الفردية،

 "تلكأ" إلى للتنزه، الذهاب في حرا يكون أن يجب نفسه، الطفل من التخلص

 مع القرين إلى( حدود ضمن)و مباريات للعب أطفال، يقول كما

 أنه. القصير في مصالحها لمتابعة - لها اختياره أصحاب

 األكثر المتوسطة الطبقة التعليم البريطاني فشل الذي االتجاه هذا في

 هم وتلميذة اإلنجليزية تلميذ. الحاضر الوقت في ذريعا

 كلمة استخدام - تلعب ال أنها. أيامهم خالل من إيجابي بشكل تصاد

 في - الخيال يدخل الذي إلى أنفسهم تلقاء من العمل إلى لإلشارة

 الخيال بحيث منظم لكنها ألعاب، لديهم. جميع

 انهم هم. النمطية األنواع مختلفة تمارين لديهم عليها؛ القضاء

 سيدعو احد األشخاص رعاية في األمور هذه إلى وذهابا جيئة اتخذت

 .للتدريس أيضا تظاهروا أنهم وال تردد بال سياحيين كانت

 أشرف أو القراءة أو إعداد هي يقظتهم الزمن من باقي

 انهم هم. صداقاتهم وتراقب. اإلشراف تحت المشي

 الصعود من العديد المعلن المثل. وحدها تترك أبدا أبدا،

 يرجع وهذا كبير حد إلى." بها متعب السرير إلى إرسالها" هو المدارس مدراء
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 ل المتاعب من تجعل أن شأنها من والخدوش، الحوادث من الطبيعي الخوف إلى

 و بصراحة أتكلم أن لي جاز إذا. آخر سبب أيضا هناك ولكن المدرسة،

 هو أنه أقول أن أود ،unauthoritative مراقب كما تماما

 البريطانية الثانوية من نسبة جدا كبيرة أن المؤسف الشيء



 ل طبيعية حالة. متزوجين غير والعشيقات المدارس مدراء

 عيب على ليسوا الذين أولئك لجميع وبالنسبة الزواج، هو األصحاء البالغين

 (االمور من الكثير فهم على القدرة عدم يعني وهذا) الجانب هذا

 بعيد حد الى األحيان من كثير في وأيضا المستقر غير التوازن من حالة هي العزوبة

 أنا عازب معلمين هناك كان حيثما. السليمة غير حالة

 ل معقول، غير والترقب هرج، وجود في تشك الى يميل

 وهو ،"مخاطر" ب يسمى ما من مبالغة البعاد، التصرف

 طبيعتها من جزء هو بل". الطهارة" مؤلم بالتمجيد

 الخصوصية بعض مع لمراقبة إنسان تطوير

 ل منها للحديث العجائب، بعض عن للترفيه الظواهر، بعض

 ل تحريف إال ذلك، يالحظ أن أبدا، - ثقة متساوين

 تماما هذه في ضرر ادنى هناك وليس - المدرسين أو اآلباء

 أو خجول العزلة إلى قسرا إعادتهم يتم لم ما الطبيعية، األشياء

 أن بمعنى. واالشمئزاز الخجل مفاهيم مع االقتراح من بها يرتبط

 التحضيرية ينتمون التي والمدارس البنات مدارس من الكثير في يحدث ما

 هي الشباب الحميمة أن أساسا الغرض لهذا وأنه أليام،

 و والخيال الشباب، حرية من والحد باإلحباط،

 هم من كم المدهش ومن. وشلت مشوه الفردانية

 .ينسى أن دبر سوف الناس كبروا المراهقة

 الجديد هذا في لتحسين به القيام يمكن وما التعليم أجل من الكثير

 إلى منه الصاعد استمرار. األشياء من الجمهوري مخطط
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 السابع

 واالجتماعية السياسية التأثيرات

 األحيان بعض في احظ لم الذين الحياة قيد على الناس من قليل عدد هناك يكون أن يمكن

 أن

 ل لدولة واحد شيء هو ولكن. الظروف من مخلوقات هم الرجال

 تماما آخر وشيء تطبيق، عرضية بعض في النوع هذا من إيمان

 لدينا متمما اإلدراك هذا نحو. تماما ذلك لتحقيق

 الميراث من حصة تفكيك على عملت في األوراق، هذه في العمل تم

 إنتاج في والتدريب، المتعمد والتعليم

 من عام، بشكل عالمه إلى تنسب أن علينا بقية. المتحضر الرجل

 كل في. حميمية واألكثر األول الجانب مجرد هو بيته الذي

 و السوائل من كبيرة كتلة هناك أكدنا المواطن تطوير

 العالم قبل من وتتشكل مجموعات وهذه محددة، غير إمكانية

 الحال، بطبيعة يكون، ما نادرا. القالب من الشمع يتشكل كما عنه

 والنساء الرجال من قليل. تستتبعه أن ومنقاد تماما المحدد يلقي

 فقط ذاته هو وإنما والنقد، السؤال على القدرة بعض دون

 جدا أصلية نسخة واحد، يقول كما فقط، - وعنيدة النادرة المواد

 واالتجاه العام الشكل النهاية في تتخذ ال أن - شخصية

 البيان هذا على للحفاظ الورقة هذه في ويقترح. الطريق هذا في

 و االبتذال بوصفها رفضها من بدال التركيز، في استمرار

 نحن بينما المعتادة، بالطريقة بعد اإلطالق على ذلك عن يزيد ال التفكير



 الواسعة والسياسية االجتماعية التي واالتفاقيات الحقائق بعض دراسة

 تطوير فيه تكون للعالم العام اإلطار تشكل

 يتعلق فيما الحاضر الوقت في بأن أسلم أن أستطيع. المواطن وضع يتم
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 ونحن والجنسية، الدستور والمملكة الكنيسة مثل ألشياء

 و ،"السياسة" فكرة من كثيرا استعبد وتماما

 دائم وأكثر وأعمق، النائية إلى أيضا أعمى تماما

 المقبل صب في والمؤسسات لدينا العامة أعمال نتائج

 ل السياسة وراء ما لتمرير خاطئا يكون أن أعتقد، ال، وسوف. جيل

 مريحة لكن أن - ثقل مع حتى - ويصر الفضاء،

 يكون الوقت، ذلك من ثرثرة في كان، قد الكثير ولكن مؤسسة، تكون قد

 "طويل تطور نتاج" من الكثير ولكن ،"الطبيعي النمو"و

 ل فقد قوية، وأشكال الغرامة إلى الرجال العفن ال كان إذا اآلن،

 أن، أطفالنا، أجل من" الدولة انقاذ" نحن. تدميرها يتم

 موقعنا في كان وإذا المسألة، هذه من جديد الجمهوري قول وهو األقل، على

intentness نحن أطفالنا، التضحية أو تجرح فنحن الدولة إلنقاذ 

 .لدينا المباشر الهدف عن المطاف نهاية في لدينا ما تدمير

 كيف الملموسة، الحاالت بعض مع بها، اإلشارة تمت إذا

 سابقا. يكون الذي الشيء على نفسه يؤكد هو، الذي الشيء

 نحن حجة اتجاه من عاما مؤشرا أحرز

 أن هو، وهذا وجيزة، لفترة الحجة، هذه. وتعريف تطوير وشك على اآلن



 النتائج أفضل يعني وهذا الجديدة، الجمهورية الغايات لبلوغ

 السياسية، األشكال باستمرار نجعل أن علينا يجب لدينا، والدة احتماالت من

 و القواعد وجميع الدينية، والصيغ والسياسية االجتماعية

 التعبير وأصدق أبسط، أوضح، الحياة أنظمة

 أن الحياة؛ عن واألمل الحياة حول نعتقد لما ممكن

 هو ما بقبول جيل كسب قد لحظة ميزة كان أيا

 عن الكشف استخدام في الحفاظ طريق عن واتفاقية، لعبة أن المعروف من

 تعويض من بكثير ذلك من أكثر وربما معيبة، وأجهزة دجل
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 أن وبما. المستقبل على اإلذعان هذا الفعل رد لمن

 االعتقاد إلى أميل أنني مريحة التفاقية النموذجي المثال

 البريطاني وتاج مستقبلنا، على جدا سيئة اآلن وردا

 للنظام الرمزي الحربة رأس تعتبر التي اإلمبراطورية،

 مع التعامل للمرء يمكن. للغاية جيد بشكل يخدم والقاعدة، وراثي امتياز

 يرجى، لسهلة، خاص تطبيق أي مع نموذجي المثال هذا

 إنها. الحاضر الوقت في التاج هذا يزين انيس شخصية

 نسأل، فإننا ما،. عام بشكل معها التعامل يتم قد الذي السؤال

 وراثي للنظام الطبيعية تنفصل المتتاليات هي،

 إلى التطلع مع تماما شيء في وتبحث الدولة، في الحكام

 مع تقارن كيف العالم؟ في أكبر البشري الجنس من يجعل مما

 مع الوقوف كال وكيف الديمقراطية، المساواة األمريكي المفهوم



 . . . األشياء؟ في والغرض األساسية الحقيقة يتعلق فيما

 لديها التي الغرفة باب فتح مثل هو األسئلة هذه لذكر

 هناك. بالوحدة شعور لديه واحد. ومهجورة مغلقة طويلة فترة منذ

 أسفل صدى الصدئة والمفصالت هنا، أخرى أصوات ال جدا ملحوظ بشكل

 أو السبعين الرجال من مهددا كاملة بعيد حد الى كانت التي الفارغة الممرات

 ل جدا تافه واحد عضو فقط أنا ولكن. عاما ثمانين منذ

 نحن لماذا" السؤال على بدأ الذي إنجلترا في المستفسرين من فئة

 المنطلق هذا ومن مضت، سنتين أو سنة" فعالة؟ غير تصبح

 هذا على أن نعتقد لذا ال أنا. . . . هذا إلى جئت فمن

 أكثر بهدوء أكثر نأخذ نحن. وحدها طويال تقف وسوف المتربة عتبة

 ل جئت أني األخيرة اآلونة في كبيرة سوى ليست وأنها األشياء، من معجزة

 لدينا Englishspeaking من أكبر كتلة أن حين في أنه الواقع، هذا مدهش نرى كما

 ديمقراطية مهنة تحت يعيشون الناس
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 المعلم أي دورية، أي أو طائفة أي حزب، هناك ليس الجمهوري،

 في التلميح إلى المستعمرات، أو أمريكا أو العظمى بريطانيا في أما

 في والملكية األرستقراطية عناصر إللغاء اقتراح

 وجدا هنا، من أكثر الثورية الروح هناك ليس. البريطاني النظام

 الحاضر من األعظم السواد. هناك قليال التبشيري روح

 في مصلحة أي بالكاد يأخذ األطلسي المحيط جانبي على جيل

 مستحيلة، السؤال كان لو كما األمر يبدو. اإلطالق على المسألة هذه



 هذا في األخيرة الكلمة أن لو كما أو،. للتحقيق قابل األمور نطاق خارج

 .أجدادنا وفاة قبل الجدل وقال

 ل لفترة أن إلى تشير أن يجوز هل لذلك؟ حقا هذا هل ولكن

 جميع. اآلن النقاش فتح إلعادة تزال ال والتي األخيرة، الكلمة قال قد

 على تقع الجديد، الجمهوري الحقيقي المفهوم األوراق، هذه

 ل االحتياجات يبدو أن يجب من الرغم على والهجوم الغرور - االفتراض

 جديدة وأساليب أجهزة تماما، للفكر جديدة مسألة أن - كثير

 مبكر وقت منذ العرض طريقة في تأتي قد جديدة، وينتهي التحقيق،

 نكون نحن. بعيدا انكلترا في مشاركة الجمهوريين أصوات توفيت عندما السبعينات،

 كما بالفعل حددت قد ونحن ذلك،. المستقبل من وعيا أكثر كبير

 آباء لدينا يعتقد. جديدة نظرة لدينا الجوهري الفارق

 فوري أن مع يتناقض وأنهم لهم، كان كما المملكة

 في والحق شك، وال كانوا، الحدود هذه وضمن بديلة،

 .الحكم بدا والشيء حال، أي على لهم لذلك،. األخير هذا رفض

 كنا وعندما وكذا، كذا هو المملكة قلنا عندما الحاضر الوقت في لكن

 على جمهورية إلى تحويله في ترغب ال أننا قررنا وقد

 نحن ،2094 عام الميالد، عيد قبل القائمة آخر نمط أي أو أمريكا

 نسأل أن ثم لدينا. شيء إلى ننظر أن فقط بدأنا النظر
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 غير أو الدائم، الشيء يكون أن هو. المملكة مستقبل هو ما

 أن علينا أخرى؟ حالة للبعض مكانا وأعطوا إلى تتطور أن



 و األمريكية ديمقراطية حول سؤال نفس بالضبط نسأل

 ل تستمر سوف األخير الترتيب أن غير. األمريكي الدستور

 وإذا التطورات، لهذه اشتراكات على يساعد أن يمكن ال ونحن أبدا؟

 نظرية بعض لدينا أن يجب شيء، كل في للحكمة طموحات أي لدينا

 بالتأكيد السياسي العمل يمكن. األمور بهذه يتعلق فيما نعتزم ما

 إذا. المستقبل في واضح هدف لديه كان إذا إال حماقة، ولكن شيء ال

 تصحيح مجرد نحن ثم سرمدي، ليست األمور هذه

 --rebuilding في للشروع ذاهبون نحن أو وسيلة، يعطي كما النسيج

 وقف أو العمل أماكن إغالق ودون الحال، وبطبيعة مجزأة،

 إذا وشاملة؟ واضحة خطة بعض على ذلك، مع ولكن، األعمال،

 أو أكثر في االحتفاظ لنا تسمح هل تكون؟ أن الخطة هي ما لذلك،

 والبريطانيين من التخلص على يحثنا ال أنها أو النموذج، تعديل أقل

 تعديل على يحثنا أنه أم لالحتفاظ لنا تسمح هل تاج؟

 الذي لي، يبدو كما النموذج، هو هذا األمريكي؟ الدستور

 القائمة، المؤسسات عن كبديل الجمهوري مسألة

 العظمى في العامة المناقشة مجال في الحاضر الوقت في العودة من بد ال

 الفرد من وال السياسي االستقرار مسألة بوصفه ليس بريطانيا؛

 ل خطة لدينا لدينا، العام المخطط جوانب من جانبا بوصفها ولكن الوقت، هذا حقوق

 لدينا وتعزيز تحفيز وأكثر حرية أكثر العالم جعل

 لدينا من كل لألطفال. أوالدنا وأوالد أطفال

 .وأفكارنا الهيئات



 األخيرة بموجبها التي االفتراضات إلى نشير أن لالهتمام المثير ومن

 متأخر وقت في. العظمى بريطانيا في المتشدد الجمهوري بقايا توفي
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 من العديد هناك كانت فيكتوريا، الملكة عهد من الوسطى السنوات كما

 يكون، أن علنا انفسهم المعلن والذين كانوا، الذين إنجلترا

 البلد هذا أن كثيرون رأى اإلقناع هناك وكان الجمهوريون،

 .ديمقراطية جمهورية دستور نحو ببطء واالنجراف

 عززت نظرية، الوجود حيز الى خرجت هناك أن األيام تلك في كان

 احد يسمع يزال ال والذي الشؤون، من الشريفين الحرمين خادم من االنسحاب قبل

 العهد ولي أن" ملكية جمهورية" كان العظمى بريطانيا أن المتكررة،

 لل" الفطري السليم الحس" قبل من بها االحتفاظ رمز مجرد من أكثر يكن لم

 واضح، بشكل توضح لم تلقائية طريقة بعض في وأنه البريطاني، الشعب

 شأنه اللوردات مجلس باسم امتياز مع طويلة فترة منذ بقايا هذه

 التقدم في ثقة االعتقاد هذا المرء يجد. الحاضر الوقت في تختفي

 ولكن بشري، جهد أي تتطلب التقدم - السياسية المساواة نحو

 ل ديكنز، في جدا قوية - األشياء نظام في المتأصلة كان

 الحق يكون أن يمكن ال الكاتب كما االنكليزي متوسط عن تحدثوا الذين المثال، سبيل

 أن مع جدا بسعادة في االعتقاد هذا انخفض. لفعلت وقال

 التي المبتذلة العمل المبتذلة الرهبة أن أزمة، اللفانك التصرف

 لل مميزة سمة األحيان من كثير في كان يعترفون أسف أن المرء على يجب

 ل أن اإلنجليز بين فكرة هناك كان. اإلنجليزية عشر التاسع القرن



 كان الجمهورية إلحداث إيجابية نوع من كان مهما شيء أي فعل

 ألنه محالة، ال مؤذ ولكن تماما لها لزوم ال فقط ليس

 جريئة، كتبها التي المؤقتة والحكومة الواضح يعني الشوارع قتال

 اساسي كشرط األكمام قميص في المبتذلة، والرجال بالدماء، ملطخة سيئة،

 هذا من اإلضعاف تأثير وتحت. العملية هذه مالمح

 ألن عناء يحتاج أحد ال أن النظرية هذه - كبيرة التلقائية نظرية

 لديهم الذين لجميع بالفعل الواقع في تصل كانت المستقبل، في شيء بد ال كان

 كان. نائما يقع ما كثيرا يموت ال الجمهوري لم - عيون الى أنظر
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 النواب مجلس القانوني، الخيال ولي وكان - لنا الليبرالية وقال الحق، كل

 ال كان، اإليمان أن وفي لالهتمام، مثيرة تاريخية مفارقة اللوردات كان من

 يوسف والسيد مشرق السيد الجمهوريين، من آخر أن شك،

 لل المحمومة والسياسة الحاضر، الوقت في ثم،." يديه قبلت" تشامبرلين،

 األخرى اإلنسان وكالة توجد ال ربما يكون أن يمكن ما جالدستون السيد تنفذ

 .اللوردات مجلس هيبة واستعادة المفتعلة،

 أو المنبر، الصحافة، قبل من منازع دون ذهب واآلن ولي عمليا

 هناك طبيعية وكنتيجة عاما، ثالثين لمدة منصة المتحدث

 أنفسهم يسمون الذين األربعين دون الرجال من صغيرة نسبة فقط اآلن هو

 بلوتارخ دخلت منذ مضى وقت أي كان هناك من الخاص القطاع في حتى الجمهوريون

 هو الملكية األرستقراطية يوم بعد. اإلنجليزية باللغة القراءة دائرة

 ذلك له وكان البريطانية، اإلمبراطورية في الواقع تقريبا عالميا المقبولة



 حالته مع النقيض على يتزعزع ال الذي الدوام من جو استكمال

 الوحيد هو أنه حقيقة أن حتى عشر التاسع القرن أوائل في

 االنجليزية باللغة لاللناطقة السياسي الشمل لم إلى حقا ملموسة عقبة

 .تتجنبه أن حقيقة مجرد يبدو الحاضر، الوقت في الشعوب

 منازع دون من تتبع أن يجب التي العواقب بعض هناك

 يبدو ال التي العواقب األرستقراطية، الملكية نظام قبول

 لهذه وكان الصدد، هذا في الكفاية فيه بما االعتراف من بد ال

 هناك. خاص بشكل القارئ انتباه توجيه اآلن يتم

 بصدق تسعى أقل أو أكثر هم الذين البريطاني الشعب من كبير عدد

 تساعد أن يمكن ال وأنا الحاضر، الوقت في وطنية فعالية سر

 فإنها واضح، كرههم من الرغم على آجال، أو عاجال إن التفكير

 للفكرة الفكر المتربة القاعة هذه في للنظر تضطر سوف
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 هي لتحويل لديهم سيكون الزاوية. يحتاجونه شيء إلى

 ل الكفاءة من قدر أقصى على تكون أن للناس يمكن وال دولة ال بأن اعتراف

 على األقدر الرجل قبل من عامة وظيفة كل من التخلص يتم حتى

 يتم حتى الكفاءة من بالقرب العام الخير يكون أن يمكن ال وأنه ذلك، تنفيذ

 للشؤون مثالية الشرط هذا لتحقيق للغاية جادين نسعى

 لمواجهة لديهم سيكون الركن هذا جولة على حصلت وعندما. حول

 المبدأ هذا التي الدولة هي الملكية راثي أن حقيقة

 والذي واحد، موقف التي الدولة وهي أساسية، نقطة عند التنصل هو



 بخصوص مشترك والنساء الرجال يمنع التطور من قدر ألي يمكن ال

 وهو شيء، كل عن والمسؤول قوية، الشرفاء، األكثر هو

 وشغل ومسؤولة، كبيرة واحدة وحدها حقيقة أن قبل الواقع في

 أيضا لديها أن حالة في. بحتة األنساب أساس على

 الخاصة الشخصية التنصل هذا األرستقراطية الدستور

 بالتأكيد ولكن مضض على. جدا بكثير ذلك من أبعد الصفات ويتم

 أن نقطة إلى وصلنا الوطنية الكفاءة بعد وطالب

 بالضرورة يجب واالتصاالت وأصدقائهم األرستقراطية

 تعيين يجب بهم التدرج أن الملك، عن الطائفة تشكيل

 السياسي موقفهم على يجب وأنه كله، االجتماعي الجسم من لهجة

 أي في غلبة حصة على والحصول المطالبة من تمكينهم

 لديك كما لذلك، طويال، وقتا. تشكيلها يمكن التي اإلدارة

 جدا رجال نرى أن نتوقع أن يجب األرستقراطية الدستور يبقى

 من استثنائية قوة لها وليس جدا، عادية طاقة العادية، القدرة

 زوجاتهم من ومؤثر ذكي أقل األحيان من كثير في والرجال حرف،

 نورفولك ودوق العامة، الخدمات على والسيطرة أصدقاء، وسيدة

 وخلفه البريد ومكتب األعمال لرجال جدا حيوي إدارة

 الجيش تنظيم انسداون وماركيز لندنديري، ماركيز
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 بك الخاص السياسي الدستور في تغيير من أقل وليس الشؤون،

 ممتاز هذه يصدق أحد ال. الشيء من النوع هذا تمنع أن يمكن



 ألحد وليس القدرة، أو تستحق التي المواقف هذه عقد السادة

 أفضل مثل شيء أي على نحصل أننا لهم من أن ويعتقد

 قبل من المواقف هذه وتعقد. المواقف هذه في تصورها يمكن التي الخدمات

 والدة حادث مجرد من هو وأنه الميالد، حادث مجرد

 خدمة في األمل أبعد من الخروج االنجليز من األعظم السواد وأغلقت

 .المواقف هذه مثل في بالدهم

 ل وسيلة بأي يقتصر ال المحجوزة األماكن من الشر وهذا

 النظام، هذا لديها وليس نظام يكون ان يمكن ال. العامة الرقابة

 تصيب التي الوراثية األرستقراطية نظام لديهم والبريطانيون

 ما بأن اإلقناع مع يعتقد اإلنجليزية من كله الجو

 مكان أي في وليس هنا، ومن. طبقته من يحاول قد الرجل تحديد يتم

 في المرء يجد كما الكفاءة عدم من الكثير أن فكرة أن آخر،

 البريطاني الجيش من ضباط. المعاصر البريطاني النشاط يكمن

 رسمها يتم السكان من مثابر بشكل اختياره من بدال

 الذين أولئك باستثناء و، األسر، من جدا صغيرة حقا مجموعة من

 في جدا مشاركة السبيل هو لكسب" شهم، rankers" وتسمى

 فقط جدا طبيعية كنتيجة. بريطاني ضابط لتصبح العالم

 على توافق سوف الطبقات أدنى من قنوع والرجال مكسورة الرجال

 أقصى فترات خالل إال العاديين، الخاص جنودا يصبحوا

 ويعرف أيضا، المدنية الخدمة يدخلون الذين الرجال. وطنية اإلثارة

 أبرع حوزتها في تكون قد أنها من الرغم على أن جيدا



 فيها هوادة ال أنفسهم واستخدام وتطوير اإلدارية السلطات

 من واحد عشر زوجاتهم أو ألنفسهم يفوز لن فإنها الطاقة،
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 ا. الدوقية وريث إلى الحق طريق عن يأتي الذي العام شرف

 ينقذ قد اقتراح ويجعل دماغه يستخدم الذي السفن بناء ترسانات ناحية ومن

 .هبة - على الحصول جنيه آالف البلد سوف

 السياسي النظام هذا من اقتراح على اإلنجليزية الشؤون جميع في

 و عماله، من مختلفة طائفة من هو العمل صاحب. انتشر

 المعلمين حتى طاقمه، من مختلفة طائفة من هو القبطان

 يجري" الشباب السادة" لمنع خصيصا تصنف سجل

 إنجلترا، في تدريس كيفية ومعرفة كطبقة، الذي، الوحيد الرجال قبل من تدرس

 تكون أن هو الشيء نفس مكان كل في. االبتدائية المرحلة معلمي وهي

 حول التفاهات بعض نتوقع أن المعقول غير من فإنه عليه، هو وبينما. وجدت

 ل الكفاءة، عن ورعة اآلمال من قليل وعدد والتكبر، الحرية،

 من الدرس للنظام، المستمر والتعليم الجميع مواجهة

 واحد شرط تحت فقط. محددة االحتماالت ضمن محدود جهد

 وطنية يسمى أن يمكن شيء أي تجاه النظام هذا مثل ترتفع قد

 تحدد التي القوية محكمة وجود حال في وأنه قوة،

 المؤنث، للنفوذ مبال غير الملك، ويحرص. الشاق العمل من أزياء

 استثنائية حالة هو هذا ولكن تحرص، أمة منه يجعل الوقت، لبعض قد،

 إلى ينجذب النسيج من كامل وشكل الشؤون،



 االجتماعي الطبقي التقسيم سوف التأثير هذا مثل ظل في حتى. االنتكاس

 على تقع التي والوظائف القوى منع الحاالت، معظم في يزال، ال

 يكون أن يمكن ما أفضل الحاالت معظم في. ممكن رجل أفضل

 فئة في رجل أفضل لرؤية سيكون الحين، ذلك حتى نأمل،

 أن يقيل معينة، خدمة بأي يتعلق فيما حظا

 ل ليوم العالم في كفاءة األكثر الدولة أن ويعتقد. خدمة

 هو األرستقراطية، الملكي النظام وهو - تقريبا تحدث - هي والتي ألمانيا، تكون أن
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 ونبيلة للحرف، unkingly قوة معظم من رجل عليها يسيطر التي

 من عار من انبثقت التي التعليمية دقة تقليد

 دبر الناس من كبيرا عددا فإن لذلك، ونتيجة مطلقة، هزيمة

 لل وطنية كفاءة أكثر المذهل العرض أن ننسى أن

 وراثية المؤسسات من النزع اتبعت أر العالم مضى وقت أي ومن

 له قوة مع األحيان من كثير في نابليون الفضل واحدة. فرنسا من

 امتياز له كان وقوة القوة مع فرصة،

 الحالية األلمانية هذا أن ينسى وأحد. وتدمير تضليل

 التي بروسيا، قبل من عشر الثامن القرن في الكفاءة ويتوازى

 في وأظهرت ،Valmy في الجمهوريين ينضب أوال األرستقراطية نظام

 .عاما عشر أربعة اللقاء هذا من علمت انها كم بعد جينا

 جيل من األعظم السواد أن: هذا في تكمن الرئيسية الحجة لدينا اآلن

 أكثر لديهم ليس الذين األطفال هؤالء كل ما، بلد في ولدوا الذين األطفال



 وقبول األخالقية، الصفات متوسط ومتوسط الذكاء من

 واإلرادة االسمية، قيمتها في البلد هذا من المزعومة المؤسسات

 فقط. القبول تحددها والتي تقريبا، تماما تتشكل أن

 ذلك يمنع أن يمكن الثورية االحتجاجات من متواصلة مسحة

 الحقيقية تمثل األسبقية أن نرى وسوف. يحدث

 وتجاهل تكريم، يرونه ما ستحترم وأنها التفوق،

 المساواة حول تقي الشعور. حساب أي من أنها على تعامل يرونه ما

 ل من اقل عقولهم الواقع حيز ستدخل وحرية

 عام في قليال بمثابة يكون وسوف. دهني طبق في الماء من قطرة

 " أن" ل gowd هو الرجل" أن اقتراح على بناء الجماع

 األمر يتعلق عندما" روح هو اإلنسان" بأن اقتراح على بناء سوف أنها كما

 .السلم من النزول أو الهاوية فوق القفز من بديل إلى
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 حتى أنت إذا األطفال، متوسط ليسوا أطفالك إذا ولكن،

 ال فإنه استثنائية، المخابرات من انجب أطفال لديك سعيد

 جدا االستنتاجات من ينقذهم سوف الواقع هذا أن يتبع ال

 اختراق يفعلوا أن لنفترض. المشترك للطفل التي لتلك موازية

 المالكة العائلة بين جوهري اختالف يوجد ال أنه تظاهر

 العادي والشخص جهة، من الندية وأعضاء

 كل أن يكتشفون لنفترض أخرى؛ جهة من أخرى فئة أي في

 - هائلة؛ خدعة هو أرضهم في وشرف واألسبقية نطاق على



 ل الذرائع هذه كل أن تام بوضوح يرون أنهم لنفترض بعد؟ ماذا

 لمسة في تختفي وتربية الوالدة ماهو وتفوق

 مشمس قبل متوهجة المودة إلى وتنعيم رايت ويتاكر

 اللوردات وال الملك ال أنه يرون أنهم لنفترض. هولي من وعود

 في نقطة أي في وذلك بهم، الخاصة وقار في حقا نعتقد

 فمن رجل، أي للطرف بأيديهم الرجال تجد قد واحد نظام توفير

 على للرد يذهب أن كيف - الحين ذلك حتى! الكفاية فيه بما كبيرة فقط

 أطفالنا؟ االجتماعي السلوك

 النظام تقبل لن أنها مائة أصل من حالة وتسعين تسعة في

 أن نرى وسوف. العقلية تحفظات مع استعرض وسوف يزال، ال

 تصبح أن هو الفعل أو فرصة كلمة من أكثر قبل من النظام للتنصل

 المؤهلين حتى لتفقد ساخط، أجنبي لتصبح معزولة،

 تأخذ سوف أنها الحاالت معظم في. العالم في شيئا تفعل أن إذن

 أن كما - يديه وتقبيل طريقهم في تأتي التي واأليمان

 الستقبال كافر رؤساء القوس البريطاني االبتدائية المعلمين

 تحقيق أوامر في البريطاني المشككين سوف كما وتماما األسقفية، بات
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 أجل من والسبب. األسقفية انظر لتأمين الغموض انتصارات

 هناك يعلمون ألنهم. االطالق على حقير يكون ال وتقديم

 فقط واحدة واحدة شيء، كل بعد. بدونه عن الحديث يستحق عمل ال

 مجدية غير حالة في ذلك خالل من لتمرير لطيفا ليس وأنه الحياة،



 تنتهي ال لألسف، الحياة،. العام المخطط عن االمتناع

 ل الغد يأتي هناك. التنصل البطولية لحظات مع

 في وتنتهي البطولية تنازالت مع يبدأ أن للمرء يمكن. ناي األبدية

 لديه واحد باب خارج الهضم عسر والتعليقات المحترمة غير الحسد

 لل أطفالك االنعكاسات هذه مثل في. الذات على انتقد

 "فدية" اثنين، أو الشاب قذف بعد يكون قد استثنائي، نوع

 مع السالم لصنع ممتازة أسباب تجد سوف ذلك، نحو أو خطاب

 يعرفون هم. تماما مألوفا أمرا كانت لو كما تماما هي، كما األشياء

 الملكة أو برونتسي أو فارس لقب يفخر أن يمكن اذا انهم

Councillorship، تحترم، أن يوم كل وفي يوم بعد يوما تذوق وسوف 

 تدريب عزلة في ولكن احد ال ان لهم شيء كل من الثقة أن

 سيفعلون!" حسنا   اوه. "الفرص في تكثر سوف والحياة. يحتقر

 القيام على القدرة والنظر، تأثير، لهم تعطي االمور هذه مثل. قل

 .األشياء

 لكن! وسهلة تماما معقولة حتى هي التنازالت بداية

 وجدت البريطاني النظام في صعودا خطوة كل. قدما المضي على التنازالت

 بدأت قد أحد يكون عندما. عنهم بإصرار أكثر النظام هذا

 تحترم، ال قد منهم واحد ولكن انيس تجد قد واحد الملك عهد في

 ويفرك واحد عند يؤمن، ال واحد نظام اعترف

 تقشير للبدء أسهل حدود بال فمن واحد، شرف من اول تزدهر

 كان الذي الشباب، النبيلة األشياء من حلما كان رجل من العديد. الجلد
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 أليام، واألقران البشرية، وخدمة رائعة إلنجازات كل

 سخيفة الحديقة األكمام بين من ،acquiescences هذه بحكم

 كونه أساسي الشرف قدر جافة امتص مائل، اإلكليل تحت أو

 .ذبابة تمتص العنكبوت

 هناك يكون أن يجب! يعترض القارئ فإن كثيرا، يحدث هذا ولكن

 بعض هناك يكون أن يجب كما المطابقة، هناك يكون أن ويجب تنازالت،

 لدينا نعطي الجمال في والعيوب نشربه الذي الماء في الشوائب

 أن يجب أننا في السبب وليس. الصحيح هو فيه، شك ال وأنه ل، قلوب

 لتحمل. قاعدة والغباء لخشونة والركوع الصحي الصرف مياه شرب

 .الحماقة من األخيرة الكلمة بالتأكيد هو األفضل يكون أن يمكن ال ألننا أسوأ

 في حياتنا إضاعة عدم هو الجديد الجمهوريين كما أعمالنا

 كما الهواء لمسح ولكن المنال، بعيد الكيميائية نقاء لتحقيق السعي

 والكمية شيء، كل بعد هي، العملية األخالق. ممكن حد أقصى

 هو وأنه المطلقة، قليلة حاالت هناك الحياة واقع في. علم

 حتى تعاني ولكن. صغير للتنازل كبيرة نهاية عن التخلي الغباء من

 يجوز أن قبل عالقة له انكليزيا كما وامتياز الملوك من الكثير

 بواسطة. صغيرا تنازال ليس العامة الحياة في فعال شخصية أي جعل

 تخلوا لك تجد قد السلطة اشتريت قد كنت الوقت لك

 صغيرة وسيكون. لها قيمة السلطة جعلت التي شيء كل

 التظاهر إلى بالنفس، التضحية شخصية مجرد أعترف، وأنا امتياز،



 وجميع التتويج، mummeries في مساعدة اليدين، وتقبيل والركوع الوالء

 عظيم بعض إلنجاز نقول، دعونا وذلك، منه، تبقى ما

 حقيقة لوال البالد، مدارس في تحسن

 وأنك الشباب، من عيني في يتم أن يجب األمور هذه كل أن

 ل الركوع مثال تقديم دون الملك أمام يركع أن يمكن ال
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 كنت لو كما لاللهوان مدرسا جيدة تصبح أن دون الناس،

 هذا وبموجب. مشكلة تكمن هناك. للنخاع ذليل كانت

 فضول مجرد يتوهم قد نحن واالحتفاالت شمس أن هو فعل رد

 اليومية، واالكسسوارات العباءات ،tortuositiesو الخلل مكامن مجرد الحياة، قيد

 في أخرى مرة الواقع إلى الطريق منتصف في تكون واإلذعان، الصمت نلتزم كنا وإذا

 الواضح من ليسوا أنهم ألطفالنا. واحد جيل خالل

 هي اإلنسانية المؤسسات. العمل اقتراحات قوية فهي. شمس

 في بجذوره يضرب يزال ال األكاذيب زيف من االعشاب ومهما الحياة، أمور

 الدوام، على تميل وسوف. النمو وقوة الوعد لديها األرض

 مدى على القديم النفوذ الستعادة لطبيعته، وفقا

 .أطفالنا وأعمال واألفكار، الخيال،

 واالجتماعية االقتصادية التنمية مجموعات من كاملة اتجاه يكون عندما حتى

 لل والسياسي االجتماعي النظام لهذا الحقيقي بقاء ضد

 الحياة، قيد على البقاء قد وآثارها وشكلها الذرائع البريطانية،

 متزايد نحو على ألنها كارثي يزيد مما الحياة قيد على البقاء



 الملك، وهرم البريطاني، والنظام المعاني، من بمعنى الواقع، في. صادقة غير

 التداول الوسطى والطبقة الفالحون الحاكمة، األراضي واألرستقراطية امتالك األراضي

 تحت عشر التاسع القرن في ومات - مات قد والعمال،

 في تماما هذا ناقش لقد: حاشية] آلية عجالت

 و -[ االجتماعي عناصر وتطوير الثالث، الفصل التوقعات،. 

 و لها، ثيابا في الجديد للنظام البدائية بدايات ويلبسون

 هي أقراننا أكبر. المالبس أن كثيرا المرهونة

 و اليهود من ثروة مع الزواج قبل من ومجهزة المساهمين،

 الحضرية المناطق في وبناء االستعمارية للموارد والمستغلين األميركيون،

 تعوق أنها. وكذب القناع هي اإلقليمية عناوينها. الشركات
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 تماما تمنع أن تستطيع ال لكنها الجديد، النظام تطوير

 من اآلخر، تلو واحدا السلطة الى يأتي جديد الرجال. جديد رجل ظهور

 قبل اآلخر، تلو واحدا التقاليد، مختلف مع مختلفة، شركات

 والجماعية الطبقي التمييز الشعور تنمية أن يمكن أنها

 المنظمة في" المجتمع" يلتقط مع القديم والنظام المسؤولية،

 وبناته، زوجته يأخذ فإنه عنيد، رجل وجد إذا. لهم

 البريطانيين الرعايا فقط ليست انها: حاشية. ]أبنائه waylaysو

 البريطاني، النظام وإصابة الطريق، هذا في استيعابها يتم أن

 البريطانيين قبل من الجمهورية في االجتماعية الشرائح بعض ضم

 و أقل هي أمريكا. مدروس أمريكي كل عن السؤال هو تاج،



 المتحدة الواليات في االجتماعية والتنمية أوروبا، عن منفصلة أقل

 في محالة ال أنه بد ال - واضحة عملية تكون أن للدول يمكن ال

 وصمة. اإلنجليزية باللغة الناطقة للمجتمع العامة االجتماعية التنمية

 من وهناك المثال، سبيل على األمريكية، البحرية لمست وقد

 من أساسيا فضيلة - صفوف من ترويج إحباط

 مؤات غير وضع في سيكون لذلك الترويج الرجال ألن - الديمقراطية الدولة

 و الوالدة قبل من كانوا الذين األجنبية، البحرية القوات من ضباط التقى عندما

 المفترض؛ من كان فيه شك ال اجتماعيا بهم التقى عندما". السادة" تدريب

 ألن.[ حول أخرى طريقة في العيب تثبت قد الحرب في

 وأقل أقل هي العظمى لبريطانيا واألرستقراطية وراثية مملكة

 اللحقيقي كاذبة وأكثر أكثر االقتصادي، للواقع ممثل

 أكثر أي تختفي، سوف أنها يتبع ال فإنه العالم، احتياجات

 ألنه الرجل دم من تختفي سوف المالريا حمى من

 إال يؤدي لن األمور هذه. كيانه من العام الغرض إلى صلة ذي غير

 الكفاية فيه بما وقوية قادرة الناس من كاف عدد وجود عند ذهاب

 معنا، تبقى سوف أنها الوقت ذلك حتى. يمضون تحديد يتم
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 ل طبيعتها في تقع أنها كما للشر، عنهم األشياء على التأثير

 .فعل

 يكون أن يمكن الرجال من الكفاية فيه بما وقادر كبير جسم أي فإن ذلك، ومع قبل، من

 بالضرورة تعوق أن يجب التي شمس هذه شمس، هذه إللغاء وجدت



 أن الضروري فمن أطفالنا، تطوير من وتحد

 و اتباع، هو الذي الشيء عن واضحة فكرة لديك يكون أن يجب

 في جدا كبير حد إلى يكمن الزمن عليها عفا التي المؤسسات لهذه الحقيقي األمن

 يعرف ال لمتابعة هو الذي الشيء الحالي الوقت في أنه الحقيقة

 أو ألكثر البديل أن يفترض عادة وأيضا. ذاتها بحد

 أمريكا في الديمقراطية الجمهوري هي وراثية الحكومة أقل

 اتهام الئحة في عادة يتكون السابق عن والدفاع اكتب،

 التأكيد جانب من للغاية منطقية غير الحاالت في معقدة األخير، هذا

 ولكن. مستقرة غير الجمهوريات أن( الفرنسي المثال من استخالصها)

 لل واضحة شمس يدين واحدا ألن ذلك يتبع ال

 .المتحدة للواليات شمس يقبل أن المرء على يجب الذي البريطاني النظام

 أفضل ويعوق األقنعة نظام لدينا العظمى بريطانيا في بينما

 والواليات المصطنعة، الفوارق من سلسلة إطار في جنسنا

 في ال المساواة قدم على هي الرجال لجميع األساسية المساواة نظرية الواليات

 إنجلترا، في الحال هو كما أمريكا، في. الحياة لواقع وفقا

 ادعاءات أن ليكتشف يكبر الذكي الطفل

 في معيبة لتكون تماما المساواة قدم وعلى يبررها، ما لها ليس العامة الحياة

 .االكتشاف هذا خالل من والعمل الفكر

 على فيه جدال وال كبيرة واحدة التفوق له األمريكي الجو

 تقريبا فإنه مواطن، كل حق على تصر إنها: بريطانيا
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 في يحمل أنه به؛ القيام يمكن ربما كان ما كل تفعل أن على واجب، انها على يعرض

 طياته

 ل الممكنة كمكافأة الدولة في منصب أعلى حتى له

 ال بالتأكيد الفرص في المساواة حد إلى تصل. محاولة

 امريكا في. األمريكية الدولة الحسد ولكن شيء أي تفعل أن تستطيع االنكليزي عاقل

 التي النشطة المشاريع جميع. خطيئة ليست" افتراض"

 تماما التجارية التدفقات في االنكليزي من األمريكية يميز

 الوطنية شيوعا والء القوة كل ذلك؛ من الحال وبطبيعة

 بجانب الشمس مثل اإلنجليزية يعادل ما بجانب يضيء الذي األمريكية،

 بثمن تقدر ال هذه عن النظر بصرف ولكن. مستبد حتى ويضيء القمر،

 انكليزيا مما الكثير لديها أمريكا أن أرى ال وأنا مزايا

 أمريكا في بالنقص نقاط بالتأكيد هناك. الحسد تحتاج

 في فقط ليس سيئة، هي التي التنمية في والتأثيرات الجوي، الغالف

 مع مقارنة في حتى ولكن المثالية، الناحية من ممكن هو ما مع مقارنة

 .اإلنجليزية الشبه أوجه

 و جاره، مثل جيدة هو رجل كل أن نظرية المثال، سبيل على

 من وبدال للحمقى، االختيار لديه يوجد ال قليال، أفضل ربما

 العادية اإلنجليزية اللغة إلى - يبدو انجلترا احتراما الصمت

 في سليمة وغير الخام األحكام من عادية غير كمية - العقل

 بسلبية أن العقل من النوع هذا بأن االنطباع على يحصل واحد. أمريكا

 ل ونتيجة أمريكا، في بنشاط سخيفة األحيان من كثير في هو انكلترا في غبي

 االجتماعية أمريكا األمريكية، ومناقشات األمريكية، الصحف لذلك، نتيجة



 وال انكلترا في نسمع ال أننا الدين بحسب العامة الشؤون وعمت

 األمريكية العلمية وثابتة الحقيقية التنمية. تسمع أن تريد

 كبير حد إلى أعاق أن ويجب األوروبي، للمراقب الرجال ملثمين

 وأمريكا الهواة، مكتشف من وفيرة سخف من
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 وكفى االنطباعات، هذه في كافية سالمة هناك وربما

 كل قولنا لتبرير واالنتقادات، التقارير هذه في الحقيقة

 ليس وأنه األمريكي، الجوي الغالف مع الحق المثالية الناحية من ليس

 البريطاني دينا التبرؤ في تتحول أن يجب األمريكية الشروط تقديم

 عليه تقوم الذي األفضل الشيء بعض نسعى أن علينا. وراثي ملكي

 األمريكية الشخصية. واألمريكية البريطانية المؤسسات تلتقي قد

 واالجتماعية الشخصية اإلنجليزية اللغة مثل تماما االجتماعي، والطابع

 اآلن تكون أن يجب التي والعيوب جدا، خطيرة عيوب ويعرض حرف،

 األطفال اكتساب سياق في تكون أن ويجب عليها، ينعكس

 هي األمريكية ومنذ. األمريكية الدولة في ينشأون الذين

 يكن لم أنه وبما بريطاني، أصل من الغالب في يزال ال

 ورثت متميزة لتطوير البريطانيين من الكفاية فيه بما طويلة فصل

 له البارزة منذ ذلك، على وعالوة العرقية، الخصائص

 فإنه البريطانية، الخاصة تلك مع حاد تناقض في هي الخصائص

 راجعا يكون أن يجب الجوي والغالف شخصيته في الفرق أن ذلك على يترتب

 أن كما. والسياسية االجتماعية الظروف مختلف هلل أساسا



 بهم unreasoningو والالمباالة، المشتركة، لاللبريطانية النسبية العيوب

 حتى الفكرية األشياء من الدنيئة واالزدراء المحافظة، بد ال

 و والضجيج، أعتقد، لذلك، االجتماعي، سياسية خطة مع

 هي التي القيادة-الهضم عسر واألرق ،practicalness يعني

 السياسية، االجتماعية بركب بد ال األمريكية، الحياة ظالل

 و الوحل، في العصي االنكليزي. أمريكا من حالة

 سواء حد وعلى الزوايا، يقطع عنيفة، خسة من نوع مع األمريكية،

 الكمال اتباع عدم أن تماما المتصور فمن الحاالت

 ولكن والعرق، الدم في اختالف أعراض ال حقا هي طريقة

 لهم حول اقتراح كتلة من وضرورية طبيعية نتيجة
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 .منها كل عوالم يشكل

 نظرية يسوده عالم إلى تصل الشابة األمريكية ينمو

 ل متساوية فرصة يكون أن يجب الرجال كل بأن القائلة النظرية خالل من الديمقراطية،

 النظرية أن وفيه والسلطة، وممتلكاتهم، السعادة

 أو سلطة أي لديه رجل ألي يجوز ال. موحد المتساوي العام االقتراع طريق عن وأعرب

 أن - رفاقه من ووفد حرة موافقة طريق عن إال السلطة

 كما واضحا بدا النظرية هذه ومنشئي - الفكرة هي

 لتلك شيء أي إعطاء إلى إال يؤدي لن التصويتات هذه أن يمكن كما

 .عدد أكبر من والرفاه السعادة حقا يخدم لم الذي

 مجانا مفهوم خالل من األعمال عالم في فكرة انعكس وقد



 لل الحر تفضيل خالل من إال الغنية ينمو أن يجب رجل يوجد ال منافسة؛

 و األمريكية، نظرية زالت ما مثل. العمالء من كبير يلي

 يجد الثابتة الحقائق إلى تصل حتى تنمو الذكية األمريكي الشباب مباشرة

 هو. ذكاء االنكليزي الشباب ألن األمل خيبة من الكثير كما تقريبا

 اثنين إلى يقلل دائرة من االختيار حرية ممارسة في أن يرى

 ومجانا الحزبية، المنظمات اختارتها والتي أكثر، وليس المرشحين،

 متضائل عدد قبل من المعروضة السلع إلى العمالء اختيار

 السياسية األدوات يجد. متقن بشكل عنها المعلن من الشركات

 سلطته وراء تماما المتشابكة التجارية والشركات

 ل ومكافأة والشرف، فرصة، إلى الطريقتين وأن السيطرة،

 ومشاعر أفكار شيوعا إلى خشنا للطعن إما

 لجعل آخر أو تاجر، اإلعالن أو السياسي والمحرض المبتذلة

 .تنازالت من قدمه ما يجعل أيضا هو وذلك. يفعلون ال الذين أولئك مع سالم

 الشباب، االنكليزي التي تلك عن مختلفة تنازالت وهي

 إلى يقدم أن عليه أن الجاذبية، المشترك العنصر هذا لديهم ولكن

249 

 ل سعيه لخفض لديه يؤمن، ال كان التي الظروف

 رائع من الدوام على له االنحناء الذي المعيشة مفهوم

 و الحواجز من عالم في يكبر االنكليزي. المستقيم والطريق

 هناك. الحشد من وتكافح المنظم، غير إلى وأمريكا المغلقة، األبواب

 و قوة على األمريكية العالم في هائل قسط هو



 ينحط األحيان من كثير في شيوعا الرجال حالة في والقوة البراعة،

 هو. والغش بصراحة الخداع في والبراعة وحشية، في

 .يستطيع ما إذا الذاتي احترامه في وحاذق القسري يكون أن ويجب

 أو المال تجعل ال عمل أي على هائل خصم هناك

 الكثير لديها الذين أولئك حالة في وإال ملموسة، نتيجة يعطي

 تنظيم من معينة والواحات عليها المنصوص الدوائر بعض داخل سقط

 أو العلم في حتى نفسه عن اإلعالن من له بد ال والعمل، الثقافة

 له اعتراف هناك ليس. الحمل منع حبوب كان لو كما الفن أو األدب

 هناك سوف. الجميع - االعتراف باستثناء العالم، في اإلطالق على

 له غرامة ولكن له، احترام ادنى وال راحة ال أن

 تجعل أن يمكن كان إذا إال معروفة، انجازاته يجعل أنه إال اإلنجاز،

 تسع أسفل يصرخون له حصلت وقد. لدفع الموضوع، هذا حول الدين من يكفي ما

 وتسعين

 ل الحياة في أساسية حقيقة هو وهذا. المواطنين زميل يصيح

 .الطموح لبنشاطات يستجيبون الذين األمريكيين من العظمى الغالبية

 السلطة والذهاب الألوسمة قدرة وتثبيط بريطانيا في كان إذا

 لها وجود ال الشرف بسبب المهدورة هو أمريكا في طبية، وصفة

 بعض في. واإلعالن الشعبي االنتخاب طريق عن الكهربائي التيار وانقطع

 سالمة مزعجة، غير الجدارة - شيء كل في وسيلة بأي وليس - االتجاهات

 أفضل لديها" دفع" ل التصرف وال هدية لديها ليس التي الجودة

 و لمساعدة واجب من نوع وهناك. أمريكا في منها العظمى بريطانيا في فرصة

 ليست أنها لو حتى حال، أي على التعرف يتم استثنائي رجل دفع
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 انجلترا، في المميزة الطبقة قبل من بكفاءة، تفريغها دائما

 واضح أكثر حدة، أكثر أنها شعرت حتى أمريكا في بينما

 .يموت أو" صخب" أن يجب بأنهم الشباب على أعجب

 والبريطانية األمريكية العيوب من التعداد هذا أن القول ويمكن

 المنطق، المدرسية الكتب من مألوف اقتراح أن مجرد التوسع هو

 من واحدة المعترض، يقول هنا، لديك". فانون الرجال كل"

 الخاص، للمسؤولين يوجه أن يجب إما بديلين،

 محدود، من والثواب الشرف مصادرك المشرعين،

 باعتباره السلطة سيعقد الذي األول، الطراز من خاصا تدريبا ومدربين راثية،

 المحل في يمارس شعبي خيار على تعتمد أن يجب أو الحق،

 أو الميراث ولكن يكون أن يمكن ماذا. االقتراع صناديق وفي

 نظام كل أخطائهم؟ ومزج االثنين، من مزيج بعض أو االنتخابات،

 نظام كل عيوب يكون وقد سلبياته، له

 ورمز الثقافة على الحفاظ طريق عن سيما وال التعليم؛ من التقليل

 وحفظ األولى الحالة في عالية بك الخاص الحاكمة الطبقة شرف

 لل األساسية الشرور ولكن. األخير في كفاءة بك الخاصة العادية المدارس

 و منها يعاني أن المرء وعلى األساسية، الشرور -و نظام كل

 مع الدوام على يكافح أن المرء وعلى ضدهم، النضال

 الملكي، النظام نظرية. العالم تصيب التي لألمراض المسببة البكتيريا

 األخير ولكن التحفيز، في الديمقراطية النظرية من شأنا أقل شك، ال



 هناك،. السابق من بكثير أكثر النوعي، التأثير في فشل

 النظامين كال. المسألة جوهر يكمن المعترض، يقدم

 و ومنبه، سكين، التقليم النقد، إلى تحتاج يراقب، تحتاج

 .أخرى إلى الثوري التغيير لتبرير الكفاية فيه بما سيئة هي وال

 معها اإلنجليزية الناس معظم ذلك ألن االستنتاج هذا مثل بعض في
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 الطريقة لهذه وكان للراحة، حان قد المسألة هذه مناقشة أن للمرء يمكن

 مبالي ال نعزو أن يجب واحدة مسألة في للنظر

 لدي عليها تقوم التي البريطانية، وراثي نظام في القبول

 للكل والمفرط صريح اعتراف هناك. بالفعل الحظ

 ومع األمريكي، النظام من والوهمي الحقيقي خطأ

 والمناقشة معضلة، من قرون على أننا اقتراح

 .رفضت

 هناك وليس معضلة، من قرون على فعال نحن هل ولكن

 أو االنتخابات، من خفف وراثية للحكومة بديل

 لدينا يمكن ال االقتراع؟ وصناديق جناح سياسي قبل من الحكومة

 في يولدون الذين لجميع الفرص تكافؤ والتقاليد المعنى بهذا

 لمبدأ والكامل السخي االعتراف هذا العالم، هذا

 الثمين الطبيعي الحق هو هذا صفوف من الترقية

 والعملي السياسي الغش دون األمريكية،

 ل فقط الماضي في العامة الحرية هذه يقيد الذي تزوير،



 من شأن كل في لكمية نوعية المرؤوسين والتي حيوية،

 الشيء بأن نعترف أن الجديد اللجمهوري أن الواضح ومن حياة؟

 أفضل لتحقيق ولكن لذلك، شيء يوجد ال أنه معضلة، الواقع في هو

 ما كل يكون أن يمكن ال وأننا اليد، متناول في لدينا سيء شيء أيهما

 و كآبة األكثر هي أقل، شاردة أو أكبر فقط ولكن الرغبة

 توافق الجديد الجمهوري لن وبالتأكيد،. القبول يعيق

 وجدي دقيق دون من معين، عقلي صراع دون

 .الثالث االتجاه وجود احتمال في التحقيق

 ال. سؤالين نفسه يطرح فإنه جانبان، له األمر هذا
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 و شرف ومسألة اإلدارة، من كل من األول السؤال

 في حقا تتطلب جديدة الجمهوري الحزب فكرة أن إلى عليه هو ما. امتياز

 أن يتطلب أنه اإلدارة مسألة في المسألتين؟ هذه

 مالك من جزء أنه يشعر أن يجب الدولة في يكبر طفل كل

 الفرص في المساواة قدم وعلى عضويته، في تماما خالية دولته،

 إدارة لتأمين أيضا تريد وانها - اآلخرين األطفال لجميع

 وليس نويسيست، وليس الرجال، من جدا أفضل أيدي في األمور

 اثنين لهذه يمكن. األفضل ولكن بمهارة، معظم عنها اإلعالن أو أغنى

 والجديد وامتياز، شرف مسألة في األشياء؟ التوفيق يمكن

 هذا. سيئة سمعة من الشرف فصل الجمهورية فكرة تتطلب

 لألساسيا والقسري المرئي التعبير بعض يتطلب



 أي على الحصول من الشرفاء أكثر أشياء هناك أن تصور

 واالمتيازات والتمييز طبقة إلى تحتاج فهي. المال أو األصوات

 كل خالل أن من التأكد تريد أنها وأيضا - الفكرة هذه تجسد

 جهود ضد مقفل واحد باب يجوز ال هناك الحياة من مجموعة

 األمرين لهذه يمكن. فيه ما أفضل إلنجاز المواطن

 أيضا؟ التوفيق يمكن

 متضاربة الحالتين كلتا في أنه ألعتقد الجرأة لدي

 شائع هو مما تماما أكثر بين التوفيق يمكن متطلبات

 .مفترض

 هو كما المصالحة ومسألة شيء، كل وقبل أوال نأخذ، دعونا

 أيام جاءت. العامة الشؤون إدارة في قدمت

 بأن االعتراف من تبدأ أن يجب الرجال من التفكير في ديمقراطية األكثر عندما

 أكثر أو الرجولة، االقتراع خالل من والمسؤولين الحكام جميع تعيين
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 و - تماما نقول دعنا - البالد يعمل ال من الرجولة، من

 العمل أن المرجح من مضى وقت أي من يبدو فإنه التعليمية الكفاءة من مستوى أي في

 أكثر من آالف. تأمل انها أسسوا الذين الطريق في

 حتى هذا عشر التاسع القرن أثبت وقد متنوعة تجارب

 بين كخيار إال يعمل أن يمكن االنتخابات أن حقيقة. المقبض

 و المتوقعة غير هو المرشحين، من مجموعة أو المختارين، المرشحين من اثنين

 كبير مع االنتخابية األساليب كل من منه مفر ال ميكانيكي عطل



 انتخابات. شيء ال أن مع عالقة له التعليم. الناخبين

 ما بقدر فقط االنجليزية جامعة أعضاء التالعب يتم

 :حاشية. ]االيرلندية الدوائر من والكتابة القراءة أقل في االنتخابات

 لدينا، عام السؤال من الجانب هذا على جدا موحية كتاب هناك

 واحد أي تثير أن ينبغي والتي لوبون، غوستاف. M بواسطة الحشد،

 يود الذي اإلنجليزي والقارئ. لالهتمام مثيرة الورق هذا أن يرى الذي

 أيضا اآلن متاحة لها المسألة هذه في أكمل عالج

Ostrogorski ومنظمة الديمقراطية عمل، العظيمة 

 ولكن ،accidentals مسألة ليست وهي.[ السياسية األحزاب

 وتعتبر بها الرجال سعى وقد. أساسية آلية مسألة

 .االقتراع كتبها التي الحالية الطريقة لتأهيل أجهزة أنواع جميع

 كاألرنب وحشية. للقارئ يحدث سوف المتعلمين للرجل التعدد ميلز التصويت

 و. GRECE للدكتور السلبي والتصويت األصوات، لجمع نظام

 ل الكفاية فيه بما واضح االختراعات هذه عيوب كانت

 طرق على التغييرات دق وقد. محاكمة حتى منع

 جرا، وهلم النفش، وحظر التراكمية األصوات عد؛

 .للنتائج ضروري تعديل أي دون حاولت وقد

 االنتخابي في" مراحل" إلدخال األجهزة من العديد هناك

 و الحكام انتخاب الذين الناخبين، تنتخب دائرة عملية؛
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 لتحقيق مجدية غير المحاولة تلك أيضا وهناك المثال، سبيل على ضباط،



 الحاكم انتخاب طريقة سياسي، غير اختصاصي في

 إخوانهم" استمالة" هم بالطبع". استمالة" على القدرة مع الهيئات

 األخرى الذرائع بين. جرا وهلم المرشحين، رفض السياسيين،

 ل الضروري من يجعل أن شأنه قبيل من هي نوقشت، قد الناس أن

 تسجيل على للحصول التبصر بعض وعرض المتاعب بعض التخاذ رجل

 شأنه من ومثل الغرض، لهذا امتحان الجتياز أو كناخب

 جدا سوى هناك ليس أنه التعقيد، من درجة على االقتراع ورقة مع له مواجهة

 دون عنه ملء على قادرة تكون والمضني ذكي رجل أن

 تطلب أن في معقوال أمرا يبدو أنه المؤكد ومن. األهلية فقدان

 وتوضيح كامل بشكل كتابة على األقل على قادرا الناخب يكون أن وينبغي

 هناك األخير، عدا فيما. اختياره من الرجل اسم صحيح

 تعزيز اعتماده ولكن األشياء هذه من أي بالكاد هو

 أي. هزيمة إلى تهدف والتي السياسي، منظم قوة

 أنه. التنظيم وقوة الحاجة من تزيد المضاعفات

 من burthen هذا كل مع أنه - الكاتب ويعتقد - نصدق أن يمكن

 العموم، وجه على يزال، ال الديمقراطي االنتخابي والنظام القصور، أوجه

 ل سببا ليس هذا ولكن وراثي، االمتياز نظام من أفضل

 لها العملية نتيجتها لآلمال ومخيبة عيب كيف إخفاء

 :حاشية. ]الحالي شكله في معها قانع ليستريح وال كان،

 ل أنه نذكر لم ما كاملة ليست حالة بيان

 وتعيين وراثية الحكام حكم طريقة



 السياسيين حكم ومن جهة، من النبيلة رعاة من مسؤولون

 البريطاني النظام في هناك وأضاف أخرى، جهة من المحسوبية ممارسة

 .تنافسي امتحان خالل من المسؤولين اختيار من الصينية الطريقة

 ل جذابا كان تصحيحا كما إمكانياته حدود في ذلك عملت
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 من cleanhandedness في الرئيسية العوامل من واحدة أنها رعاية؛

 جديدة الشبان باستمرار تستورد وأنها البريطانيين، الساسة

 تعليما الجنرال مع اتصال على الموظفين طبقة على للحفاظ خارج من

 ل للتطبيق، قابلة تبدو ال وأنها ينطبق، ال ولكنه. العالم

 وتأييد لتعيين السياسة، من أوسع قضايا

 من هي الصفات من درجة على حيث المسؤولين، والمشرعين الحكام

 .[قياس يمكن الفحص تلك من أهمية أكثر

 هو وهذا الديمقراطية؟ لفكرة حقا ضرورية االقتراع هو

 تحت رهيب حتى ونحن. للقارئ جدا جديا وضع اآلن السؤال

 مهووس قبل حتى جميعا ونحن بها، المعمول الشروط من موجة

 يكون أن للرجل يمكن التي الوحيدة تصورها يمكن طريقة بأن اإلقناع

 من كل به نقوم ما شخص، في التصويت بنفسه هو سياسيا وأعرب

 استعداد على تقع التي الثالث، خيار وهو احتمال، نغفل عادة لنا

 جدال ال شرور التي الوسائل طريق عن طريقة هناك هل. أيدينا إلى

 دون جدا، كبير حد إلى تقلص أن يمكن الديمقراطي الحكم

 أن - تعزيز بدال الواقع، في - تقليل حتى أو تدمير



 ديمقراطية أن عائق، دون االحتماالت الشعور تنشيط

 كل من بك العموميين الموظفين الختيار طريقة هناك هل. الفكرة وتنطوي

 تماما الصوت على العامة الشؤون على السيطرة فعال وبشكل أنواع

 باعتبارها القبيل هذا من شيء االضطرار دون من الديمقراطية، المبادئ

 سيسمح الذي الطريق وهو شيء، كل في اآلن، المفهوم هو كما االنتخابات،

 تماما شيء - المرشحين من العديد بين متعمد اختيار من

 رفع بالتأكيد سيكون الذي - الحالي النظام ظل في المستحيل من

 جستر، عقالنية، حدود بال ويكون لدينا، المشرعين الجودة متوسط

 وسيلة هو بل ذلك، على وعالوة. لدينا الحالية الطريقة من متعمدا ذلك من وأكثر
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 والتي اإلنجليزي، الشعب اختراع عادة هو هذا

 تطبيق آخر، بالضبط مواز تطبيق في واحد ليوم استخدام

 في من الفترة خالل وضعت متقن بشكل اختبرت قد التي

 لنفسي أعترف أن يجب والذي سنة، مئة ثماني أو سبع أقل

 هذا. لدينا العامة االحتياجات على تطبيقها تم قد يكن لم التفكير دهشتها

 تقريبا لتلبية التحكيم لجنة نظام وضع وقد. التحكيم لجنة نظام هي الطريقة

 على كيف مشكلة أليام، تواجهنا التي المشكلة نفس بالضبط

 أيدي في الملكية أو رجل حياة تعرض لتجنب ناحية من

 متعاطفة غير تكون قد لمصلحة متميز، شخص وهو حاكم، من

 صاخبة من له حماية أخرى جهة من بينما معادية، أو

 ل التعسفي إرادة من المتهم لحفظ - حشد أحكام



 بالضبط هو يوم بعد. الغوغاء إلى به الرمي دون والنبيلة الملك

 أن إال تحل، أن يجب شعوبنا أن تكرارا المشكلة هذه

 ل العامة شؤوننا اآلن لدينا واحدة فردية قضية من بدال

 األصل في كان الذي المجتمع أن وبما. مواز نظام تحت وضع

 أو ذنب بشأن قرار التخاذ الكفاية فيه بما وحميمية الكفاية فيه بما صغيرة كانت

 هناك وضعت الصعبة، نسب إلى ارتفعت أعضائها من البراءة

 والذين العاديين المواطنين من عدد بالقرعة اختيار من النظام هذا

 والذين، وإعداد، خصيصا أوعز ثم كانوا الذين الدستورية، اليمين أدى

 المطلق النقيض على والمسؤولية الوقار من جو في

 وأدان القضية نظر العام، االقتراع من الضجة مع

 ذلك هو األسلوب هذا أن إلى أشير أن لي اسمحوا. المتهمين من اإلعفاء أو

 الذي المشترك االنتخابي الطريقة على متفوقة كما عالميا بها المعترف

 متهم رجل مصير لتأخذ ليوم تقترح أن شخص أي

 أي يد في ووضعه محلفين هيئة أيدي من القتل

 هذا مثل أيدي في حتى كان، أيا األمريكية أو البريطانية دائرة
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 البريطانية، الجامعات من واحدة باعتبارها للغاية ذكي دائرة

 الحدود خط وراء الغريبة النزعة تحمل أنها يعتقد سوف

 .العقلية الصحة

 االنتخابي؟ لغز إلى المحلفين هيئة نظام تطبيق أن لنا ينبغي ال لماذا ثم

 من بدال البرلمانية، مدة نهاية في المثال، سبيل على لنفترض،



 مع وكنا، البرلمان، أعضاء النتخاب الحالي المنهج

 مبدع األكثر حيادية ومع الدعاية االحتياطات كل

 التحكيم ولجنة الكثير، قبل من التحكيم لجنة الختيار يخترع، أن يمكن الذي الجهاز

 للعام معقول بشكل ممثلة لتكون الكفاية فيه بما من العديد

 التحدث على قادرا ليكون الكفاية فيه بما وصغيرة المجتمع شعور

 المجتمع مناقشة دون األعمال بهذه وللقيام معا بسهولة

 جيدة عمل يكون قد أعتقد، كما والثالثين، العشرين بين - طرق

 و منهم اليمين أداء مراسم بعد كنا، أننا ونفترض - عدد

 لهم وكريمة خطير عنوان بعد أو الصالة بعد ربما

 في المحلفين هذه كل لوضع أمامهم، تضع أن واجب على

 ل العالم، عن ومعزولة أيام، لبضعة مريحة أرباع

 المهلة، بموجب العامة، األماكن في نسمع، أن ويمكن. لها المشرع اختيار

 وأنهم أنفسهم، قدمت الذي النحو على المرشحين هؤالء عناوين

 ل المناسبة االحتياطات ومع طول من الحد إطار في تحصل، أن يمكن

 بامكانهم. لتقديمها المرشحين مثل وثائق اختارت الدعاية،

 ل المرشحين اختاروا أسئلة أي وطرح العامة، األماكن في أيضا،

 أي في قد وأنها السوابق، أو نواياهم توضيح

 ذاك أو هذا رفض وإلى من أكثر أي لسماع باإلجماع قرار اتخاذ مرحلة

 يكون أن األخير وهذا. )مداوالتهم المرهونة الذي المرشح
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 halfwittedو السواعد، ترشيح لقمع فعال طريقة



 فوزه وبعد بين التحكيم لجنة.( رمزي مجرد واألشخاص

 ل العامة الغرفة من تنسحب والجماهير االستجوابات ان

 سيكون الحال، بطبيعة التي، مداوالتهم. الخصوصية في متعمدة

 أخرى دولة أي تحت المستحيل درجة إلى والتخاطب صريحة

 األصوات خبير مناور من الخدع من وخالية الظروف،

 لل المرشحين من العديد حالة في المثال، سبيل على شأنه، من تماما،

 سخافة من نتخلص السياسية، األلوان متشابهة أو واحدة

 ذلك يستقر أن يمكن السياسي نفسه هوى من والمحلفون. األصوات انقسام

 .نهائي قرار اتخاذ في المساهمة قبل بينها فيما عالقة

 توفير يتم قد. التحقيق سلطات بعض التحكيم لجنة هذا يكون قد

 أو األفراد. معينين مرشحين ضد لمناشدات

 الخصوص وجه أي ضد اليقظة المجتمعات دعاة تظهر قد

 أو المالي تحصيلها، في المشكوك قضية أي حول الحقائق وتقديم مرشح

 الشهود قد. مرشح فيها تشترك قد والتي ذلك، خالف

 والمتورطين الواقع، من سؤال أي على وسمعت يسمى أن

 التحكيم لجنة قد مرحلة أي وفي. سلوكه يفسر المرشح حصل

 في ثم،. شاغرا المنصب لهذا اختياره وتقرير الدعوى وقف

 سنوات ثالث أو ربما، سنة الزمن، من معقولة فترة انقضاء

 كانت إذا ما لتقرر أخرى التحكيم لجنة استدعت قد سنوات، سبع أو

 إخضاع أو منصبه في يستمر أن ينبغي األعضاء يجلس منازع دون

 .جديدة مسابقة إلى



 اظهار لمجرد ملموسا شكال هذا في هنا االقتراح بهذا وتقدمت

 واحد االقتراح، عينة واحدة وهي. به القيام يمكن الذي الشيء من النوع هذا
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 في حتى ولكن. التحكيم لجنة قبل من لالنتخابات المحتملة المخططات من كبير عدد

 ل يخدم ال أنه به المسلم فمن الخام، اقتراح من الحالة هذه

 و متعمدة أكثر االنتخاب لطريقة العملي تظهر

 الجديد الجيل إلقناع محسوبة أكثر كرامة، أكثر شامل،

 أكثر حدود وبال العام، االختيار خطورة من بشعور

 وأنه الحالية، الطريقة من جيد الحكام تعطينا أن المرجح من

 مهما النوعية الجيدة بأي التضحية دون ذلك تفعل أن

 ممتاز هناك: حاشية. ]الديمقراطية فكرة في المتأصلة

 محاولة من اإلمبراطورية، هذه وفي المتحدة الواليات من كل في االحتماالت،

 و مبدئيا وتنقله هذا، ألن األسلوب هذا مثل على

 تماما مختلفة طرق هناك وبالفعل العظمى بريطانيا في. مجزأة

 هيث الدرجة دوري في. جنب إلى جنبا تعيش للبرلمان االنتخابات

 في. تفصيال بسرية االقتراع طريق عن التصويت وأنا المثال، سبيل على كنت،

 ال. بالناس مليئة غرفة في صوتي أعلن لندن جامعة

 جدا بسهولة قد منهم، واحد أو البريطانية، الجامعة دوائر

 شئ، يوجد ال. المحلفين هيئة االقتراح لهذا العملي اختبار بمثابة تستخدم أن

 واحد أي لمنع المتحدة الواليات دستور في أعتقد،

 من مميز األنجلو سكسونية األسلوب هذا إلى اللجوء الدولة



 السياسية الحياة في فقط ليس. الكونغرس في ممثليها تعيين

 أو المجتمعات أي. األسلوب حاول قد التي المؤسسات

 اجتماع أو مؤتمر إلى مندوبين إلرسال لديها التي المؤسسات

 كان لو حتى. العملي الختبار المفهوم هذا جدا بسهولة يؤدي قد

 فإنه باالقتراع، االنتخابات عن بديال يكون أن عمليا يثبت ال

 أعضاء لتعيين القيمة بعض على العثور يمكن

 .الخيار في المشاركة إلى عادة نلجأ الحاضر الوقت في والذين متخصص، نوع

 فيه المرغوب المتخصصين من نخبة فيها كانت التي الحاالت من كثير في
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 الكبرى بريطانيا من المتعلمين الرجال من المحلفين هيئات كاملة، العامة الهيئات

 الستخدام بالنسبة الحال هو.[ عالية للخدمة التحكيم جنة نوع يكون قد

 مثل مشاكل على نطبقه عندما بكثير أقوى يصبح المحلفين هيئة نظام

 مختلف على التعاون خالل من الخبراء طريق عن حل إلى اآلن نحاول

 .اإلدارية الهيئات

 أو التمثيلية الهيئات مستوى لرفع إما ضرورة

 التشريع في ولكن إدارة في فقط ليس عنها االستعاضة من

 وراثية، أو المنتخبين الحكام قبل من المعينين المسؤولين من البيروقراطية

 األحوال من حال بأي وليس مدروس، الرجال جميع على يضغط أن هو واحد

 ال. جديدة الجمهوري النظرية هذه لتختم الالزمة األكاديمية السؤال

 واالقتصادية والعلمية يوم، كل إلحاحا أكثر تصبح ضرورة

 مستوى إلى أخرى ثم واحدة قضية األولى تثير التطورات



 تحرك، الماضي، القرن في. عامة شبه أو عامة وظائف

 أو العامة الرقابة على نفسها وأجبرت والتعليم، والتدفئة، اإلضاءة

 كاملة مجموعة صناديق تطور مع واآلن العامة، اإلدارة

 خاصة، اهتمامات المنافسة على غرامية عالقة على كانت التي الشركات، من

 " إنتخابية حملة صحيفة الصياح، خالل من الحكومة. االهتمام بنفس المطالبة

 ذلك من وأكثر يوم كل خطورة أكثر هو جناح، وتنظيم الضجة،

 دي حكومة لرؤية استعداد على كنا إذا وإال عاجزة،

 دي الحكومة تجاوز األثرياء األعمال منظمي الواقع

 وهو المسؤولين، من العملية األوليغارشية على بناء لالنتكاس أو القانون،

 أو جيل في الكفاءة في بالتأكيد سينخفض التي األوليغارشية

 لتحسين المشكلة لهذه جاد بشكل أنفسنا نضع أن علينا لذلك،

 إحالل اتجاه في هو. التمثيلية األساليب

 لل الوحيد عملي خط أن العام للرأي الستطالع التحكيم جنة طريقة
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 لديها يكون وحتى يكذب، أن يبدو الكاتب لهذا المعروفة تحسين

 كان الديمقراطية الحكومة بأن يكون أن يمكن ال ذلك حاولت تم

 لل المعقدة الحتياجات كافية غير أنها ثبت وشامل حاول

 .الحديثة الدولة

 الثاني المركز إلى اآلن نأتي. اإلدارة لمسألة عجبا

 من نتيجة أفضل على للحصول كان إذا الحديثة الدولة في تحتاج

 واالمتيازات األوسمة من ضرورة هو وهذا ذلك، في ولدوا مواطنين



 و االستثنائية الشخصية والصفات الخدمات وتعزيز لمكافأة

 الصحيح، االتجاه ظل في هو، الذي مضاهاة أن وتسمو الثارة لذلك

 في. البشرية الدوافع كل من بناءة للدولة فائدة األكثر

 العظمى في الدستور، بموجب المتحدة الواليات العناوين يحظر

 العناوين نتخيل أن الممكن من ولكن. طبية وصفة طريق يذهبون بريطانيا

 الحقيقية الرموز تكون أن شأنها من والتي وراثية، ليست التي واالمتيازات

 أنه. الجمهورية لفكرة وفقا تماما اإلنسان قيمة من

 أمريكا في النجاح أن الجمهوري ضد االسهم التهم من واحدة

 النجاح ذلك، إلى وباإلضافة انكلترا، في. مالية أو سياسية إما

 االعتراف من نوعا االعتراف، من بد ال وهناك، االجتماعية، أيضا

 علمية أمريكية بعض والذي الفكري، لالإلنجاز الممنوحة

 العظمى في الحال هو كما الحال، وبطبيعة أمريكا، في. لحسد سبب الرجال وجدت وقد

 وفخري جدا، عليه تحسد التمييز هذا يوجد بريطانيا،

 الحرية قبل من الملوث أمريكا في ولكن. الجامعات إحدى من درجة

 منازع دون ومن وهمية، الجامعات تنظيم يمكن التي

 من الفخرية الدكتوراه درجة العظمى بريطانيا في. الدجالين من افتراضات

 كمسألة يكاد أنه حقيقة من الرغم على الجامعة،

 من للغاية فيه مرغوب اعتراف هو عارضة، األمير لكل بالطبع
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 البريطانية الفروق بعض هناك ذلك من أبعد. العامة الخدمات

 وزمالة أمريكا، في يتوازى أن جدا مفيد قد



 كما جدا، جيد حقا الشرف وهذا المثال، سبيل على الملكية، الجمعية

 و baronetciesل المرابح الذين الرجال من فئة قبل من ملوث غير بعد

 .الخاص الملكة ومجلس األلقاب

 األحيان من كثير في هي التي المسألة هذه في النقاط بعض هناك

 يكون أن يلزم ال وألقاب ويكرم األول، المقام في. عنها التغاضي

 يمنحها أن الضروري من وليس الثاني، الشوط في. وراثي

 كما - فقط ليست فهي الثالثة، في و،. السياسية اإلدارة

 ولكن مع، تماما متوافق - يظهر الفرنسي الشرف جوقة وسام

 .الجمهورية لفكرة ضروريا مكمال هم

 المساواة قدم على هي للحكومة شرف للتكليف السيئة النتائج

 هم، الغالب في وتعطى. العظمى وبريطانيا فرنسا في واضح

 قبل من تعطى ألنها السياسية، الخدمات اجل من الحال، بطبيعة

 السياسي خارج الرجال من بينة على ليكون جدا استيعاب السياسيين

 تحسينه من بدال العملية تعديل يتم العظمى بريطانيا في. العالم

 و واقعية من الرغم وعلى. المحكمة تأثير باسم يعرف أحد ما

 جدارة التمييز في الملكية للجمعية المستمرة الكفاءة

 عليها استولت طالما التي الفرنسية، واألكاديمية العلمية، عمال

dilettanti ،اإلنجليزية، اللغة للفنون الملكية واألكاديمية األرستقراطية 

 بها تمأل التي للهيئة األساسية والمخاطر العيوب إظهار

 و لالألوسمة وطني نظام لماذا سبب من هناك ليس ولكن. الخاصة الثغرات

 هذه من يتضح تماما، جديد أساس على األلقاب يعمل أن ينبغي ال



 الشيء وضع ،tangibleness لمجرد دعونا،. مختلفة اعتبارات
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 .القارئ للنظر محددة خطة كما

 كما - تشمل التي المرحلة أدنى هناك يكون أن المثال، سبيل على قد،

 على قادر تقريبا مواطن لكل - واحدة مرة شملت فارس لقب اإلنجليزية

 ل الرجال كل تأهل الجامعات، خريجي جميع مبادرة،

 كل المؤهلين، المعلمين وجميع مسؤولة، المهن ممارسة

 البحارة وجميع معينة، رتبة إلى ترقيته والبحرية الجيش في الرجال

 قبل من بها معترف الوزراء كل سفينة، للتنقل تأهل

 يمارسون الحكوميين المسؤولين وجميع الدينية الهيئات صحيح بشكل نظمت

 معينة نسبة بترشيح العامة شبه منظمات قد أمر؛

 و لمهارة، مطالبة أي مع النقابات التجارة ومنظمة موظفيهم، من

 فنان وكل ،"الئق" الرجال من رجالهم من معينة نسبة

 في سيكون، أنه. مقبول دبلوم عمل يقدم أن يمكن الذي الكاتب أو

 للقيام مؤهلة كانت امرأة أو رجل كل على مجموعة عالمة حقيقة،

 الذي الرجل عن تتميز التي شيئا، فعلت قد الذين أو ما شيء

 المشتركة unenterprising جائع مجرد العالم، في شيئا تفعل لم

 ل - العامة الشؤون في قليال االمتيازات من العديد تحمل قد. رجل

 هذا ومن. االنتخابية المحلفين لبعض تأهل قد مثال،

 في. الطرق من متنوعة مجموعة في التالية المرتبة الدرجة رسمها السهل من يكون قد

 .الشرف ينابيع من العديد هناك يكون أن يجب الحديثة الديمقراطية الدولة



 هناك أن يجب. كثيرا يصر أن يستطيع ال المرء عليها ضرورة هو هذا

 محلي. التقليدية للتغيير قابل غير محكمة أي عصابة، أي محكمة، هناك تكون

 و للواليات التشريعية المجالس أمريكا، في - المثال، سبيل على التشريعية، الهيئات

 من محدود عدد على رتبة يمنح قد - المقاطعات، ومجالس انكلترا، في

 الخاصة، الدوائر بعض من استخالصها المحلفين. سنويا النساء أو الرجال

 قد الجيش، من أو الطب، مهنة من لفة من
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 الخارجية وزارة أفضل، المهنية لترشيح دوري تجميع

 و السياسية، للخدمات تقديرا تمنح قد المستعمرة مكتب أو

 كما - السلطة مع الجامعة إدارة مجالس يعهد قد

 بين من. فارس لقب يمنح أن يمكن العظماء الرجال من العديد الوسطى العصور في

 أعلى تزال صفوف الثانية الدرجة من المتميزة السادة هؤالء

 كما المحليين األعيان رئيس حدد قد المحلية المحلفين. استخالصها يمكن

 و رتبة، من المقيمين الرجال بين من نقول، دعنا" إيرل" هم

 والطبية كبيرة، الدوائر بعض لماذا سبب من هناك ليس

 في مرتين أو واحد تحديد يتم أن وينبغي والمهندسين، الدعوة،

 المحلية المناسبات من العديد هناك." الدوقات" ومنها المهنية، القيادات

 البريطاني سقوط. الرأس الرقم اللشرفاء حاجة هناك تكون عندما أهمية

 بعض األحيان من كثير في األمير، دعوة أو المحلي وراثي األقران على أخرى مرة

 أفعل األميركيين وما - اتفاقية خالل من إال عظيم مخلوق الفقراء

 شيء من المناسبات من العديد هناك. بوس تستخدم أنها إال أعرف، ال



 علنا المسؤول الرجل عندما االحتفالية أهمية من أكثر

 من هو محترف، سياسي وليس معروف، وعلنا تكريم

 والقوائم، لها، نهاية ال أمور وهناك. الراحة من قدر أقصى

 لنفسي. التدافع هو لرتبة الوحيد البديل عندما التجمعات،

 ا. الصدارة على طفيفة المناسبات هذه مثل في خط رسم لن

 جميع من سياسي نظام من أساسي جزء هو الثانية الدائرة

 ل هو منه الغرض تقريبا ودائما المجتمعات، باإلنجليزية الناطقة

 مختارة وأكثر حجما أصغر ودائرة الحالية استقرارا مصالح

 رسمت قد كنت كما الحياة نبل هذا ومن. النواب مجلس من

 في االيرلندية الممثلة أقرانه قدر أكبر استخالص ويمكن الثانية الدائرة

 هذا. أليرلندا العام الندية من اللوردات مجلس رسمها يتم

 أمريكا من المرتزقة بكثير وأقل ملزمة حزب بكثير أقل سيكون
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 إضافي تعيين سلطة تفويض الكونغرس إمكانية

 محددة من التحكيم لجان أو سياسية، غير الهيئات لبعض الشيوخ مجلس أعضاء

 لحركة بداية أنها على للتحقيق قابل األقل على الدستور،

 .[البريطانية اإلمبراطورية في ذلك مع التوازي إلى المطاف نهاية في سيأتي

 ديمقراطية وكفاءة العام الشرف القضايا هذه تكون عندما

 و نهائي، حل إلى التوصل نحو للتحرك اإلدارة بدأت وقد

 جديد من العملية توسيع من يمكنها وضع في يكون والمجتمع

 الخاص على والسيطرة األعمق، الثورة نحو الطرق



 غني، وأنه ،"الحاضر الوقت في االشتراكيين كلنا. "الملكية

 أن واقعة إلثبات طول أي في هنا القول فإن ولذلك

 خلق هو الملكية عن تماما الشخصية المتعلقات وراء ما

 في. اإلداري جهاز من أكثر ليس الواقع وفي المجتمع،

 ومؤذ، جدا البشعة المحلية الجوانب بعض من الرغم على الحاضر، الوقت

 شبه الجمهور وأسهم األراضي في حتى الملكية، المؤسسة

 و للسيطرة، وسيلة كفاءة بنفس يعطي وربما الشركات،

 أن يمكن التي أي من لمراقبة كفاءة أكثر وسيلة تكون قد أنها حتى

 جمهور لدينا ليس. الحالية الظروف ظل في محله ليحل توضع أن

 ل الكفاية فيه بما بالثقة جديرة والتحكم االختيار أساليب وأي الهيئات

 من بلديات حتى. النطاق واسعة مصادرة تبرير

 البلدية المناطق جلب يتم حتى ببطء للذهاب تحتاج الصناعات

 .الفعالة اإلدارة شروط مع متفقة أكثر

 ومتضاربة موجة النفايات تتداخل التي والمناطق جدا ضيقة مناطق

 يؤدي المناطق هذه مثل في ألوانه السابق من وبلديات والسلطات،

 السياسية الكفاءة. خاصة لشركة النهائي لالنتصار فقط

 هناك يكون أن يمكن ولكن.[ األول الملحق انظر: حاشية. ]االشتراكية تسبق أن يجب
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 رهيب هو مسؤولة غير الممتلكات من مشهد أن شك ال

 العبث ومن. جيل كل في التنمية في المحبطة قوة

 إلى بها يعمل وأمريكا، العظمى بريطانيا في سواء الممتلكات، أن ينكر



 لذلك السياسية والديمقراطية المساواة أن من العملي التنصل

 على دونية في القدري تقديم هناك. ببالغة ويؤكد

 لديهم فقراء، ولدوا الذين أولئك من الساحقة األغلبية جانب من

 استخدام طبيعي أمر وكأنها تقبل وأنها تحصى، وال تعد ال بطرق رخيصة أنفسهم

 فإنها اإلطالق، على مؤذ وأغراض الوحشي المتعة أجل من الثروة

 في الوحيد أملهم عن والبحث العامة، الخدمة مجال في الجهد من اليأس

 .لألغنياء قاعدة acquiescences في أو الجشع، حاد والتجارة القمار

 للملكية الحالي النظام لدينا فقط اعتبار يمكن جيد الجديد الجمهوري

 ل قوة من أوتي ما بكل ويسعى وسيلة رهيب بشكل مرضية كما

 .محله ليحل أفضل نظام تطوير

 إال تكون أن يمكن ال التي المسألة هذه في العمل من معينة خطوط هناك

 ال الجديد، الجمهوري سوف التي هذه على بناء وأنه مفيدة،

 أن على اإلصرار سيكون المثال، سبيل على ممتاز، واحد شيء. انتقل شك،

 و الشخصية، الممتلكات من معقول مبلغ حدود وراء ما

 الكفاءة من أعلى بدرجة المطالبة في المجتمع يبرره ما له

 ل العادي، المواطن من حالة في منه حامل الممتلكات في

 و عقليا المساواة قدم على قادرة، بل فحسب، عاقل يكون أن منه تتطلب

 يتمتع أن ينبغي العظيمة الملكية وريث. كبيرة تهمة في جسدي

 يكون أن وينبغي واالقتصادي، االجتماعي العلم مرضية المعرفة

 twentyone سن. كبيرة مسؤولياته بهدف درس

 و كبير، الحوزة إلدارة يكفي بالكاد عالية



 كبيرة ألصحاب مجانية اإلدارة سن لرفع
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 و الحكمة من سيكون التقاعد سن وتحديد الخصائص،

 بالفعل هو القبيل هذا من شيء: حاشية. ]يبرره ما له التدبير

 إلى المقدسة العائلة دي للمجلس رئيسا السلطة، قبل من فرنسا في حصلت

 ل إمكانية هناك يكون أن أيضا وينبغي.[ مبذر مصادرة

 --offences من ورمز اإلدارة، سوء من حالة في تدخل

 جرائم - أنواعها بمختلف واالعتداءات المثال، سبيل على المعتاد، السكر

 ترسب، إلى وأدى اللياقة عدم حقيقة تثبت التي

 معينة حالة في فيه المرغوب من أنه وجدت قد. وضعها يمكن

 للنقل الحالية العقوبات إلى إضافة والجنح، الجرائم

 هي قوية مصادرة. ألمناء حصة أو العقارية الممتلكات جميع

 الجمهور من ثبت للفساد بالنسبة سيما وال منطقية عقوبة

 األغنياء الرجال. األمالك أصحاب من مجموعة أو العقار مالك أي قبل من ضباط

 هو الجنون حدود وراء ما. دولة أي على خطرا يشكلون رشوة الذين

 القسوة أو الخبيث الورم حالة تحديد الممكن من يكون قد

 في الزوايا لتشكيل ومحاوالت مصادرة، يبرر

 هذا مثل على كدليل تؤخذ أن يمكن المثال، سبيل على الحياة، ضروريات

 من فائدة أكثر تكون هذه ما التدابير هذه جميع ان. شرط

 هم. العامة اإلدارة في تؤثر فإنها فوري وتحسن

 كانت الملكية أن بمعنى مع كله االجتماعي الجسم تصيب سوف



 أن شأنها من والتي الثقة، الواقع في وكان المسؤولية مشبعة

 .سواء حد على والفقراء األغنياء على جيد تأثير لها يكون

 بالثقة، جديرة وأكثر كفاءة أكثر العامة الهيئات أصبحت حيث ذلك، على وعالوة

 السير البريطاني االجتماعي الكيان في بالفعل عليه المنصوص المبدأ

 ينجر ومبدأ الموت، واجبات هاركورت فيرنون وليام

 .جدا ماديا تمديد يتم قد تحويل، عملية كل في كبيرة خصائص
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 لبعض الدولة العقاري الرهن تشكل قد الملكية نقل كل

 صغير جزء يكون قد. الممتلكات تلك قيمة من جزء

 حالة في كبيرة عامة، مؤسسة المتلقي كان عندما

 ال أو بعيدة قريب عن تقريبا وكلها ابنة، أو ابن

 المكتسبة الممتلكات الشر تأثير األجهزة هذه بواسطة. اإلطالق على المشابهة

 الكبير اإلحباط أي دون سينخفض حوادث مجرد بواسطة

 ل طموح ورجل. الرجال ومبتكرة مغامر، نشيط،

 بحكمة الزواج على حرص كان اذا واحد موجودة تزال ال قد أسرة تأسيس

 الذي المنصب مستوى إلى أبنائه وتثقيف وتدريب

 .لهم صممت

 على تحمل ذلك ألن الوسائل هذه الجديد الجمهوري يرتفع حين في

 الدنيا من الذرائع أيضا هناك يكون وسوف فوق، من الملكية

 الثلث في بالفعل ناقش الحياة، من والدنيا األجور

 الطريق، هذا في محدودة. األسفل من عليه والسيطرة األوراق، هذه من



 القطري، الجانب كامل في واحدة مرة تغرق الذي النهر تشبه الملكية سوف

 الذرائع هذه تكون عندما حتى. السعرية القناة داخل راهن اآلن تم ولكن

 تلك من كثيرا أدنى ستكون فإنها للخروج، شاملة عمل تم

 .االشتراكية من الخام التعبير وهو" الملكية إلغاء"

 على ينطوي والذي دولة في العقارات من معين قدر وهناك

 األمثل واحدة ذلك من أقل أو أعلى إما. الفردية الحرية درجات أقصى

 وانه الجديد، الجمهوري هو الجديد الجمهوري. العبودية نحو يمر

 انه. اإلنسان تطور على تأثيرها طريق عن شيء كل تختبر

 ل الحمائية، أو حر التاجر األناني، أو االشتراكي

 مختلفة هذه ألن فقط وذلك اآلن، حتى بعيدا فقط ديمقراطيا أو جمهوريا

 .نهايته أكبر أيد العامة السياسة مبادئ
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 و وامتياز، لشرف محتمل مخطط من الخام رسم هذا

 أي في الملكية، لإلرادة االجتماعية التنشئة نحو تقريبي

 السياسية، السيطرة مسألة في الحال هو كما المسألة، هذه في أن تبين معدل،

 ال األمريكي النظام أو البريطاني النظام من البديل

 العشرين القرن أيضا وهناك. اإلنسان االحتماالت استنفاد

 وتقديم ومناقشة الكتشاف جديد الجمهوريين لدينا الذي النظام

 لدينا تعليم أجل ومن. تجربة الختبار

 يرفض أن علينا يجب حياتنا، من أساسي عمل هو الذي األطفال،

 أن من والتأكد مخادع، وسبل القانونية الحيل مريحة كل



 والعدالة والحق الحياة واقع على كما الصحيح هو النظام

 الطفل يتعلم أن يجب. وجعلها والجيل، لدينا ضوء في نستطيع، ما

 كله اإلطار من ولكن والكتاب، واألم واعظ من فقط ليس

 وخدمة السليمة والحياة الحقيقة أن ذلك، عن الحياة وترتيب

 ل حفظ وأنه السلطة، أو شرف ألي الوحيدة بالثقة جديرة الطرق

 وثم. طرق جدا بعض هم الحياة، في تجنبها يمكن ال التي الحوادث

 ومسرعا ذكية يست ليكبر عادلة فرصة هناك تكون سوف انه وقال

 يضرب -هكذا من أقل وال أكثر ال هو له األحوال أسوأ في ألمريكا - الغش

 ولكن - يصبح األحيان من كثير في بريطاني كما - الراكد مخادع متكبر وال

 .وقادرة الوفاض، نظيفة فخور رجل الطموح، لذلك،
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 الثامن

 IMAGINATION زراعة

§ 2 

 العملية فجر يأتي المدرسة فترة من األخيرة السنوات في

 من األنانية والمحبة بسيطة، واألنانية المراهقة،

 جديدة، غامضة نبضات جديدة، اهتمامات من تضطرب تبدأ الطفل

 و السباق،. اآلن حتى خربة كما المشاعر من طوفان قبل من وحاليا

 لتأمين تسعى الفرد، يدعي األنواع،

 تقريبا سنوات بضع غضون في. لها أكبر لغايات فرد

 منزعجون بوعي، الجنسي وفتاة جنسيا بارد صبي أصبحت



 االستياء من حالة وأثار الحب، غامضة تزال ال االحتماالت

 ما نحو بنشاط أو مبدعة والوصول والمغامرة،

 في األساسية والحقيقة األشياء، من معاودة على المطاف نهاية في

 شيئا الواقع في هو هذا. العالم من أجل من الدائمة تشكيل إعادة

 يبدأ عرفناه الطفل بدايتها في. ثانية والدة

 من نوع مع جنب إلى جنبا نفسها تجمع جديدة والفردانية تنحسر،

 الطفولة من واثقة األلفة من وينسحب خجولة، الغيرة

 نهايته أننا في الخسارة؛ أن يعرفون واألمهات اآلباء جميع السري؛ عزلة في

 و الدراما بالفعل والذين ومفروضا، شكل بالغ، وقد

 في ذلك، مع هو، من ولكن فقط، بداية يزال ال الحياة في تضارب

 اليرقات محبوب، وغريبة،. وجعل انتهى جدا خطير شعور
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 هناك منهم قبل كاملة، يافعة إلى ذلك بعد مرت قد إنسان

 .واالضمحالل العمر حفظ نوع في تغيير من مزيد ال

 والكبار الشخصية، األحالم من الجنسي، الكائن التطور هذا

 تستمر و. المبكرة المراهقة سن في بالفعل تبدأ والتي الخيال

 وينتهي، التعليمية، العملية من الحقة مراحل جميع خالل

 الشخصية في مدرك غير درجة قبل من تحويله يتم ذلك، من بدال أو،

 .الكبار حياة حقائق

 العديد في األولى يختلف جسم غضون في الثانية الوالدة هذه اآلن

 والجسم أول والدة. أوال ذلك من األساسية الجوانب



 لفتات، استعداداته وميزات، المثال، سبيل على. منها مفر ال التي األشياء في وتكثر

 .االنحراف قوة أي من أبعد ورثت واأللوان، الطبائع،

 األشياء واستقر شكل من ليس تتكشف هي الثانية الوالدة لكن

 ال. عادي غير بشكل البالستيكية العقلية قدراته من االحتماالت، من ولكن

 هذا لتحقيق الفردية التصرفات كل تطوير في هناك أن شك

 ولكن - ذاك أو الطريق هذا نسيج في تحيز وجود االتجاهات، - أن أو

 و اقتراح مسألة عادي غير هو ذلك كل شكل

 الكوني. ومقصودة متعمدة صب قوى تأثير

 قليال، الفضول في البداية في من النظر يسترق هناك، وللعيش

 بطيئة وعثرة، المفاجئة، االهواء المفاجئة، واإلشمئزاز االستفسارات

 فيه، نعيش غامضة ظروف في السائدة بطريقة لهذا أن إدراك

 من كثير جمع في الحاضر، الوقت في وتزايد قوة، ويزداد

 الجنس من التدفق هذا. قوية ورغبات تفضيالت عاطفي إلى الحاالت،

 وأنانية شخصية لدينا سهل عرضيا الكبير النهر مثل يأتي

 والصمت عمق مع لها، منحدرات مع كبير نهر وهو مخططات،
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 الساحقة، الفيضانات من نهر مؤكدة، غير الجفاف من ونهر األماكن،

 .تجاهلها تحمل قد الغرق الهروب أن شخص ألي يمكن ال النهر

 و عالمنا، وادي والخالق جدا محور هو ذلك، على وعالوة

 في. شيء كل من والري الحياة، في قوتنا كل مصدر

 وهذا السباق، من مصغرة صورة في كما فرد، كل من مصغرة صورة



 .أساسية مشكلة هي الفيضانات

 خصوصي، صعوبة من النقاش هذا يدور طبيعته ومن

 لذلك - غريبة النفوس من قليل عدد باستثناء - منا واحد كل يمس ألنه

 الجنس" الورق هذا على نطلق أن قصدت قد كنت. مقلق نحو على وذلك وثيقا

 الذي الشيء من مفاجئة رؤية لي كان ذلك وبعد ،" والخيال

 مكتبة، في يجلس عارضة القارئ رؤية قدمت. يحدث

 ممتازة الحكمة من الكثير ويلقي والمجالت الكتب تسليم

 العنوان، ذلك في االستيقاظ كانت، انها كما فجأة، ثم جانبا،

 وحريصة، وطهرتها والقراءة، ماكر، اليقظة وعرض القبض،

 كل في مشكلة هو القصيرة المقالة في هذا. المادة هذه االشتمام خالل من

 جميعا نحن مالئكة، لسنا نحن ولكن! --angels كنا. المناقشة هذه

 عليه كنا سواء عمق، في كنا صغارا كنا إذا. متورط

 تزال ال ذاكرتنا جدا، قديمة كنا لو حتى العمر، من نحن إذا ال؛ أم لذلك

 ل مناقصة الغرور نظرنا وجهة من الحساسة المواضيع يعيشون الذين تمتد،

 ل على الحصول من نتمكن أقرب. المستحيل من مفرزة. كبيرة ورطة

 .أن ندرك أن هو انفصال

 ل يثخن اإلنسان عبثية هزلية tragi اإلنترنت شبكة على السؤال هذا حول

 يكون وسوف مضى وقت أو واضح نظر وجهة مضى وقت أي هناك عندما. أقرب في

 من

 وهنا البشري، لجنسنا المشترك الجنون هو هنا العظيم؟ العمل هذا
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 في ونحن شك، ال التي، - الجميلة معقولية من نسيج كل



 رؤية لديه واحد. الصغر متناهي إضافة الورقة هذه

 الرومانية strigilated والتنفس، والدهون، عظيم،. سخيفة إجراءات

 جيدة وسانت عبادة، أحدث من أنيق الباريسية السادة أيها األباطرة،

 ديني نحو على فاحشة Durtalو له، األشواك على المتداول أنتوني

 يونغ وبريغهام ماهوميت التكفيرية، إغراءات له يخضع

 ل أسرار الهذيان قاتمة الرجال التكميلية، الوحي يتلقى

 فاسقين غرامي، القديمة والنساء الفتيان مهمة االفتتان تلميذة،

 بها عليل نحو وتسير تماما المعقول رجال أنفسهم يحلم

 الشباب أحمق جميلة النفس، عن الرضا مجنون مع إجراءات

 من فيستا ويندوز في ذلك كل المدهشة، األشياء أكثر يرتدون أشخاص

 واعية، queenliest أبحث - المعرض المرأة رؤية - التاريخ

 مثل المسارات وترك جوانب من جانب كل على الزحف عاطفيون

 "النساء عن شيء كل" للعالم نقول مسح الشباب المتخلفون القواقع،

 العمر في تتكثف قد واحدة جزاء ركلة أنها من قدر لديك - والحماقة والتآمر،

 ائقة، من اسعة العديد ذلك كل وخالل - التشريح بيرتون

 حتى - مشكلة تماما تحل أن يتظاهر محترمة هيئات

 اإلهمال من سرهم على وتحصل تقريبا، للصدمة مثير واحد، يوم

 لبعض كل من للعقل مناف أكثر. العينين من عابرة نظرة شيء

 كما تقديمه من التخلص ضار هو واحد - شخصية هو السبب

 وقوله لتفضيل، goloshed قليال، جذابة وغير المؤنث

 سهل تماما نكون أن يمكن ال لماذا" المزروعة، التسطيح صوت في



 على والجواب" المسألة؟ هذه حول بصراحة والتحدث ومعقول،

 .الفلسفة من األخيرة االستنتاجات من بالقرب سيكون واحد، تتصور التي

 الجنسية للمسألة واضحة مناقشة عن الكثير يغلي
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 تماما ذلك من ذكاء التحقيق يردد واحد. المؤسسات

 و بابتسامة goloshes في libellously تصور سيدة وهمية،

 في السندويشات على أحافظ أن ينبغي ال لماذا" تسأل انها قالت قد كذلك. تنهد

 واحد" غرفة، هناك بالطبع! "" غرفة هناك العهد؟ تابوت

 .ترى محاولة المستحسن غير من سيدتي، يا االمور، وكما - ولكن ،" األجوبة

--for في فضفاض الحجارة من كمية. جدا غريب الناس - واحدا شيئا 

 ". الحي هذا

 ل األمور، هذه مناقشة حول السائد الشعور

 لدينا الراهن الوضع أن منا، جدا وكثير نعرف، ونحن. الخوف بصراحة، أتكلم

 و البشرية، السعادة في واإلسراف ظالم يبدو الشريرة، الجوانب من العديد لديه

 ومؤلمة القسوة في والكثره والرهيبة، السرية مخاطر من كامل

 شريرة هو والحظر العقوبات نظام لدينا أن. األشياء

 و األغنياء، على من الفقراء على خطير أكثر والضغط طفيف،

 و االنواع مختلف من sentimentalities قبل من كبير بشكل استنزفت التي

 illmadeو انسداد هو بل. السرية الطوائف قبل من والمؤهلين تقويض

 فطري، جزء في رهبة، لدينا ولكن شريفة، غير والجهاز

 ل الجوي، والغالف تربيتنا من اقتراح على شك، وال منه، جزء في



 لها حقا المجاني الفحص أي متهورة، تعديالت أي

 عملية أن حيث راض أو متأكدين لسنا. دستور

 ل اآلالت أن يمكن الناس من أكبر عدد. تأخذنا ال قد الفحص

 لالتصال ألين جرانت السيد استخدم. أخرى مرة معا وضعها يمكن من قطع

 المسائل هذه في هي، الحقيقة حسنا،. المحرمات الحالية الحظر لدينا

 بعمق وشعرت غريزة، هو هذا كان ربما شيء هناك

 ابتكر لم لدينا المحرمات أن ربما نعلم نحن. المحرمات ضرورة

 كم مجرد من نخشى لكننا للغاية، معقولة أسس على
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 من خائفون نحن. بحتة معقول تحقيق لجنة أمام تنهار ال قد

 أن الحكمة من كان إذا ما في نشك ونحن. الخاص القطاع في حتى تامة بحرية التفكير

 لماذا ؟-نحن يجب لماذا. "وحدها الدراسة في فقط الرغم على تبدأ،

 دون عامة مناقشة في والتفكير" ؟--يس علينا يجب

 ورفع الواقع، في ال، التفكير، على مدربين غير متسرع يحصى ال عدد قبل من قيود

 غرامة مسمى غير أجل إلى ذلك قبل ربما نقل أفضل عواقب من صورة

 و وصريحة، للحرية هم الذين الناس هؤالء." الفوضى والمعنوي: "العبارة

 عنها المتنازل مع صورية ينوون أنهم إما. كثيرا تفترض مفتوحة مناقشة

 الكامنة األشياء أنواع كل في أفكر لم أنها أو استنتاجات،

 .المعاصر لإلنسان الطبيعي سخافة في

 نقية نسيج يعد لم امرأة أو كان رجال أن أعتقد العموم على

 واضحة الحقيقة أجل من العاطفة فعال هناك كان إذا يمكن، العاطفة



 شرير يبدو ما هذا بناء ومشروع البحوث، لتبرير األشياء من مشهد

 جدا المحتمل فمن أيضا، وأعتقد، التكهنات، من البرية

 من جدا ذلك وليس البعيد الماضي في المستمر المستكشف الشجاع ستنتهي

 تعطي أن شأنها من التي قمة على كانت، انها كما ذلك، قبل ولكن االنطالق، نقطة

 أقل اآلن تحصر التي األشياء من العديد من أكثر إلى تصل أوسع، نظرة

 .دائما نتذكر أن يجب فإنه بالمخاطر، محفوفة مسارات هي هذه ولكن. رؤية

 التقليدي، القانون في يثق أن للمرء يمكن. العام ملعب ليس هذا

 في يبرره ما له واحد من طويل وقت قبل الفكر، في األمر ترك أن للمرء ويمكن

 االجتماعية نحن. العمل في أو عن التعبير الرأي في إما تركها

 طبيعة من واضح. وحده يعيش أن يمكن ال نحن الحيوانات؛

 الذين لجميع. والمجموعة أضم أن علينا يجب حال، أية على هنا، السؤال

 ل الكفاية فيه بما واضحة أو الكفاية فيه بما جيدة ليست مقبول البر على العثور

 ل جيدا ننظر أن علينا يجب. المفارقات لمصير فرصة وهناك لهم،
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 وركلة شائعة لممارسة المدينة من للخروج نأتي ونحن شركتنا،

 ذهب راف حثالة البغيضة هناك. لدينا متفوقة باطن من غبارها

 اكتشاف عن تماما أخرى ألغراض األدغال تلك في

 لدينا عالية المثقف من تماما أخرى لدوافع به، القيام ينبغي الذي الصحيح الشيء

 و الفطرة، غش ولدت، واألوغاد القبيح المتمردين هناك. رغبة

 بها لنا يؤثر قد الذي خنزيري الكفار للنساء، كذابين

 وغريبة االهواء من متنوعة مجموعة انتظام عدم السعي



 نقية القانون في يجد ال الرجل ألن. الماضي في بقسوة لنا خيانة

 " لصوص له الذهب همية ينبغي كان لماذا سببا ليس ذلك ان العدالة،

 لماذا الصحي، مكانا المدينة أن يعتقد ال ألنه مطبخ؛

 ألننا. منبوذة الكالب وسط كومة الغبار على خيمته يجب

 عقيدة تربطنا ال التي القديمة القيود انتقاد

 ل أيام من أخيرا عندما إذا، كثيرا أشك. المقيدة غير الحرية

 لنا سيتيح أنه تأتي، لدينا الجنسية المشاكل من سليمة كاملة مناقشة

 أن الناس معظم يفهم كما ،"ليبرتي" طريق في اإلطالق على شيء أي

 و والنار، وسلسلة الصدئة، القديمة األغالل مكان في. كلمة

 اآلن حتى كان الذي العنف أدوات المناسب، وسوء والقاسية، الحديد نير

 سوف العالم يكون قد ذلك، تحريم إلى والهروب التملص يمكن

 لألنيق نظام وإعداد متمما، تقييد سوى اكتشاف

gyves، و اللمعصمين جميل بشكل للتكيف قابلة فعالة، ولكنها ضوء وعلى 

 في حتى والبالية في وتراجع ظلم، ال الغضب، أبدا الكاحلين،

 ل الالبس والعفن سعيد، المنافق من قناع مثل آخر،

 !gyves - ذلك كل ولكن. بهم الخاصة الهوية

 في مؤقت، أزياء معظم في اآلن، حتى أو لحظة عن محة دعونا

 الرحلة هذه من العودة ثم ومن التحقيق، لهذا البيانات بعض
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 الطريقة على إلحاحا، أكثر ألعمالنا العامة النظرية في

 والعاطفية الحالية اآلثار في المتحضر مجتمعنا الذي



 .الشباب بدء

 لي، نفسها تقدم ألنها المسألة، هذه في الفكرية والمشكلة

 هكذا. واحدة طائرة في تكمن ال مسألة أن هذا، على في يأتي

 .فقط واحدة طائرة على معها والتعامل الحقيقة، هذه تتجاهل المناقشات من العديد

 لاللطبية الطائرة متن على كلها األعمال يستغرق قد فإننا المثال، سبيل على

 االرجح على سيكون انه الطائرة أن على. األخرى االعتبارات كل وتجاهل الرجل،

 به القيام تم أبدا. العمل نظام من لسبب تقريبا السهل من يكون

 ما، حد إلى مفهوم أمر وهو ككل، الطبية، المهن في العاملون

 ولكن للدهشة، إثارة أكثر هو والذي الطبية، الرجال من جماعة أية عن أو

 والمواد لفعلت للغاية لالهتمام مثيرا أمرا سيكون

 يحل ال فإنه. المشكلة هذه من عاقل النقاش في مساهمة

 الفسيولوجية مجرد دع. معينة جوانب تضيء أن شأنه من ذلك ولكن

 سمح. تحصل أن يمكن ما وأفضل أصحاء أطفال نريد. المشكلة تؤخذ أن

 نحن فهم. لذلك األول المقام في له مخطط ابتكار الطبي الرجل

 quasiphysical أو المادية ولكن آخر اعتبار كل على أعيننا إغالق

 فرانسيس السيد قبل من المثال، سبيل على به، القيام الشيء تخيل. منها

 بعض. األخرى األسئلة جميع على تماما منفتح عقل له كان الذي غالتون،

 مع عابرة، وصف أكثر من والزواج الزوجات، تعدد شكل

 هذه مثل من تأتي ربما محددة، ألنواع منعت استنساخ

 سوى يكون أن يمكن الذين األشخاص من عدد ذلك، إلى باإلضافة ولكن. المضاربة

 ل الفسيولوجية الناحية من شيء ال أو األطفال من قليل عدد تتكيف لم ذلك، ومع و،



 بحتة على خارج المشكلة أن العامل الطبي الرجل تصور. العزوبة

 و الفسيولوجية لجميع العين ومع المادية خطوط
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 ل( اآلن منقرضة) تسمانيا أن يبدو. المرضية الخصائص

 .محتملة نتيجة من بالقرب ما مكان في كان

 الدراسة، من الثانية المرحلة إلى تصل واحدة خطوة نأخذ دعونا ثم

 لدينا زال ما الطبي الرجل ومع مادي، تزال ال المتبقية

 تكون أن لها نريد صحية؛ يكبروا أن األطفال من نريد. الوحيد دليل

 أن يجوز ال. ما نوع من والمنازل البيوت يعني وهذا. بها االعتناء

 أي إلغاء بالتأكيد فإنه تؤهله، سوف ولكنها الزوجات، تعدد إلغاء

 وسوف الدنيا، المرحلة في ممكن االختالط إلى النهج ذلك كان

 على القيود من عدد وفرض األمومة أهمية تعزيز

 آباء، أصبحوا الذين الناس. والنساء للرجال الجنسية الحريات

 في نأتي. البعض وبعضهم األطفال إلى مرتبطة تكون أن يجب حال، أية على

 بعض نظمت لعائلة بكثير، ذلك من تحديدا أكثر الزواج في واحدة مرة

 أونيدا بعد شيء أو أفالطون دولة مجتمع فقط ذلك كان سواء نوع،

 .والمسؤوليات الضمانات عن يقل ال نظام مع ولكن النمط،

 خطيرة خالل من للذهاب األطفال نريد اننا اضيف ان لنا اسمحوا

 القيود من مزيدا يزال ال واحد آن في ونجد التعليمية، العملية

 ل الخبرة، تأجيل ضرورة نكتشف ونحن. القادمة

 ل مع المبكر التحفيز لتجنب المراهقة، دحر



 مع لوجه وجها بالفعل نحن. النمو على القبض إلقاء من ذلك على يترتب

 و القمعية لنظام اللحشمة، الموسع حالة

 .معقدة المحرمات

 وارتفاع المادية الطائرة هذه من تمر أفكارنا تركنا مباشرة

 ل وأفترض - المتزامنة العواطف في للنظر حتى عالية

 المادية مثل أهمية تقل ال هذه الناس من كبير عدد
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 وهكذا والغيرة، تفضيل إلى نأتي الفخر، إلى نأتي - الجوانب

 و التكويم المادية، لدينا مخطط على تحمل هذه نقدم أننا كما قريبا

 أكثر. كبير بشكل المضاعفات تضاعفت. التشققات تبدأ

 لنا يجوز المشاعر هذه. األفضليات تذكر صعوبة أن خصوصا

 وال تفضيل وال فخر ال. تماما ليس ولكن حقا، تثقيف

 لسنا نحن الرجال، نبذل ونحن. الجد محمل على به يعبث أن هي الغيرة

 يرام ما على منتصب نريد. المنظمة العبيد مجتمع تخطط

 إلى تقسمها أن لنا كان إذا عليها الحصول يجوز ال ونحن الشخصيات،

 في الحرية الكاردينال للتعبير - الخصوص هذا في الطاعة

 ال الواقع في هناك. رفيقة من االختيار هذا بالتأكيد هي اإلنسان حياة

 يشعر أن يجب المستقبل في ونسائنا رجالنا. الحرية هذه دون الحرية

 في األقل على تقريبا، غريزي ويبدو. ومسؤولة حرة

 مجرد وليس االختيار، على القدرة هذه لممارسة البيضاء، األجناس شباب

 في الرغبة ولكن ذلك، إلى المعارضة تقدم عندما تمرد



 في العذر لنا وشيء اجتماعيا، جيد شيء هو بل. المتمردة

 لجعل الشغف هذا ضدها، احتمال هناك كان إذا حماية

 مواطنينا صيدها يتم أال يجب. ل واحد عمل جدا الخاصة القضية

 االجتماعية جميع في ولكن. القبيل هذا من أبدا ستعمل انها. وتقرن

 حقيقية نعطي الحريات أن من نتأكد أن علينا يجب اإلختراعات

 حماية من يكبر كما وجارية غالم لدينا. الحريات

 أيدي في جدا كبير حد إلى العالم في وتنمو لنا، بالنسبة األولى المحرمات من

 قبلهم، من وهناك الخبرة ذوي من والنساء أقوياء رجال العجزة؛

 من إلنقاذهم فعال اختراع أي في يبررها ما لها ونحن

 في - يعمل أن. الحقيقية غرائزهم ضد -" ابتلعت" يجري

 السابقة الزوجات تعدد ينجر نحو - يكتشف رجل عن وتعبيرا

 الحالية ترتيبات لدينا الواقع، في هنا،. أصغر يزال ال أبعاد إلى
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 الفتيات، من البشعة تضحية عام كل يرى. األسى على يبعث معظم تفشل

 نحن. المناقشة في لدينا حساسية إلى - األطفال من أكثر بالكاد عقليا

 ونعاقب الكافية، المعرفة تعطي ال ونحن حرية، إعطاء

 مع الرجال، من قليل عدد وليس النساء، من العديد هناك. محالة ال

 الفتيات من الكثير. االعين معصوبي الحرية هذه من يائس بشكل تضررت يعيش

 الفقيرات،

 .الكبار عالم ضد عادلة فرصة على يحصلون ال أيضا، الالعبين من الكبير العدد هذا

 لل المئوية النسبة توقيع واحدة باعتبارها الصدد؛ هذا في الواقع من االقتباس أشياء

 ولكنها سنة، خمسين في تقريبا النصف الى انخفض انجلترا في شرعية غير والدة



 هالك إلى التسرب هذا قبل لمراجعة الكثير لدينا واضح هو

 وأنا المتوسط، في أسوأ ال جزء الفتيات لمعظم محظوظ، غير مخلوقات

 النساء، من غيرهن من - ذلك جعلها لدينا العقوبات حتى - بصدق أعتقد

 عصرنا ثم الكفاية، فيه بما مرتفع األخالقية المسؤولية سن لدينا كان إذا. يتوقف

 أفضل األمور فإن ذلك، مع ولكن. جدا عالية كاملة معرفة من

 سن، نرفع مدار على. الصالح يزال ال ووعد عليه، كانت مما

 عمر متوسط أن أعتقد، كما يرتفع، الزواج عند العمر متوسط

 فترة من االقتراب يجوز ال نحن. ارتفع قد السلوك سوء في

 الناس وقت من األفق في يبدو ال لكننا العالمي، األخالق

 .يفعلون ماذا نعرف سوف

 ذكي المستعلم. االستطراد من شيء هو ذلك، ومع هذا،

 مع االخالق من البداية في المادي نظامه المربعة الذي

 و الفخر على الحفاظ ضرورة عن الناشئة المشاكل

 هذا من مجاورة غابة استكشاف إلى دعا ذلك وبعد تفضيل،

 ل دولتنا في قصوى أهمية من نحمل، ونحن هو،. متعرج موضوع

 الشخصية والشعور الرجال، عن فضال والنساء مواطنينا جميع في المحافظة

 مع الحال هو هذا هل وخاصة. والمسؤولية االستقالل
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 والمضطهدين متخلف، طفل تعني أمية أم. األمهات

 لها يكره قد بل راغبة غير أم وهي شريفة، غير رجل تتحمل األم

 ال. العبيد على المرأة فيها تحصل الجنسين هي والمتوحشون العبيد. األطفال



 بالضرورة األوراق هذه في نتابع ونحن التفكير من الخط

 لل نظام لدينا. كأم للمرأة مميزة أهمية تعلق

 يكون أن والشرفاء حين في يستحق جعله أن يتعين لذا األخالق،

 لتكون تعقد أن ينبغي أنه سيما وال فيه مرغوب غير فمن أم؛

 ل استثنائية براعة أو استثنائية سحر من للمرأة حق

 تهرب امرأة. معلمة لتصبح ربما، إال، األمومة، تهرب

 الرجال الكد على المطالبة لنفس منحها يتم أال ويجب المستطير، لها

 Greensleeves سيدة سيما ال أكثر. امرأة واألم والخدمة

 السؤال يأتي أيضا وهنا. منزل ربة على بها التباهي ال أن يجب

 ل وأم لرجل زوجة كانت سواء الغيرة، نوعية

 الشعور المرأة تعطي تقريبا بالضرورة يعني ال أوالده

 جاهدين أردنا إذا لذلك، كان إذا وعما له، الحصري االمتالك

 ال الزوجات تعدد من األخير ذرة لدينا لها، قيمة تخفيض عدم على تصميمنا في

 ل أن افترض وقد بالطبع، األخير، إلى األول من. تتالشى ال

 لدينا قبل من طويلة لفترة القصد، يكون أن يمكن وحده وافرة الزوجات تعدد

 نتصور أن يكفي سنعرف اإلنسان قلب من السفلي الجزء هوى

 معقمة الزوجات بتعدد والسماح من طائل ال قبيحة العواقب هي ما

 .وأن بد ال

 أنه وأضاف االرتباك أو الضوء ذلك كان سواء التشابك، هذا كل في ثم

 للحديث مضى وقت أي من نميل أننا حين في أنه حقيقة من ويأتي القول، الصعب من

 عن

 لنا دبر وهكذا تفعل، لن" رجل" وما يشعر" امرأة" هي ما



 اسعة ولكن رجل، يوجد وال المرأة هذه مثل يوجد ال الواقع، في هناك، الرمز،
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 و ثنائي، تكاملي ،monadic والتصرفات، األمزجة من متنوعة مجموعة

 فقط هذا. وذاك والدماغ القلب من النوع وهذا البوليمرية، النفوس

 خاص يؤمنون الذين المكتئب mattoidو الشباب خداع

 وبعض الناس، أنواع كل هناك" النساء" من مستقل علم

 التعليمية مراحل من مرحلة كل مع. الرجال من وبعض النساء من نوع كل

 من وعيا أكثر األقل، على أو، تنوعا، أكثر تصبح تنمية الناس

 بها مطالبة على بحساسية إصرارا وأكثر تنوعها،

individualities ل الفالحين بين. العامة القواعد أي على 

 بين ليس ولكن متجانسة، حياة ألجل يأمل أن للمرء يمكن الريف

 النبيل فمن المنزل، على للحفاظ جيدا ومن. المقبلة الوالية سكان

 وتدريبهم جيد بشكل اإلنجاب على ورائعة جيدة، األم تكون أن

 أن بوضوح نرى حتى المفعول سارية قواعد أي على الحصول علينا يجب ولكن جيد،

 الحياة

 لتكون قوانين هناك. المستقبل في تقدم أن يمكن التي أخرى طرق يوجد

 المجازي بناؤها، سيتم التي والجسور الطرق وهناك وتغيير، المحرز

 من ولكن والدم اللحم من سلسلة سوى هناك ليس وحقا؛

 تحسين أو مثمر كتاب لكتابة. األبد إلى يجري أن يعتقد

 .ولد بإنجاب كما األبوة قدر مجرد هو واسع نطاق على تستخدم آلة

 هذا، في قطع إلى يذهب منطقية أخالقية مدونة من األخيرة مؤقتة أساسات

 أنها أعترف سوف فإنني ولذا. وهناك هنا تطفو فصل في والساريات



 وأنا - لدي كان لو اتمنى - النظام أي لدي ليس. ذهني في الحاضر الوقت في تطفو

 الجنسي للسلوك عالمي مذهب أي أو النظام اجه أبدا

 اثنين أو واحد على مشددة التشبث طريق عن إليها الوصول أن لي يبدو ال أن

 تجاهلها، بقية االنجراف والسماح dissevered الساريات هذه

 خارج F و E بأن والتظاهر ،C و ،A، Bل القانون جعل

 ل وعظيمة نبيلة االحتالل هي األمومة أن. السؤال
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 في الروايات من كثير وجمع النهائي، اقتراح من الحقائق إعطاء

 المركزي الحقل هذا علم في والتجارب الواقع، في هي، الحاضر

 مختلفة قضايا" في للنظر طريقة" في والتجارب اإلنسان، عمل من

 صحيح، جدا، مضللة التجارب تكون أن ويمكن. والحاالت

 و القذرة والقوارير الخطرة الكيماوية والمواد المغشوشة المواد مع فعلت

 من وليس نوعية، مسألة هو هذا ولكن. السليمة غير أرصدة

 قد جيدة رواية. كله لهذا تجارب فهي طبيعتها،

 هذه في كتب. الواقع في ومقنعة جدا قوية تجربة تصبح

 من كمستشارين وبرودة كثيرا هدوءا أكثر تكون ما غالبا األمور

 .المسألة هذه في كله رأيي هو الحقيقة، في وهناك،. اصدقاء نبقى هل

 والشباب الخاصة، مشاكله حل في واحد كل نعمل ونحن نفسه، الوقت وفي

 .عنا يكبرون الناس

§ 2 

 تفسيرهم وفي المعرفة في يصل الشباب كيف



 و التظاهر وطرح األقل، على لحظات لبضع دعونا األشياء؟ هذه من

 هذا أن ندرك أن علينا. بنا الخاصة الشباب وأذكر جانبا، الهراء

 وراء وسرية، جدا خجولة عملية دائما هو تعقيدا بدء

 أو المدرس من التحديق نوع. والوصي الوالدين من مجموعة

 األحوال، أسوأ في و، أعمق، شيء سوى يدفع معلمة

 ل غريزة، يكون يكاد. البشعة اإليحاء مع األخطاء

 هو ما كل إلخفاء الشباب، تنامي من الطبيعي الحياء من جزء

277 

 يكون لن. الموثوق السن كبار من ذهن في تخمر

 المتنامية العقل. لذلك بيولوجي سبب على العثور الصعب من

 المفاجئة، والفزع طويل توقف مع متقطع، بشكل ببطء، التقدم

 الرئيسية ثالثة خالل من طريقها في أنها تشعر به؛ تقدم قانون هو هذا

 سرية والحديث مؤقت، وثانيا، والمراقبة، أوال، وكاالت،

 في. والكتب وثالثا، ثقته، عن وأعرب unauthoritative األصدقاء مع

 و الكتب. الكتب على نسبيا تنخفض عصر المراقبة الحالية

 وأكبر أكبر تلعب غبية، شخصية المبادرة هذه الصور،

 أطفال ولكن للجميع ربما. العظيمة الصحوة هذه في شارك

 األكثر على. وتأخر ماكر حديث ينخفض كما الحضر، فقراء

 في كبيرة ميزة تجد التي الحضارية عملية في فيه مرغوب شيء

 .العمر متوسط وإطالة المراهقة تأجيل

 تحسين خالل من إال سيطرتنا، عن خارجة كبير حد إلى ماكر الحديث اآلن



 تحسين فعال بشكل يمكننا لدينا المجتمعية للحياة العام نسيج

 المراقبة، عامل أن اعتبارنا في نضع قد ولكننا. هذا نوعية

 أن بمعنى. العامة اآلداب على قرار أي في مرجح صوت وإعطائها

 ل الشعبي، والفكاهي البرودبيرم، قبيلة قبل. ينسى ما كثيرا

 ل مقاطعة مجلس على له حدين ذو سيف التألق ومضات المثال، سبيل

 يدغدغ أو قاعات، الموسيقى في المبتذلة الفحش بعض قمع

 انه وقال لدينا، لوحات رعايتها على اليقظة جمعية من أضالعه

 أو لطيف صبي بعض عقلية عملية لتصور جهده قصارى يبذل أن يجب

 أساسية مسألة إلى فورا يأتي أن." في عليها االستيالء" يعلم، ألنه فتاة

 التي االشياء نوعية من جدا مهمل جميعا ونحن الورقة، هذه من

 هو االشياء أن الضروري من ليس. أطفالنا وآذان عيون إلى يصل

 vulgarestو أحط في المعرفة هو هذا ولكن المعرفة،
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 البطولية من مطهر جودة دون والمعرفة الملونات

 .والمعدية المريضة المعرفة، موحية الوضيع، التفسير،

 شبابنا من كبيرة نسبة على الجنسي الوعي كيف

 سيقوم كان اذا ما بنفسه يرى قد غريبة والقارئ استيقظ، ويجري

 أو halfpenny على ذلك نحو أو شهر لمدة أسبوعيا بنسات بضعة إنفاق

 تبدأ فإنها. األوالد قبل من الصبر بفارغ لذلك شراؤها يتم التي" الهزلية" وأوراق بيني

 داهية من والغمز، االيماء وشؤون الجنس وقائع على

 البرودبيرم لقبيلة من جادة جهود. الظالم في ومشاجرات الغمز



 يكون قد سنا األصغر حتى الناس من هراء لضرب المشابهة قاصر

 لوقف تشامبرلين لورد محاوالت. تقريبا أي اإليمائي التمثيل فن في سمعت

 أفضل لصنع مخطط ال. اإلنجليزية القضاة تدهش المد

 .التأثيرات من النظام هذا يتجاهل اإلنسان حياة أن يمكن

 من النوع هذا لقمع عاقل أمر حالة في به القيام يمكن ما

 شيء؟

 و الفن من تحد أن أردنا إذا ما مسألة فورا هناك ينشأ

 الشباب" و المتزايد للشباب به المسموح المجال في األدب

 اآلن حتى وبوردو ،bookstalls المتاجر، اجهات يذهب ما اآلن وحتى".  شخص

 انا. نعم هي اإلجابة أقدم أن وأود العامة، الدعاية عن وغني

 يجب البالغين لدينا ولكن. تردد دون هنا، المتشددون جانب على

 الكبار عالم العالم هذا وكان العقلية، الرائدة سالسل في يمشي فال

 و لطباعة مناسبا أعتبر ال أنا شيء أي هناك كان إذا أشك أنا

 النحو على لدينا الكبار األدب أن تدبر يمكننا ال ولكن. نشر

 عاقل غير الشباب من والفن األدب أن حين في الهواء كما مجانا
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expurgated؟ 

 المدرسة في الحال هو وكما تصورها، يمكن وسيلة المسألة هذه في هناك

 يكون قد الطرق، هذه مثل ومناقشة إلى نشير أن األوراق هذه أعمال

 حتى التعاقد اقتراح أجل من كما وضعه، سيتم. هنا نظرا

 ل ملموس، اقتراح شكل في األوراق، هذه من الكثير وضع يتم



 تعريف جعل هو إذن، الطريقة، بهذه. كان كما عينة اقتراح

 وإلى الشباب، لعقول فيها مرغوب غير األمر هو ما

 كما وخشونة موحية الفحشاء من الكثير كما الغطاء هذا جعل

 virginibus ليس وهذا الواقع، في شيء، كل لتغطية ممكن،

puerisque، معقول مؤذ غير بعض قبل من المسألة هذه ودعوة 

 الفن،" الكبار" عن نتحدث أن للمرء يمكن. المثال سبيل على ،"الكبار" صفة

 عن وتقرير ،"الكبار" والعلوم األدب" الكبار"

 "الكبار" المحدد القوانين بعض في عليها المنصوص اإلجراءات اعتبار يمكن

 للوضع ممتاز نظام هناك كان القديمة العصور في. المسألة

 .الالتينية تأسف واحدة عديدة ألسباب وذلك الالتينية، إلى المسألة" الكبار"

 "الكبار" مسألة وضع إلى الخام العملي يعادل ما هناك هل ولكن

 الشباب من جدا قليال عددا أن حقيقة على يعتمد ذلك. اآلن حتى الالتينية إلى

 أبناء هم كانوا إذا إال لحماية، ونتمنى األعمار ذوي من الناس

 .المال من كبيرة مبالغ إنفاق لديها غنية، وأبله

 ل باهظا ثمنا األدنى الحد أذكر أن فقط الضروري فمن لذلك، ونتيجة

 "الكبار" أو المسألة" الكبار" على تحتوي التي والكتب الدوريات

 أجل من الحد، هذا من أقل شيء كل ومالحقة التوضيحية، الرسوم

 و تحفيز في اإلفراط من سيل أي على بوابات الفيضانات الغالق

 أكثر تكون أن وينبغي. اآلن تتدفق هناك يكون قد الحط اقتراحات

 أن المثال، سبيل على الفحش، أجل من المحاكمات في واضح بشكل اعترف
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 الوصول على كليا تعتمد التي الجريمة خطورة

 نفس تطبيق. للشباب الهجومية األمر

 ورفوف المسرح، ومحاضرة قاعة، للموسيقى طريقة

 يكون ال لالقتراح أخرى مصادر وعدة عامة، مكتبة أن

 "الكبار" إلنتاج يصلح شهدت المسرح مدير كان إذا. ممكن غير

 نقول، دعنا عشرة، الثامنة عن أعمارهم تقل الذين األشخاص استبعاد دون األمر

 ل جيدة، فكرة سيكون وأنه له، فرصة تأخذ أن يجب انه وقال

 و السابق، من رواية أقل هو األخير وسيلة هذا. العامة النيابة

 للبيع التشريعي تقييد في سابقة من نوعا وجدت

 تحت األطفال األخالق وحماية لألطفال المشروب من

 .محددة المواتية غير الظروف

 لدينا اإلنجليزية الناطقة في جميلة حية شعور بالفعل وهناك

 هو وأنه للشباب، نظرا خاص احترام من المجتمعات

 وتحفيز موحية الطبعات هذه ينشرون الذين أولئك أن المحتمل من

 كل أن لدينا، االجتماعي الجسم في جديدة حقيقة تماما يدركون ال

 االخير. المسألة قراءة شراء بل فحسب، قراءة اآلن الشباب من كتلة

 لدينا تماما جديدة عالقات عاما أربعين أو ثالثين أنشأت وقد

 مجانية ومواقف المجانية الفن ضد التشريعات. االتجاه هذا في األطفال

 لدينا مكثف بشكل بغيض سيكون، دائما يأمل واحدة هي الكتابة

 على ولكن محتشم غير شىء على ليس التشديد التي التشريعات ولكن. الشعوب

 على بند كل مع ضرب الذي الشباب، إلى الوصول إمكانية



 نجعل أن نريد نحن. تماما مختلفة مسألة هو المذكرة، تلك

 ،billstickerو ،"هزلية" قرش مالك الكاتب، اإليمائي التمثيل فن

 ولكن الشكليات، على حريصا نظيفة للغاية، حذرا قاعة الموسيقى والفنان

 .هاردي توماس السيد االلحاح إلى المثال، سبيل على نريد، ال نحن
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 وقاعدة ألوانه سابق قمع. هذا كل في خطر يوجد ال اآلن حتى

 ناضج فكر أي وقمع نفسها overleap أال يجب اقتراحات

 هذا على عديدة مرات بل واحدة مرة وليس الشوكران أعطيت التي)

 .الالزمة المعروف تدمير أو( معينة ذريعة

 نحن حث قد أنه والفحشاء اقتراح عن بحث في نبدأ أن لنا كان إذا

 الكبار إلى الشباب يأتي. األرض تحت األمور هذه كل القيادة قبل تنتهي

 و دائما، هددت التي نائب، خطرين، بين اآلن الحياة

 و القبح إلى الحياة قلب يحول أن شأنه من والذي المهووسين، فضيلة

 متوسط هو كيف النقطة، هذه من االقتراب أو لنا، كيف. عار

 بين ما. الثالثة األمور هذه بين التمييز إلى الذهاب المحلف

 و ،corruptingly المقدمة والمعرفة ينصح المعرفة

 أنا لقوانين وفقا العملية، الممارسة في فيها؟ مرغوب وغير لها لزوم ال المعرفة

 للغاية، تزدهر الشر أن جدا المحتمل فمن رسمت، وقد

 من العديد لدينا. رحمة بال تقمع سوف الالزمة والمعلومات

 .الطريقة بهذه العمل تفعل العام للحياء الحالية واألحكام القوانين

 له االلزام أن يمكن لكنه ميديشي، دي فينوس على تبدو ال قد الصبي مأمورية



 X سيدة ذلك في والسبب الباليه، رقص الفتيات بعد تشغيل" نوبس" كيف تقاليد مع مانع

 ال قانون، ال مكان، كل في كما هنا، فقط ندافع أن للمرء يمكن. الباب أغلق

 المتزايدة العامة حكمة حكمة، دون من ينقذنا أن يمكن مقتضب بيان

 قانون أي من مفصلة إدارة في تأتي والضمير،

 .العام الغرض حققت

 مجاال هناك أن الواضح فمن والدولة، للقانون مشروعنا بجانب

 استثنائي موقف في الناس بعض. للفرد بالنسبة

 ما حد إلى قوية تشكل المثال، سبيل على الصحف، بيع ومحالت. مسؤولية
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 الطفل في التفكير عليهم السهل من وسيكون التجارة، منظمة

 لألسف هذا. عليه هي مما قليال أكثر فقط واحد بنس مع

 لل سيتأهل الطوعية الرقابة من لدينا كان كما الحاالت

 ل آخر اعتراض حث يكون وقد. االقتراح لهذا القارئ موافقة

 هو وهذا عام، وبوجه" الكبار" بين التمييز هذا

 غامضة تصبح وممنوع قبالة عالمة وضع يتم ما أن احتمال

 المجال هذا في مكان كل في. ذلك حساب لها يحسب أن المرء على. وجذابة

 كثيرا ليس المقترح هنا هو ما ولكن. تفشل أو بحكمة يذهب أن المرء على يجب

 لتقديم معينة بطريقة من اعتبارا المعلومات قمع

 وإعطاء تأخير، معظم في هي ونيتنا المعلومات،

 .أوال نافع الجانب

 قمع. واحدة نقطة على فيه مشكوك شيء أي لنترك



 أشياء هناك. المعرفة قمع يعني ال أن يجب التحفيز

 متورطون أنهم قبل تماما ويعرف يعرف، أن يجب الشباب أن

 هناك. الحب من الجاد العمل في الحياة، المركزي الدراما في

 واقع أمر والكتب واضحة، عاقل،. مرعبة مفاجآت هناك تكون أن يجب

 وجود والحياة، الصحة من واسعة الوقائع يحدد

 أود المسألة، الكتب هذه في. طريقهم في يأتي أن ينبغي المخاطر، بعض

 الهدوء هذا مثل المطبوعة الكلمة تكون قد. عليا قيمة ولها اإلصرار،

 تصورها يمكن شخصية أي يكون أن يمكن. جدا شخصي غير فمن. مستشار

 فمن قارئها، وجه تشاهد لم انها. القارئ مع فعل رد

 قوة. كاهن أي من أمانا وأكثر مخفي بشكل حرج بال نفسها

 هو الحديثة الدولة في الكتاب من ممكنة وظيفة الكتاب،

 وأنا يجب، ال فإنه يكون، أن الضروري من ليس. فهمها ناقص بشكل ولكن يزال ال

 الحساسة، األسئلة واحدة تسميه ما على التحديد وجه على كتاب وهو يكون، أن أعتقد،
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 يريدهم ال واحدة وسيلة مجرد في حتى لهم رمي تكون أن شأنها من التي

 جدا فنية وليست الترشيد من نوعا يكون أن يجب أعلى؛ إلى رمي

 على أو - كلية مكتبة في الفسيولوجية التعليم دليل

 مع العضالت، األعضاء وظائف علم مع يبدأ فإنه الحال، وبطبيعة. الرئيسية الصفحة

 و المناسب مكانها في تأتي أن شأنها من أخرى مسائل. جرا وهلم الهضم،

 .يعرف أن تحتاج ما كل يكون أن يمكن كان األخير إلى األول من. نسبة

 مطاردة أننا حتى المسائل، هذه على واليمين طبيعي فضول هناك



 .األرض تحت

 ل المالزمة األمور ومن. األعمال هذه نصف وحدها ليست تقييد

 و جنسيا، توقظ أن يجب الشباب هؤالء أن األشياء من الغرض

 أنهم من للتأكد. يأتي أن يجب الصحوة أن ما ومكان ما بطريقة

 قبيحة محيط بين نتنة جو في أو جدا قريبا توقظ ال

 خارج أبقى جهل. الفراغ في توقظ أن يمكن ال أنها. كافيا ليس

 وشريرة كآبة إلى قبيحة، التكتم إلى الفاسدة قد الطبيعة

seclusions، كما توقظ دعهم. قمعها قمنا شرور من أسوأ 

 لل الحقيقي مطهر. كبيرة غرفة الحلوة، في يومهم، يأتي

 وفي قلب في البطولية من لمسة ولكن الجهل، ليست الروح

 وحتى التقوى، من أكثر الرجال فخر أنقذ لقد. الخيال

 سخاء على بفكرته إذا شرها من شيئا يفقد السلوك سوء

 في حتى الشباب، كل في البطولية لالستجابة قدرة هناك يتربص. خطوط

 جميعا كنا حال، أية على ووالعشرين، سنوات خمس قبل. الملوثة شباب

 .القلب في عاطفيون

 الردود؟ هذه الخراج والطريقة
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 وسيئة فقط للرجال الطهارة على الخطب طريق عن ليس بالتأكيد

 للغاية ومقلقة الطبية الزائفة المعلومات من صغيرة كتيبات

 كالوستون العقلية انظر: حاشية] النظيفة الشباب أيدي في محشوة

 هذه عن الناجم لاللجنون ،565. ص الخامسة، الطبعة أمراض،



 "المراهق" ل. يليها وما 502. ص أيضا انظر كتيبات،

 و طبل في ولكن - األشياء هذه تكون أن يجب" الكبار" جدا -[ األدب

 الغرامة من كتلة هناك. الشيء يتم أن ينبغي البوق شكل

 فن هناك. والنبيل نظيفة يضيء الحب حيث اليومية األدب

 المحتمل. المسرح في احتمال هناك. الجميلة القصص رواية

 .وعشرين اثنين من أكثر من بدال تحت مرتادي المسرح متوسط

 عليها التي الغذائية المواد من نوع هو هذا. والفن والدراما األدب

 والفن األدب هناك. القامة وطويل البنية قوي ينمو الشباب خيال

 الحياة، من أكبر األدب من جزءا تكون ال أو تكون قد الشباب

 إلى منا أطفالنا مرور عند يتوقف أن يجب أساسا هذا وعلى

 و رجاال منهم تجعل أن شأنها من واالستفسارات األحالم هذه الخصوصيات، هذه

 ما بقدر الخطأ واالشياء منهم بالقرب الحق االشياء رؤية. نساء

 هذا في للبقية، وبالنسبة معا، والدجال نذل مطاردة بعيدا، ممكن

 .وحدها تركها - مسألة
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 التاسع

 العالي التعليم تنظيم

 و واالجتماعية، السياسية الحياة من العام السؤال على استطرد كنا عندما

 ونحن اإلنجليزية، باللغة الناطقة المواطن يتطور الذي المعنوي الجو

 تنمية الذي العادي، الطفل من الرسمي التعليم ترك

 سن حوالي في البعض، بعضهم ويحمل األوراق، هذه خالل من المواضيع



 ل اآلن لدينا. المدرسي التعليم عملية نهاية وفي عشر خمسة

 في يتجزأ ال جزء إنه. الكبار المواطنة في التنمية أن على حمل

 شائع هو والذي المدرسي، التعليم عملية أن الجديدة الجمهورية فكرة

 أنحاء جميع في نسبيا موحدة تكون أن وينبغي العامة، الخدمات جميع إلى األذين

 كل يكون قد العليا الطبقة من العادي الطفل أن من الرغم على االجتماعي، الجسم

 أفضل له تصور، أفضل العقلي ميراثه مزايا

 قد طاقتهم من أكثر وأقل أجرا أفضل ومعلميه المنزلية، الظروف

 أي من الطفل على المفروضة عيوب هناك تكون ولن يعطيه،

 ألي الفكري التعليم من burking هناك يكون أن يجب الطبقة،

 األراضي على القنانة في الفقيرة التعساء على للحفاظ. كان غرض

 وذلك بدائية، األكثر األدبي التعليم ولكن جميع من حرمانهم

 بالتأكيد الجديدة الطبيعة دراسة الحركة في جدا كبير عنصر

 وهناك الجديد، الجمهوري ألفكار معادية تماما هو تعتزم،

 مستوى أعلى على وقادرة المعلمين من الضارة األعشاب إزالة هناك يكون أن يجب

 تصفية خالل من التفكير،

 الخجل - والخجل بشع الدينية التجارب خالل من

 و. يكون قد للمعلم الحقيقية النية كانت مهما إلزاميا، ألن

 عملية هناك تبدأ أن يجب المدرسي التعليم فترة نهاية في
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 ممكن، حد أقصى إلى - الوطني الشباب كتلة في الفرز

 .الحياة مدى على تذهب سوف التي - االجتماعية أصولهم عن النظر بغض

 ل معركة يشكل أن يجب العامة الخدمة من للمنافسة



 المدرسية الحياة في النواحي جميع من الدونية. متحضرة دولة في الوجود

--failure التي،) اإلجمالية النتيجة في أو ذاك أو هذا في فقط ليس 

 (استثنائية الهدايا توازن عدم إلى األحيان من كثير في راجعا يكون قد الواقع، في

 ا. أساسي الدونية على عالمة هو - الخط طول على فشل ولكن

 الدونية، هذه وأظهرت والبنات البنين من معينة نسبة

 خارجها أم المدرسة في فرصهم من أي مع يذكر شيئا تفعل ولم

 الدرجة من فقرا أكثر تكون عندما - وهذه الدراسية، حياتهم خالل

 في التعليمية العملية من جدا طبيعي بشكل ستنخفض - األطفال

 لقدراتهم، المناسبة العمل إلى وتنتقل المرحلة هذه

 كبيرة إمكانية أي معه يحمل أن ينبغي ال الذي العمل

 المدرسة يغادر أن جيدا المفتعلة وحقا. وافرة الزواج

 وعلم نظرية أن نتذكر أن ويجب - الفحص

 ستتخذ التي الفحص على - اآلن حتى نادرا موجود االمتحانات

 فلنقل) المعنوي والتأثير الرياضية التنمية حساب

 كذلك تكون أن شأنها من والتي( التالميذ مواطنه على التصويت مؤقتا

 جيدة كما واحد قسم في وخاصة عالية جودة لجعل المفتعلة

 سيكون أنه. األول التصنيف هذا يؤثر قد - قيمتها النواحي جميع من كما

 طول على والمشاغبين والحمقى األغبياء من أسوأ طرد

 و العليا رفض من لتصبح هو ما. االجتماعي السلم

 في. اليومية األمور كما صعبة مشكلة أعترف، وأنا هي، الغنية الطبقة

 ل العامة، للمدارس جلف عنصر تحمل أنها تقديم



 كان إذا عما للتساؤل مفتوحا وكان وكامبريدج، أكسفورد إلى الجيش،

 خاصة مكلفة واحدة واحدة، العامة المدارس لتجنيب جيدا يكون لن
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 جذاب، بشكل الذكية نوع من السادة واحد وفوج الجامعة،

 طول على استنزفت قد مكلفة التراخي من الهائل الكم هذا الذي إلى

 اجتماعيا ومقبولة منخفضة، ومعايير خصيصا، عالية رسوم قناة

 هذا في جدا فرعية مسألة هو ذلك، ومع ذلك،. الظروف

 سوف عندما بالفعل، اقترحت كما واحد، يوم يأتي قد. نقاش

 عقلية األدنى الحد على اإلصرار معقولة تعتبر

 آخر شكل أي في كما الممتلكات إلدارة المؤهلة التصفيات

 هو الذي واحد من - عديدة ومزاياها الفخر. الدولة في السلطة

 ربما سوف - أساسي التفوق متوسط تصور تماما

 حالة في المدرسي التعليم عملية من مرضية نتيجة ضمان

 و الفتيان الدنيا الطبقة من من أفضل الدرجة من بكثير أكبر نسبة

 هناك لي، قيل كبيرة، األكثر العامة المدارس في: حاشية. ]الفتيات

 عن شيئا أعرف لكنني عاما، عشر ستة حوالي التقاعد نظام

 .[ينتقون الذين ألولئك تقديم

 نهاية في مرضية نتيجة يظهرون الذين كتلة من

 شعوبنا واألنوثة وظيفية والرجولة التعليم، عملية

 طبيعة لمناقشة اآلن ولدينا المتقدمة، تكون أن يجب

 العقلي موازية تكون أن ينبغي التي المرحلة التعليم، من الثانية المرحلة



 هم الذين المواطنين كل في المادية المراهقة ومرافقة

 كل في فاصل هناك. الدولة في القوة على تعول ان

 جدا جيدا يكون قد وأنه العصر، هذا في إنسان تطوير

 العظمى في. التدريس ومواد أساليب في استراحة توازيها

 وصبياني والتعليم الطبقات ثراء حالة في بريطانيا،

 اإلجمالي خالل من كبير حد إلى جدا، بعيدا تماما االنضباط تستغرق التي

 بعيدا مملة قادرين، غير الرجال هؤالء. لدينا الثانوية المرحلة معلمي عجز
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 جدوى، دون التكرار مع سنة، بعد سنة أسبوع، بعد أسبوعا يوم، بعد يوما

 من واسعة فترة كل خالل من جديدة، وبدايات أبله فواصل

 و الالتينية من التمكن ذلك لتحقيق العشرين، حتى عشر اثني أو عشرة الحادية

 والتي للتعليم، الالزمة األولية السابق في كان الذي اليونانية

 المدرسية الطاقة في المزمن االنخفاض خالل من المطاف، نهاية في أصبح

 و الدراسات، هذه في االهتمام من لالنسحاب المستحقة والقدرة

 ذلك، ومع الكالسيكية، المربين هذه. المنال بعيد التعليمي المثالي

 --Universities في وعشرين أربعة أو ثالثة الى يصل ما شيء حمل

 منذ المنطوقة لغة أي أن المعقول غير من أنه من الرغم على

 و - لتعلم سنوات عشر من أكثر إلى تحتاج أن يمكن الفراغ، أوقات لقضاء عتيق عمر

 تزال ال فإنها خمسين أو أربعين حتى الرجال على يحافظ أن يمكن كانت إذا

 لكن. طويلة فترة منذ نهب تم التي الغرفة مفاتيح في بعيدا التحسس

 و للمساعدة، عملية وكتيبات كمعلمين المتعلمين الرجال مع



 في السبب كان أيا سبب يوجد ال لهم، لتوجيه العملي الممتحنين

 له استخدام في للمواطن، اللغوي التدريب من األعظم السواد

 و الخير أجل من به القيام ينبغي ال ضرورية، أخرى لغة وأي تملك

 من ما حد إلى كاملة السيادة لها يكون ال ان يجب لماذا عشر، أربعة شيء كل قبل

 ذلك في والسبب والرسم، الرياضي التدريب خالل من وكمية شكل

 هذا لتطوير ومباشرا واضحا يكون لن الطريق أن يجب

 .األساس هو هذا منها البالغين العقلي الصرح

 وتحليلي المجرد التفكير قوة عشر أربعة قبل

 ليكون أقل اآلن هو المتعلم فإن الموجودة، غير األشياء من العالج

 هذا يعطي أن اآلن نريد. عليه كان مما االسترشاد وأكثر مصبوب

 ومنشطة محفزة واألكثر وضعنا، العقل

 لدينا عاقل متماسكة رؤية تعطيه أن نريد نحن نستطيع، التدريب
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 لتجهيز نريد ونحن لنفسها، بالنسبة الكون علم

 أساس على كيف،. العالم في بها الخاص للعمل سواء

 تحقيقها؟ يمكن التي الغايات وهذه مبنية، لدينا المدرسي التعليم

 في الثانية المرحلة هذه أن تماما الواضح من أوال دعونا اآلن

 من كلية فكرة داخل تماما أكثر ال تقع التنمية

 عام في. المدرسة فكرة في تماما يكمن األول

 الموازي قبل من باستمرار نواجه ونحن األمور هذه مناقشة

 و المدارس، يتعلق فيما تبديد حاولوا قد ألننا خطأ



 حالة في) و محاضرة وله أستاذ أن إلى الخطأ

 فقط الرجل، تجعل أن يمكن أو تجعل، مختبره( التجريبية العلوم

 ل معلمة أو المدرسة مدير التي الطريقة بنفس في التحديد وجه على

 و،. البنت أو الولد تعليم في القاهر يكون أن المفترض من

 جدا استثنائي رجل هو يكن لم ما أستاذ، الحظ، لسوء

 ال. له أساس ال الرأي هذا يشارك لألستاذ، الذهنية القوة

 على قادرة وغير بعمله، يتعلق فيما تعليما تحت المدرس

 و المتخصصين على األحيان من كثير في هو األستاذ. بدقة ذلك فعل

 في مكانه من ذكية متواضعة فكرة تشكيل، على قادر غير

 وهو إما، خلل من النتيجة نفس وتدفقات التعليم؛

 و المتعلم الوقت في مقبول غير بشكل كبير جزء استخدام محاولة

 الفكرية ندعو أن للمرء يمكن وماذا االتجاه، في اإلفراط. الطاقة

 .اليوم مجانية دورات كلية القليلة التي أخطاء هي الطائفية،

 في ويقول والكتب، طالبه بين تقف أستاذ

 الرجال لدى األخرى لمدة يترك أن بكثير أفضل ما طريقته في محاضرات

 .االستئناف محكمة دون معتقداته يعلم انه القول، الكتب

 جدا الرائعة ال له مالحظاتهم يصل ما كتابة الطالب االحتفاظ يتم
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impromptus، العقلي الدستور مع أنفسهم وتعريف 

 استخدام في تدريب أي يتلقوا لم انهم. الدراسة موضوع من بدال

 واحد هو التدريب هذا مثل كان وإن واألفكار، للمعرفة كمصادر الكتب



 و فعال، للمواطن المقتنيات للجميع ضرورة األكثر من

 األحيان من كثير في شيء كل في الحديث الطالب يتمادى مناقشة مهما

 أكثر تكون أن من يثبط أن افتراض باألحرى تعامل

 و جامعات لدينا. العقلية العمليات من واألمل الضرورة

 لل األخير االختراع علم ناقص بشكل ولكن تزال ال الكليات

 له التعليم من المرحلة هذه في الذكي واالستخدام. الكتاب طبع

 أن. الموقرة تقاليدهم ضد ال أو يذكر تقدما يحرز

 وبدا العقل في تسليمها يجري خالل من إال األشياء تفهم

 أيضا الحديث تماما الحال، بطبيعة هو، النظر وجهات مختلف من في

 لندن في الملكية الكلية في. لدينا اللمربين تصور

 استثنائية وكفاءة جديد وهو المثال، سبيل على العلوم،

 أرثوذكسية من صحيح بشكل نظمت مفر فال كلية،

 لل متاحة كانت مهما تعميم مكتبة أي المسرح، محاضرة

 و وفيرة إمدادات سيضمن الذي هو وهذا مكتبة، أي الطالب،

 ل حتى وبالتالي، موضوع، كل في الكتب أفضل تبادل

 ينطوي مناقشتها، أو نقل تم التي األصلية ورقة عن بحث

 اسمه شيء من عمليا باهظة هو الذي الوقت إنفاق

 في جدا الجميلة مكتبات ثالث هناك: حاشية. ]عامة ممارسة

 للطالب، المتاحة خصوصا المجاورة، جنوب لندن في كنسينغتون متحف

 معظم في تدار أنها الموجودة، المكتبات معظم مثل ولكن،

 تقريبا نوعها من وفريدة الكتاب من نسخة كانت عندما خطوط على النواحي تصور



 في الكتاب من الكثير ولكن. الناسخ يد قبل من خصيصا الشيء جعل

 في مكتبة أي يكون، قد النشر سعره رخيصة ولكن الطلب،
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 مضى وقت أي من ويحصل الحديثة، االشتراك مكتبة هو كان إذا إال إنجلترا،

 الخطيرة؛ الكتب من المعيشة غالء سبب هو هذا. مكررة نسخ

 .الروح نفس في بيعها ليتم ولقد النوادر، أنها على شراؤها يتم

 هناك ومائة، عشر اثني قبل لشراء المكتبات تعلم عندما ولكن

 يكون أن ينبغي ال. 29S. 6D في اآلن نشر كتاب من النوع هذا لماذا سبب يوجد ال

 و مشغول ويجري واألساتذة،.[ البداية من الشلن في تباع

 وجود معينة، نظرهم وجهات محاضرة المهم، الرجال

 للذكاء مهما نص أي يوجد ال. والترباس حاضر،

 ل هو عليه للحصول الوحيدة والطريقة المعقدة، النقاط مناقشة

 ل مهمته إهمال على وحمله المتظاهرين أحد عروة

 .التعليمي الكالم من لصالح" العملي" عمل عليها المنصوص اإلشراف

 مع والتعامل الوضع، هذا ضوء في لذلك، دعونا،

 معظم تكون قد والمعرفة الفكر من لفرع يمكن كيف عام سؤال

 مناقشة قبل الحديثة، الظروف ظل في مفيد درس

 المواضيع تكون أن ينبغي ال أو ينبغي ما معين سؤال أكثر

 .بها

 من ولكن الموضوع، من معروف هو ما فقط ليس كامال بيانا اآلن

 المتصارعة والجوانب المظلمة، األماكن تواجهها، التي الصعوبات تكون أن وينبغي



 كتابته، في وأيضا كبيرة، كلية، كتب نص في عليها مضيئ وضع

 و مستمرة ومراجعة اليدين عدة أو واحد جانب من جيدا مصورة كتب

 التفكير في وحاسمة قادرة كتبها التي المعرفة تقدم على اطالع على أبقى

 الصحيح الحديث في وأساسية ضرورية الكتب هذه. الشباب

 يتم حتى الجامعات مع البالد مبقع يكون قد. تعليم

 ما أو درجة كل مع تقدم أن ويمكن العامة، البيوت مثل سميكة

 جيدة من أكثر أو واحد يملك ال كان وإذا قليال، المحاضرين من لذلك
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 ببساطة يعني هذا كل ثم الرئيسي موضوع كل في كتب نص العامة

 هم العقم النص كتب تذكر كافية، من كبيرا عددا أن

 مسار ال. المحاضرين هذه من كل من واحدة إمالءات،

 كلية أساس كتاب الكامل النص يكون أن وينبغي الصوت، ولكن محاضرات،

 أقل أو أكبر تكملها أن يجب وهذا تعليمات،

 منتقدا، الكتب، أو الكتيبات للجدل إثارة أقل أو أكثر عدد

 و مختلفة بطريقة االمور وضع أو النظر، تصحيح أو توسيع

 حالة في النص الكتاب هذا يتوازى أن يجب. مربحة طريقة

 وتفسيرية توضيحية من الكتاب جهة من التجريبي العلم

 في إلعداد الكتاب من أجزاء تعيين يمكن. المخبري العمل

 للطالب يمكن المناسبة، التجارب مع دورة مراحل من مرحلة كل

 في أستاذ قبل من معها التعامل يكون أن إلى كتابه في صعوبات تقدم

 يكون أن يمكن الطالب من والقراءة المحادثة، محاضرات



 إليه، وتضاف أساسية، أجزاء على الدورية الفحوصات قبل من فحصها

 عليه أطروحات خالل من ضروريا، يكون أن الفحوصات هذه أظهرت إذا

 مميزة كانت التي المسائل على. الصعوبة من خاصة قضايا

 الجنرال مع الخالف من له نقطة عند أو ،"الموضوع" له

 .المقبولة الطريقة في محاضرة قد واألستاذ الكتاب، قضايا

 أي في المراهقين للطالب للعمل الصحيحة الطريقة بالتأكيد هو هذا

 وفي المقارن، التشريح علم في ما بقدر اللغة فقه في الموضوع،

 الطباعة، أسعار تراجع. االقتصاد في ما بقدر التاريخ

 الماضي مع بعيدا به قام التوضيح من شيء، كل وقبل ورقة،

 .و المحاضر البيانية والرسوم للتعليم الصوتية للدورة عذر

 .معهم بعيدا تفعل لم لكنها

 لل استمرار وهذا البشرية، الظواهر من غريبة أكثر من واحد وهو
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 تدميرا األكثر يتصور أن للمرء يمكن ما ضد تقليد

 جميع في من رائع من اكثر الجانب هذا اتصال في وليس الحقائق،

 أن المرء يتصور قد. التعليم مراحل أعلى يهم ما

 في بها االعتراف تم قد كان عشر السابع القرن في ما مكان في

 تدريجيا كان والمعرفة الفكر أن التعلم مقاعد على

 و والمناهج، الدورات من دورية مراجعة وأن األشياء،

 ومن الكراسي ترتيب وإعادة ونطاقها، للعمل الدورية صياغة إعادة

 الستمرار ضروريا كان الكليات، األجهزة



 و والنوم الدورية وجبات للجامعة الصحي وجود

 مؤسسون نحن اليوم حتى ولكن. لرجل الالزمة ممارسة هي

 و المطلوب، التغيير لهذا اعتماد أي دون الجامعات

 بقدر ستقدم أنها حتى أو قرن في بأن احتماالت وهناك

 العادية التخرج المنظمات يفعل كما واألمية التخلف

 الماضي اآلن من السنين من مئات أن اليوم، وكامبريدج أكسفورد

 حديث ضد رغم مليئا مديدا برمنغهام خريجي

 ضد التصويت إلى تصل يحتشدون سوف" نفهم، أن يمكن زميل ال" أشياء

 "هكسلي" -" هكسلي" ل حداثة أكثر موضوع بعض استبدال

 غرار على المقارن، التشريح علم وليس الموضوع، هذا سيطلبون انهم

 التجاري الجغرافيا" إلزاميا لالحتفاظ أو -" إقليدس" من

 .العودة ليتل في" الدفاتر مسك العادية الكتابة" أو" عشر، التاسع القرن في

 أن أود الصفحات هذه اإلنبات النبيل مؤسس أي قراءة ويجب)

 المطبوعة في ممكن هو ما جدية كل له نتوسل

 له من وكلها نقول، دعونا سنة، خمسين كل أن على لتنص المسألة،

 والخمسين تقسيم إعادة يجب حل، إلى يذهب المحتملين األساس يجب

 .(أعماله من كاملة آلية تنظيم وإعادة األموال
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 هو وطبع ضبط إعادة بانتظام يكون أن يجب الكتاب نص أن فكرة

 فكرة هو الواقع، في كما استاذي، للعقل تماما األجانب يزال ال

 الجامعة وظيفة هي والمنشورات المدرسية الكتب رعاية أن



 السنة في£  2999 أو£  899 لتطبيق اقتراح على بناء الدهشة أحد ال. اإلطالق على

 باعتباره سنويا المبلغ هذا لتطبيق ولكن موضوع، أي في جديد لكرسي

 محدد الكتاب نص من والكمال مراجعة إلى تهمة يقف

 لمعظم خيالي االسراف تماما اليوم، حتى ويبدو،

 و أبدو أن الواضح من فائدة أكثر يكون أن يمكن الذي ما لكن. الجامعة الرجال

 ل الجامعات، من مجموعة أو جامعة، أجل من شامل تعليم

 التي التعليمات، موضوعات رئيس من كل في األستاذ على الحفاظ

 وال اآلن، المفهوم هو كما التدريس ال سيكون العمل ان

 كلية المدرسي الكتاب من وشامل حاسم تحرير ولكن البحوث،

 في نوع في يقف أن شأنه من الذي الكتاب نص وهو موضوعه، من

 طبعه وأعيد سنويا مراجعتها سيتم والتي أكسفورد، جامعة

 في المقبولون الطالب الستخدام األول المقام في سنويا،

 يكون ال شركته أن. للنشر وبالمناسبة جامعة

 أحدث كل مع وبالتوازي اآلن، حتى العمل لجعل فقط

 مقترحات في والنظر ودعوة المنشورة األبحاث

 ولكن الجديدة، والمواد الجديدة النظر وجهات مع الرجال من والحواشي المساهمات

 وضوحا وأكثر أكمل غامضة ممرات عن بديال تكون أن أيضا

 من نوع أصغر مقاطع إلى تحيل أو لخفض المعارض،

 كفاءة وأكثر جديدة وإدخال أهمية تناقص

 مع بالتشاور على وعمله التوضيحية، الرسوم وسيجري

 أيضا سيكون الذي أكسفورد للجامعة العام محرر



 سيكون والذي كتاب، وصنع الحديثة الطباعة في متخصص

 من جديدة أجهزة واعتماد محاولة، في حتى، باستمرار أخذ
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 يكون أن يمكن فئة من الطالب كان إذا. إلجرائها الكفاية فيه بما ذكية كانت

 موضوع أن يمكن والتي للمناقشة، المقترحات تقديم على حمله

 ل لنزاع للتحضير قدم ذلك بعد ويمكن اختيار، يتم

 السيطرة باعتباره أستاذ مع تساهم، أن جميعا التي

 فإنه وإبرام، والمنطق الحقائق من للتحقق كرسي في النفوذ

 تحت هم الذين األساتذة ولكن. المحاضرات عشرات قيمة لها سيكون

 يكون أن يمكن ال السنة في المحاضرات مئة أو تسعين ربما من burthenو

 حول ومؤتمرات الموجهة، القراءة. القبيل هذا من شيء أي تفعل أن المتوقع من

 استجواب طريق عن خاصة محاضرات وجاءت المعقدة، نقاط

 عندما المخبري والعمل الرأي المسائل على والمناقشات محاضر

 لل النهائية واالمتحانات ما، حد إلى متكررة اختبار واالمتحانات لها، احتياجا

 و جيد، الحديث كلية دورة من الصحيحة المكونات هي األماكن،

 ل مجانا البروفسور طاقات ترك ضرورة في

 ل آخر سبب يكمن حقا، التربوي العمل هذا كل اتجاه

 عليه أنا الذي الكتاب نص جيد بشكل وترتيبها صريح، كاملة، أن

 .اإلصرار

 و الكتب عن العامة الطروحات هذه من اآلن يعود

 لدينا عاما، عشر خمسة عن أعمارهم تتراوح شبان من كتلة لدينا التدريس



 استعداد على ونحن تعليمهم حققوا الذين المراهقين، األمة

 تكون أن لها موضوعات ما في ننظر أن علينا كلية، للمرحلة

 كانوا سواء. الموضوعات هذه مع يذهب أن هم مدى أي وإلى تدرس،

 سواء كلية، الدراسات لهذه وقتهم من جزء أو كل إلعطاء هي

 في الفطور وجبة قبل أو المسائية الدروس في لمالحقتهم طريقهم في وهم

 ثانوية مسألة هو طول النهار خالل أو الصباح

 قلقون نحن. هنا تجاهل جيدا يكون قد التي الراحة
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 تكتيكي مع وليس اآلن، العامة البنية مع

 ربما قد أنا ولكن: حاشية. ]األعمال من كاتب ضرورات

 رفع هو عاقل رجل صنع نظام من يتجزأ ال جزءا كيف هنا نشير

 وآمل، يوم، سيأتي. األطفال يعمل قد الذي للسن األدنى الحد

 ستكون عشرة الخامسة دون لألطفال الجزئي العمل يكون عندما حتى

 الوقت، بعض منذ ويب سيدني السيد اقترح كما ومتى، المحظورة،

 ساعات من جدا قليل عدد على تقتصر والعشرين الواحدة سن حتى العمل سيتم

 ل واسعا هامشا يترك كما - ثالثين اقتراحه كان - األسبوع في

 هي التي البدني والتدريب الكلية عمل اإللزامي أقل أو أكثر

 .[الحديث للمواطن ضرورية تصبح

 من التخلص في وأقدم، الحاضر، الوقت في وقتا يضيع بحاجة نحن

 لعبت التي المفاهيم التربية، كلية من الموسوعية المفاهيم

 بنثام في للنظر ملفت - تقريبا كلها التعليمية المخططات في جزء



Chrestomathia األوسط عشر التاسع القرن قبل - مخيف مثال هو 

 بعضنا لنعرف أن حال، أية على نظريا، متفقون كلنا. القرن

 من بكثير أفضل هو باستفاضة الموضوعات من مجموعة أو موضوع

 الخصوص وجه على هو للتعليم األعلى المثل أن العالمية، سطحية معرفة

 غاية في" شيء كل عن شيء" مع" شيء عن شيء كل"

 لدينا العادي الدراسي المنهج أن الحقيقة تظل. وضع تدني

 طائل، التعليمية غير منوعات هي والكليات العليا المدارس

 ل الكفاية، فيه بما ليس ولكن شيئا، يعرف الفنون في العليا ومتوسط

 لديه والتاريخ، واألدب، واليونانية والالتينية والرياضيات العلوم

 وهو للتعليم، المتضاربة خطط من العديد أشاد

 ونحن الوضع، هذا من نتخلص أن علينا. شيء ال االئتمان

 في يؤدي أن يمكنه مما كبير العقلي التدريب من( ط) تقدم أن

208 

 ل يكون أن يجب والذي األشياء، من وشاملة واسعة نظر وجهة إلى آخر

 وفحص والتجريد، التعميم في التدريب

 وتطوير الخيال وتأديب وحفز دليل،

 و وشامل، مغامر والعمل ومستدامة، المريض عادة

 أخالقية، حول األفكار دائرة عامة، ثقافة إلضافة لدينا( ب)

 ل مشتركا أساسا تشكل أن يجب التي االجتماعية والمسائل الجمالية،

 هذين من السابق في. المجتمع في والفكرية االجتماعية الحياة

 بعض أو سبع أو خمس أو سنتين بعد - تطوير مرحلة في عناصر أن يجب



 إلى - مختلفة قضايا في مختلفة تكون قد والتي السنوات، من الفترة هذه

 في للفرد محددة لوظيفة خاص تدريب

 والكاهن، والطبيب، التجارية، األعمال مدير مهندس، كان سواء االجتماعي، الجسم

 .ما ليس أو محترف، عسكري العام، المدير الصحفي،

 لتحديد جيدا يكون قد( ط) يشكل أن يجب ما نسأل أن وقبل

 كلية المرحلة من الثاني والقسم األول بين العالقة

 .التعليم من

 لل األساسي العمل تشكل أن شأنها من( ط) هو

 استاذي، الموظفين من خاص قلق ستكون والتي كلية،

 االحتالل انها على تصور وأنا االمتحانات، في" العد" سوف والتي

 القيادة ويصعب جيدة، أربعة األسبوع، في كاملة عمل أيام أربعة عادة

 اآلن حتى المتبقية، الثالثة. الطالب وقت من أكثر، وليس أيام،

 و العسكري، والتدريب البدنية، الرياضة ممارسة خالل من فيها يشاركون ال

 تماما تخيل ما وهو ،(ب)ل تعطى أن يجب تسلية، مجرد

 من سلسلة وعفوية ومختلف، الخطابية، العامة، المزيد

 مريحة استخدام مع وجيزة، لفترة الشيء لوضع. األنشطة

 التي والعناصر العامة، الثقافة هي( ب) و ،"طحن" هو ،(ط) كلمة عامية
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 كبير. المراهقين تعليم في جدا كبيرا الخلط وتماما

 على( ب) أن والسليم الصحيح فيه تنظر الناس من وعدد

 دينية أو تعبدية ممارسة األسبوع من السابع اليوم تصبح أن وينبغي



 هناك يكون أن يجب( ب) تحت بأن أسلم أن أستطيع. والمناقشة التفكير

 للغاية قيمة تعليمية التأثيرات بعض رسميا بها المعترف

 الئق غير أو منتظمة غير يعتبر األحيان من كثير في أيضا الحاضر الوقت في يتم التي

 المجتمع، يناقشون والجماعية الكلية، والعمل المدرسة من الغزوات

 خارج التجريبية والعلوم خاصة، القراءة المثال، سبيل على

 الممكن من يكون أن يجب. الفنون مختلف في والمقاالت الدراسية، المناهج

 الطالب التي األسبوعية الساعات من معين محدد عدد توفير

 ل شيئا يفعل أنه الظهار مجرد من يطلب أن ينبغي

 كل - المكتبة بين اختياره كان انه وقال التنموي، نوع

 جدا، priggishly تصور ال والمكتبة جيدا يكون أن كلية يجب

 الموسيقى، سيد أو - الكتابة أو للقراءة إما قد والذي

 أو الدرامي، والمجتمع التشكيلي، والفن والمتحف، المجتمع، مناقشة

 مرضيا كان كلية السلطات أن القبيل هذا من قلق أي

 ينبغي( ب) ذلك إلى وباإلضافة. وكفاءة الحياة قيد على يكون أن الفتراض السبب

 ولكن ،(ط) في المدرجة غير معينة ضرورية ولكنها قاصر الدراسات وتشمل

 و توجيهات، أو وتدرس بعض، إصرار مع أنه للجميع السعي

 واقتناء المثال، سبيل على إذا،. االمتحانات طريق عن ربما تسيطر

 يكون أن يمكن األولي، التعليم من جزءا أجنبية لغة وكانت

 ل. أعلى درجة في الحساسية أكثر دراسة خالل من الحياة قيد على أبقى

 يكون أن( ط) العادي المواطن النواحي، جميع من الخير، وصنع

 من اندفاعة مع الفتاة أو للفتى بالنسبة ولكن األساسي، التعليمي عامل



 عظيم من أن إلى الثقافة مستوى من يرتفع( ب) عبقرية سوف

 .فرصة
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 في هناك ؟(ط) تشكل أنها هو المواضيع من مجموعة أو الموضوع هو ما

 بلدي من للغاية محدود نطاق خارج وربما بعيد حد والى ثالثة، أقل

 تكون أن يمكن التي الدراسات من وترتيبات غيرها، هناك المعرفة

 كلية من أساسيا كبير جزء هذا لتزويد المفتعلة

 أي عن التعبير في وأتردد تماما، يكفي كل. دورة

 تجاه خاصا توجيها لديه كل. أخرى جهة أو ألحد تفضيل

 من يكون قد السبب ولهذا الكبار، وظيفة من معينة أنواع

 اإلنجليزية باللغة الناطقة البالد من الثانوي التعليم أن واقترح

 .الثانوي بالطبع أنواع( أكثر أو) ثالثة كل جدا جيد بشكل تحمل قد

 أكثر محليا نوع على الصغيرة المدارس في تتخصص قد

 (quadruplicate أو) نسخ ثالث أكبر قوة ومجموعة فيه، مرغوب

 و المشتركة مكتبة في وجادة مستمرة الدورات نظام

 .كلية مخطط. الثاني للجزء مشتركة ترتيبات

 لل عرضة وأكثرها الممكنة، كلية الدورات هذه أولى

 حديث في الذكور السكان من للكتلة ومثمرة مفيدة تكون أن

 هذا. المدرسي التعليم للمرحلة الفيزياء في التوسع هو المجتمع،

 .بالطبع الطبيعية، الفلسفة حيث من جدا مريح تحدث قد

 الرياضيات، المتشابكة الترتيب يكون الفقري وعمودها



 كما يصل ما ويستغرق الكيمياء، ومبادئ والفيزياء،

 و والجغرافيا، الفلك علم الذهنية، اآلفاق وتوسيع توضيحية تمارين

 بأكمله عقد. لألرض العام التاريخ أنه على تصوره الجيولوجيا

 تقريرها في الطاقة حفظ نظرية تكون سوف معا

 للدستور المضاربة ومناقشة تحصى، وال تعد ال جوانب

 ومن والسياسية التاريخية القراءة من معين أدنى حد وهناك. المسألة
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 يكون أن يمكن هذا. الثاني القسم في عليها أصر سوف العامة" المكتبة"

 مدى على يمتد للتعليم وواسعة جدا النبيل الدورة قدم

 أو عشر ثمانية إلى عشر خمسة أو عشر أربعة من سنوات، خمس إلى ثالث من

 ؛(جزئيا العاملين حالة في أطول لفترة حتى أو) وعشرين واحد

 قبل من يكون قد - يتسربون نجاحا أقل منتجاتها أن

 و الحرفيين مهارة أقل أو أكثر عمل لتولي - إنجاز

 منهم بعض تمرير نجاحا أكثر نحو على ومنها التقنية، مجال في العاملين سوف

 بهدف الخاصة للصناعات التقنية الكليات في

 ل الهندسة، اللصفقات خاصة دراسة إلى األعمال، اتجاه

 بلدي أن يفسر ربما قد أنا: حاشية] الجندية، مهنة

 للمواطنين الشاملة الخدمة هو العسكري التنظيم مفهوم

 الصبا فترة في ربما - تدريبهم سيتم الذين - المهنية non-- جنود

 أو إما الخيول لركوب الواقع، في جدا جيد بشكل النار الطالق والشباب،

 في وسهولة بسرعة والتحرك مناصب وشغل الهوائية، الدراجات



 مهنة خاص تخرج ذلك، إلى وباإلضافة المنظمة، الهيئات

 والمدفعية، المهندسين صفوف مختلف حياتهم في سيكونون الذين الجنود

 والماجستير العليا، الرتب في و، األنواع، مختلف من الخاصة القوات رجال

 و لسرعة الالزمة واألساليب التنظيم كل

 البالد، من المهنية غير للرجولة الفعال االستخدام

 من مستمدة قصيرة، خدمة التجنيد الرسوم أو ميليشيا، المتطوعين، من

 االتصاالت، من اآلالت وجميع العام، العرض هذا

 االجتماعية" بالضرورة تكون لن فهي. دواليك وهكذا التقديم،

 نفسه الحال بطبيعة تمارس لن لكنها قيادتهم، من" الرؤساء

 أو.[ المريضة غرفة في فعل الطبيب التي الحرب في موثوق قيادة

 و األبحاث مجال في أو ،(نايمكس) والتجارية البحرية خدمات على للحصول

 ل دراسة على تمر أن أيضا بعض. العلم أدب
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 و الكيمياء في خاصة العمل من المزيد خالل من الطب مهنة

 شأنه من وتصميم للرسم الميل مع وبعض األعضاء، وظائف علم

 فكرة. ذلك شابه وما األجهزة، ومصممي المعماريين المهندسين تصبح

 ما عن جدا جدا بعيدة ليست الدورة هذه من العادية تطوير

 ولكن، العلوم، المنظمة مدرسة باسم العظمى بريطانيا في بالفعل موجود

 متفاوتة درجات في به القيام يتعين فإنه الدورات، هذه جميع مع الحال هو كما

 األولى المرة هي هذه. مختلفة ظروف تحت واإلرشاد دقة

 .الكلية دورات ثالث بديلة بلدي من



 القراء، من لكثير مقبول أقل الثانية الدورة يبدو وربما

 الهائلة تشهد سوف للحديث مؤهلين كل ولكن

 البيولوجية حيث من يتكلم أن للمرء يمكن ما وهو. التربوية القيمة

 لل المركزية الفكرة ستكون الطاقة مفهوم أن كما. دورة

 العضوي التطور مفهوم فإن وبالتالي بالطبع، الطبيعية فلسفة

 ل عامة مراجعة. البيولوجية للدورة الرئيسية الفكرة ستكون

 لل الطبيعي التاريخ من فقط وليس - األحياء للعلم الكامل المجال

 و معروفة لقوانين بالنسبة - الجيولوجي السجل من ولكن الحاضر

 التطورية، العملية من مختلفة رئيسية نظريات أخذ سيتم

 المقارن التشريح إما خاص، قسم بعض ذلك إلى وباإلضافة

 عدة من أو رئيسية، بصورة النباتات من أو الفقاريات رأسها من

 في مستفيض بشكل يعمل وسوف رأسها، على Invertebrated مجموعة

 ليست البدائل هذه أول. التكهنات لهذه بالنسبة

 ولكن الثالثة تنشيط األكثر العقلية ممارسة ربما فقط

 .للحياة العملية المخاوف على مباشر بشكل أيضا يحمل

 خاصة شاملة بهذا يتعلق فيما حتى األعضاء وظائف علم ستتخذ

 ستكون المرحلة" المدرسي للتعليم الفيزياء االبتدائية" و الدراسة،

696 

 إلى خاصة إشارة مع الكيمياء عالج إلى تصل طويلة لفترات

 يجتاز ان الطالب هذا ألن المسار هذا خالل من. البيولوجية المشاكل

 الطبيعية، الفلسفة خالل من وكذلك فقط، الطب لدراسة



 نوعي صراع من تستفيد أن الطب ومهنة

 الوراثة على إصرارها مع البيولوجي، وبالطبع. الطالب

 و جدا أفضل أخطر يعطي أن أيضا شأنه من الفسيولوجية، والحقائق

 عند من. األمومة العملية الالهتمامات العالم في إعداد

 النفس، علم لدراسة مضيئة تمرير الطالب فإنه

 في التدريب. التعليمي واألسلوب الفلسفي، العلم

 المعنية، حقيقة من كبير وجزء واسع، تعميم مناقشة

 و خاصة الهوتية لدراسة ممتاز من اكثر أولية ستكون

 عند من. السياسية والعلوم االقتصاد في متقدمة لدراسة أيضا

 من الفرار أنواع مختلف من الفنانين أن أيضا بالطبع هذا

 تنطوي أن يجب التي، الذي،. الثاني القسم من السبيل

 .الدراسي البرنامج الكلية اقترح الثاني لبلدي الكثير. التاريخية القراءة

 التاريخ، مسار هو الثالثة البديلة الدورات هذه وثالث

 و االقتصادية، النظرية العام، بالجغرافيا يتعلق فيما واسع نطاق على به

 يتعلق فيما مكثف وبشكل العالم، في العام التطور

 خارج. معينة فترة إلى وربما األمريكي، أو البريطاني التاريخ

 اإلنجليزية اللغة لتطوير شاملة دراسة الربيع سيكون من

 االنجليزية باللغة لاللناطقة القانونية النظم وكذلك األدب

 فلسفي لنهج وسيلة يكون أن أيضا بالطبع هذا. الشعوب

 والسياسية االقتصادية وافية لدراسة الهوت، العلم،

 ل من أكبر نسبة يسهم أن شأنه من كان وربما العلم،



 السابقتين من أي من الخيال لألدب الطالب
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 للخاص الطبيعي األولي الدورة من سيكون كما. الدورات

 هذا من. الثاني القسم في. للسياسيين مصدرا وذلك القانون دراسة

 الكبيرة التعميمات من الواضحة ولكن الخفيفة عالج بالطبع

 هذا ومن. فيه المرغوب من يكون والبيولوجية الطبيعية العلوم أن

 .بعيدا كسر الفنان أن أيضا بالطبع

 واحدة الرياضيات في دورة. أخرى دورات هناك أن تصور

 يسمى وما تريبوس، كامبردج الرجال إلى بالنظر أنه يرى

 ل هي ذلك، ومع الناس، من قليل. للقارئ يحدث سوف الكالسيكية، بالطبع

 الحصر وجه على الرياضي" طحن" عن سيدافع الذي عليها العثور يمكن

 ال. هنا مناقشته يكون أن يلزم ال وذلك الفكري، التدريب صوت

 قبل من ويزعم. الكالسيكية بالطبع مع يختلف ذلك، ومع الحالة،

 أو أكثر واليونانية الالتينية لتعلم التي الخبرة لديهم الذين أولئك

 واليونانية الالتينية من اثنين أو واحد خالل من تتعثر ثم جيدا أقل

 أي متجاوزا تعليمية قيمة له" األصل في" الكتاب

 واحد من غامضة فائدة هناك. تصوره يمكن بديل

 جيدة ولكن األخرى الترجمة ال التي السيئة لكن خاصة ترجمة

 جدا أفضل في بالتأكيد لديه الذي المثال، سبيل على أفالطون،. نقلها يمكن

 بيكون، الرب من أكبر عقل ال جدا ملحوظة بصورة ترجمة،

 خارج يجتازون الذين لجميع هللا مثل ويصبح سميث، آدم أو وداروين، نيوتن



 و الكتب، من معركة قدم قديمة هي الجدل. الذهاب الصغير

 تلخيص محاولة حتى لن وأنا ينتهي، ال جدل تماما

 على الكالسيكية عن الدفاع هذا كل أعتقد بلدي جانبه من. هنا

 أن من أكثر األمثلة أحد إال هو ما التقليدي التعليم مع الرجال من جزء

 غني مع الميتافيزيقية كتابات أكسفورد البقع الذي البشري الضعف

 في الصياح الفضة صائغ ديمتريوس ومجموعة اليونانية واشالء العالمات
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 ل حاجة هناك ليست آخر رأي من هو القارئ كان إذا. الشوارع

 أعترف لن أنه إال شريطة الحالية، الحجة هذه في له تحويل

 الكبيرة الكتلة لتدريب عالية سره جدوى عدم

 على االتفاقية. تحته هم له للمعايير وفقا. الحديث رجال من

 دعنا. ممكن هو الطرفين بين المسألة ولهذه

 هذه ويقدرون يحبون الذين للوالدين الكالسيكي الدورة أعترف

 جميع سحب دعونا. وبناتهم ألبنائهم شيء من نوع

 .تماما المفرط الوقف كان إذا إال الهبات، على اعتراضات

 الكالسيكية، وأستاذ العليا، خدمة تكون أن الكالسيكية السماح

 .النظراء أول االمور، وضع من الخاصة عليل طريقه الستخدام

 والتاريخية، والكالسيكية، تماما، دورات أربع سيجعل وهذا

 جميع منها أكثر أو واحد والفيزيائية، والبيولوجية،

 باالنكليزية الناطقة المجتمع عظيم هذا في الثانوية والمعاهد المدارس

 للمرء، يمكن: حاشية. ]الجديدة الجمهورية أهداف تنظيم ينبغي الذي



 .خاصة ظروف ظل في ممكن اآلخر بالطبع تشير ذلك، ومع

 و جدا دقيق فقط يتطلب ال الذي الفن من واحد نوع هناك

 الموسيقى، هو وهذا مبكر، وقت في البدء أيضا ولكن شامل، تدريب

 استثنائي. للفنون عالمية واألكثر عزلة أكثر واحد وقت في

 المدارس في الموسيقى اتجاه في الهدايا وظهرت

 الذين ألولئك الكلية المرحلة أن تماما المستبعد من ليس وأنه مرحلة،

 "طحن" على الفقري عمودها يكون أن ينبغي الموسيقية للمهنة الموجهة

 العامة والثقافة لغات مع الموسيقى، من والممارسة النظرية في

 .[الثاني القسم إلى هبط

 والتي المثالية، االقتراح هذا أن البعض يعترض قد

 منها والمواد بالطبع، هي، والتي القائمة، الظروف
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 .النموذج هذا مثل شيء أي تقدم ال لتكون الجديدة الشروط

 لبعض تسمح سوف القارئ كان إذا إال األمر، واقع كما

 المدرسي هنا دعوت ما. ويفعلون المصطلحات، في االختالف

 العظمى في التالميذ سن كما اآلن حتى قدم ما وعادة تذهب، و،

 قبل من أمريكا وفي االبتدائية، المدرسة يسمى ما بريطانيا

 إنجلترا، في unanalytical الناس أن المدارس وبعض العامة، المدارس

 ل منها التخلص يبدو التعليمي، للفرق اجتماعية ظنا

 تكلفة وأقل أدنى، النحوية والمدارس الثانوية، المدارس مع فئة

 كما: حاشية] التحضيرية، المدارس يسمى وما الخاصة، المدارس



 الطفل في كبيرة ميزة شك هناك ليس األمور،

 من بدال جيدة إعدادية مدرسة إلى الذهاب جيد منزل من

 فوق تكون ال أن يجب ومرور عامة، ابتدائية مدرسة دخول

 حقا.[ المنشآت هذه من واسعة إدانة بمثابة أساء

 و االجتماعي أكثر ادعاء يكون األخير هذا. االبتدائية المدارس أيضا

 ولكن االبتدائية، الحكومية المدارس من كفاءة بكثير أقل األحيان بعض في

 للتدريجي االعتراف المدارس هذه كل. الفرق كل هو هذا

 السادس في بالفعل عليها المنصوص للتعليم األعلى المثل تقريب

 أن من للقياس قابلة مسافة على بالفعل بعضها. األوراق هذه من

 مدرسة درجة من أعلى درجة االبتدائية، المدارس هذه وفوق. المثالي

 عظيم هو هناك كلية، هنا يسمى ما على والرد السليم،

 التي تنوعا األكثر الوصف من المدارس والمساء النهار من متنوعة مجموعة

 في الثانية المرحلة عرض في منهم كل توافق

 و 23-26 سن حوالي من ابتداء التعليمية العملية

 المؤسسات هذه العظمى بريطانيا في. والعشرين عشر تسعة إلى الذهاب

 وأنهم األحيان، بعض في والكليات الثانوية المدارس أحيانا تسمى

 جامعة عن لفصلها متميزة الحدود خط لديهم ليس
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 و المنظمة العلوم مدارس أو جهة، من السليم،

 ال. فقرا األكثر النوع من العليا الصفوف ومساء اإلدارة مجلس مدارس الصف

 تماما العمل مع أعاقت الواقع، في هي، الطبية والمدارس الجامعات



 الثانوية المدارس والتي الثانوية المدارس من التي لتلك مماثلة

 المفتاح، يذكر أن قبل كامبريدج الجامعية المرحلة في به، القيام في فشلت

 العلم أولي أن قبل لندن جامعة الطب كلية في وطالب

 .الثانية المرحلة هذه من متأخرة بأعمال القيام ببساطة هي الفحص،

 لكن. أمريكا في مماثل غامض تعقيد أشك، ال وهناك،

 حول وضعت هنا الحدود خط مثل جدا شيء الضباب خالل من

 العامة المتطلبات فقط ليس. مصنوعة أخرى ومرة أخرى ومرة عشر أربعة

 أن ويبدو الحالي النزعة االتجاه ولكن الفعال، التعليم

 عشرة أو تسعة من األولى المرحلة حيث مراحل ثالث من خطة نحو

 من ،(االبتدائي التعليم) متزايد نحو على خطيرة المدرسي التعليم من سنوات

 اتباعها الواجب هو عاما، عشر أربعة حوالي إلى تصل خمسة حوالي جدا خفيفة بداية

 من ،(الثانوي التعليم) كلية التعليم من الثانية المرحلة قبل

 و الطبقة حسب على تحدد التصاعدي حدود إلى عشر ستة أو عشر أربعة

 التي الثالثة، مرحلة يخلفه أن على وهذا مختلفة، مرافق

 .التفاصيل في النظر اآلن ونحن

 بكثير ampler هي الثالثة المرحلة هذه أن الفور على نوضح دعونا

 هذا. الجامعة من التخرج العمل بعد أو التخرج من شيء

 هو ذلك من القصد ولكن. كعنصر ذلك تشمل ال قد أو قد

 و واالجتماعية، السياسية غير) الوكاالت تلك عن للتعبير

 إلى تذهب التي ،(عنها تنجم التي واالقتراحات االقتصادية، القوى

 هذا. امرأة أو للرجل العقلية البنية وبناء زيادة



 ل وسيلة يزال ال فإنه اآلن وحتى المنبر، يشمل

698 

 شيء أي تفعل التي والكتب والمرحلة، والعواطف، األفكار استيراد

 هذه. وأجورا بستان الصحف، الوقت، تمرير من أكثر

 لجعل معا بقوة والعمل أقل، أو أكبر درجة في شيء، كل قبل

 البالستيك تلك في الحال، بطبيعة القصوى، بالدرجة تعمل وهي. مواطن

 ولكن الوسطى، العشرينات إلى المراهقة من تستمر التي المستقرة غير سنوات

 إغالق في الحق الكثافة شديد ببطء تناقص في األحيان من كثير في

 هدوءا أكثر الماضي في تم قد األمور لكن. العمر منتصف من عقود

 مجرد يلعب الجامدة، العقائد كانت عندما موجودة تكن لم الصحف عندما

 حقيقة وبقايا النادرة، والكتب ،"مدينة في" فقط إليها ينظر أن نظارات

 من أي من بكثير أكثر ويتعلم بكثير، ذلك من أبعد إلى يذهب يوم إلى الجميع ان

 هناك. على محاسبتهم يمكن عالنيه التعليمية الجهات

 "يستقر" حقا لم رجل قام عندما ربما، واحد، وقت كان

 فقط --way عندما التعلم، أيامه نهاية في فكريا،

 ل - األميرية الشخصيات من قليل عدد وأسر المكتبات خارج

 األفكار، من العلمانية تطوير في والمشاركة التفكير على الذهاب

 لها األيام تلك ولكن. والنزاع ونسمع الجامعة إلى للذهاب كان

 وغريب قبل، من ذهب وقد. األقل على سنة مائة لمدة ذهبت

 عن ويتحدثون يكتبون الذين هؤالء من جدا كبيرة نسبة أن هو الشيء

 و التفكير ومازال مرت، قد أنها تكتشف لم والتعليم



 و الوحيد المصدر كانت أنها لو كما الجامعات عن الحديث

 ل ذهني في الرؤية تستحضر أنها. للحكمة مستودعات

 له والبكاء الكريمة الجرار له واضعا البائع، المياه الذهن شارد

 ذلك كان إذا أو. االرتفاع تيار في أعمق ويذهب الركبتين، الى ارتفاعها يصل التركيبات

 ال

 بستاني، من صورة الماضي، في الجامعة أن فقط يبدو ال

 التي الكبيرة الزهور بعض من جديدة متنوعة مجموعة وضعت طويلة فترة منذ الذي

 لديها

 proffers يزال ال الذي ولكن مكان، كل في الرياح تحملها التي البذور اآلن المنتشرة
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 جدا، قليال التنازل بطريقة سرية، في للبيع كنت

 السيد مجيء حتى. العالمية السلعة تلك من جدا عزيزة حزمة

 والسيد ادواردز، باسمور والسيد ،"( العامة المكتبات قانون نظيره مع) إيوارت

 والتعليم للبحوث الوقف تيار كارنيجي، أندرو

 تيودور في فعلت كما الجامعات إلى حصرا كما تماما تدفقت

 .مرات

 ذلك من وأكثر النهاية في أهمية أقل مع أوال ثم، التعامل، دعونا

 أن بمعنى. التعليمية العملية في الثالثة المرحلة من رسمي جزء

 بقدر ذلك أن يتصور أن للمرء يمكن. الجامعة ملعب مع أقول، أن

 من كبيرة ونسبة تذهب، اإليجابي والتعلم التعليم

 سيفعلون. اإلطالق على الثانية مرحلة بعد ما إلى أبدا تمر السكان سوف

 تتفرع سوف أنها أو المرحلة، تلك خالل مواكبة في فشل



 الفشل. الخاصة القدرات بعض من الخاصة التنمية في

 ل مشابهة ولكن ربما، قليال أفضل مواقع إلى تنجذب سوف

 الشائع. المدرسي المرحلة إخفاقات قبل من اتخذت التي تلك

 ال. هنا يخرج سوف المثال، سبيل على المشتركة، متجر واليدين كتبة

 الذي ولكن بالطبع، كلية استكمال دون خارج يقعون الذين اآلخرين،

 و الفنانين من أنواع كل يكون وسوف شيء، كل في كلية فشل يكون ال قد

 و اقتصادية ألسباب الفتيات، من كبير عدد. النوع هذا من أشخاص متخصصة

 هم. كلية مرحلة تجاوز على تحصل لم ربما أخرى، وأسباب

 العمل، في التاريخية ودورات البيولوجية من تمر سوف

 بكثير المطاف نهاية في تصبح قد ما ولكن. المحلية الحياة دخول أو الزواج، أو

 من سواء الجديد الجمهوري المواطنين من كبيرة نسبة

 أو سنة بعد أو المساء، في الدراسي البرنامج الكلية في األخذ مع بداية،

 third310 على أيضا تبدأ الحال، بطبيعة كلية في الكامل الحضور من حتى

 و تقني بعضها من العليا للصفوف والتحضير الصف، عمل

 وليبرالي منهجي لتعليم التجاري، العمل

 يتخيل أن للمرء يمكن. الصناعية التلمذة اإلبهام سيادة القديم محل سيحل

 من الصناعية التلمذة مرحلة بين الجمع أساليب من ومتنوعة كبيرة مجموعة

 ل االستيقاظ كثير. بالطبع كلية مع جدي االحتالل

 يائسة مع ألنفسهم أفضل هو ما نفعل قد الحياة متطلبات

 يكون سوف الذين اآلخرين من المسائية الدروس سير كلية يمسك

 قبل من فرصة هناك تكون أن يجب. اليوم كليات في مريح تقدم



 ل الصحوة أواخر من الحاالت هذه لمثل دراسية منحة فتحات من يعني

 كل تدرج هناك يكون قد. العالي التعليم في أخرى مرة النضال

 شامل وبشكل تماما تذهب سوف الذين ألولئك الطالب هؤالء من

 اثنين أو وعشرين واحد في ذلك بعد يذهب سوف والذي الكلية خالل من

 .الثالث الصف في العمل وحصرية المساواة قدم على الكامل إلى وعشرين

 تنوعا األكثر باعتبارها اكتمالها في الثالث الصف يتخيل واحد

 بعد سنوات أربع أو ثالث لمدة دقيقة دراسات اختيار حمل

 والهندسة، والقانون الطب في الخاصة والمدارس وعشرين، إحدى أو عشر ثمانية

 السياسية، والعلوم االقتصاد التربوية، والعلوم النفس، علم

 والجسدية والالهوت، والفلسفة التجارية والعلوم االقتصاد

 اضح، الشخصية الحد عن النظر وبغض. علم

 هذه من كل مع تحديدا التعامل طريقة مناقشة

 .اآلن لي لشغل موضوع وخاصة جدا متنوعة تكون المواضيع ان

 كل أن: هذا هو تعطى أن يجب االهتمام التي أكبر حقيقة

 في التحضير هذه ومثل الفنية الدراسة وعن الدراسات هذه

 مشترك في تطفو كانت ألنها الثالثة المرحلة من الدنيا المستويات تكون أن يجب

 نزالت الموحد، المبدأ وهو الفكر، جسم

 والتي حقا، متحضرة دولة بين المشتركة الحقيقية والحياة المبادرة،
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 كالم مجرد وليس ،invigoratinglyو واضح وبشكل بوضوح جوانب

 نشر. تعليم هو المادة، أو صورة أو كتاب من ولكن فمك



 المعاصرين الكتاب لجلب كلها واألعمال الكتب، من

 المعاصرة األعمال ورجال العام، للقارئ المنزل كفاءة

 هو المعاصرين، الكتاب من ودعم وبتشجيع انتقادات،

 وتنظيم الحديثة الدولة في حيوية أهمية يقل ال

 لل تترك أن إلى قليال ومثلما والمدارس، الكليات

 التجارية على األول المقام في العمل معزولين أفراد من المؤسسة

 .مكاسب لتحقيق خطوط

 من واحدة بساطة أكثر هناك. المسألة هذه في جانبان هناك

 و والمعاصرة، الكالسيكية الجيدة، الكتب من وفرة على الحصول

 االنجليزية باللغة الناطقة خالل من مكان كل في وزعت جيدة المنشورات

 على، للحصول ومعقدة مكرا أكثر مشكلة وهناك العالم،

 واألصلي األصلي الكتاب على والحفاظ تحفيز،

 لل العامة التنمية على منهم والمحققين النقاد

 العالم تقدم الواقع على منهم المعاصر، الفكر

 المقبلة، للورقة األخيرة المشكلة محفوظة تكون قد. المطاف نهاية في يعتمد

 و الوصول مسألة مع ببساطة نتعامل سوف وهنا

 .توزيع

 النوع هذا كل. الكتب نوعية نفترض أن يجب الحاضر الوقت في

 ببساطة ونحن. النهائية للمناقشة المؤجلة ان يجب السؤال من

 و والضوء جهة، من خطيرة، والكتب الجيدة الكتب عن الحديث

 ال. عمد عن غامضة بطريقة أخرى، جهة من مسلية كتب مجرد



 كغاية، متعة. الحالي قلقنا هو الكتب من السابق النوع
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 .للدولة عالقة ال الضرورة، عند االستجمام إال متعة

 أن وعلينا للقراءة، استعارة أو شراء إما كتب

 في الكفاءة من قدر أقصى لضمان به القيام يمكن ما في النظر

 للنظر أيضا لدينا. الكتب وبيع واإلقراض إعالن

 لدينا. الدوريات لتوزيع الممكنة الوسائل أفضل

 "شامل" أو" جيدة" التحديد وجه على الكتب كيفية في للنظر وخاصة

 ل هي" تحفيز" و" سليمة" هي التي والدوريات ،"خطيرة" أو

 آلية. ممكن ممتع متناول وفي نطاق أوسع على يتم

 و ،newsvendorsو الكتب باعة هي اليد متناول في لدينا

 والمجانية العامة والمكتبات ومكتب، المكتبات، تعميم

 الرجال قبل من] األرض أنحاء جميع في بقوة تنتشر اآلن يجري التي

 جديد مفهوم إلى كثب عن واإلجابة الجانب، هذا في العالمية، الصحة منظمة

 هذا كل على والحفاظ وتقديم ،[تكشفت هنا الحال هو كما الجمهوريون

 من يتجزأ ال جزء هي الكفاءة من مستوى ألعلى آلية

 .النشاط من جديدا الجمهوري مخطط

 والنشر الكتب بيع تنظيم أن البعض يعترض قد

 لل الفكرية الحياة في تافهة تفاصيل مناقشة هو

 مستمر، مشكلة انها. كذلك ليس األمر أن الواقع ولكن الناس،

 يشارك الذي رجل كل من والطاقة الوقت على دائم استنزاف



 لتنمية ضرورية هي والتي الكتب على للحصول الحياة، تلك في

 هو هو، كما burthensome الكتب، أسعار ارتفاع. أفكاره

 هناك. الوصول عناء هي الكبرى والمشكلة الشر، أقل

 فقط منحل أو اإلطالق، على شيئا قرأوا الذين اآلن الناس من كبير عدد

 أي من الكتب الحقيقية القراء بالتأكيد سيصبح الذي الخيال، كانت
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 ال. تافهة ليست األمور هذه. جذابة متاح آخر نوع

 ل بمكان األهمية من هو الكتاب توزيع مسألة

 حاالت في المفتوحة النوافذ وكذلك الناس للحديث الفكرية الصحة

 ل كليا لم ما الحديثة ظروف ظل في تعيش أن ألمة يمكن ال. سل

 .الكتب مع عقليا السكان وتهوية

 ل واحدة جولة يجلب الخيال غلبة إلى إشارة هذا

 على الهجمات باستمرار يقرأ واحد. العامة المكتبة من السؤال

 الهجمات هذه ودائما والواعدة، الجديدة المؤسسات هذه

 ذلك كان أخرجت الروايات عدد أن حقيقة على أنفسهم قاعدة

 خطورة" من عدد من أكبر مرة مائة من والكثير عديدة، مرات

 ضحالة ،" مترابط القراءة" حول الهراء يتبع. "الكتب

 حتى الجمهور التفاخرات تأخذ العظمى بريطانيا في. دواليك وهكذا الجمهور، ذهن

 موقعنا على السخيفة الخطابات غامضة، كبيرة وتسليم ساللة

 شيء، ال - الناس هؤالء من أي في ذلك ويحدث. الفكري انخفاض

 إذا لالستفسار - الناس من النوع لهذا يحدث أن يبدو ال مضى وقت أي من الواقع، في

 كان



 ل. عامة مكتبة من خطيرة القراءة على الحصول يمكن امرأة أو رجل

 يقين على وهو شك، وال يكشف، العامة المكتبة كتالوج من تفتيش

 خطيرة" أن عامة، كقاعدة ولكن المتاحة،" خطيرة" الكتب نسبة

 ل لنفترض،. األجزاء من تماما بفوضى كومة هو" الجانب

 االقتصادية للتنمية ميل لديه ذكي ميكانيكي وهو المثال، سبيل

 ما إلى يهديه أن مهما كتاب أي تجد سوف انه وقال األسئلة،

 في يغرق سوف انه وقال. األسئلة تلك على هناك يكون قد األدب

 كوبدن، نادي منشورات من قليل عدد ربما واكتشاف التسويقي،

 مل. J. S والفقر، جورج هنري تقدم

 في الدولة ورجل السنة األخير، هذا إلى وروسكين الذاتية، السيرة
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 وكذا لكذا خصيصا تكييفها النص وكتاب ،2805 لعام كتاب

 يمكن ما. المراسالت كلية بعض في المعلمين قبل من فحص

 ال هو ما لها؟ يرثى النفسية تجزئة ولكن العرض هذا مثل من تتوقع

 هذا من لنفسه تؤمن أن المرجح ميكانيكا ذكاء األكثر

 البرية المنضبط هذا في جادة موضوعات تقرأ ان يمكن ال فطيرة؟ نخالة

 وفي نفسه، في ما حد إلى كاملة رواية. يكون أن يمكن الخيال ولكن. الطريقة

 أفضل وهو وأقدم، العامة، المكتبة للقراء وتبين الروايات، التمسك

 من، وكأنهم من أدق الفكري والشعور األدبية إحساس

 .نلومهم الذين الطنانة الناس االستعراض، من مستوحاة

 للجادين مجهزة تكون أن يجب العامة المكتبات من واضح ولكن



 مع األقل، على أو، اللحوم، دون يغطي منهم الكثير. قراءة

 مباشرة واضح. محترمة الجوع العقل إلرضاء شيء ال

 إذا للعمل، جمعية، تنظيم هو لتزويدهم طريقة

 لل" خطيرا" الجانب هذا على والحصول المكتبات، أمناء مع ممكن،

 الرجال من قليل عدد هناك. أفضل ترتيب في للغاية، المهم الجانب هذا المكتبات،

 لكامل مطلوب هو ما تفعل أن يمكن لإلنفاق المال من قليل مع

 سوف الجمعية هذه مثل عمل أول. العالم باالنكليزية الناطقة

 وأدلة كتب اإلنسان تهم التي المجاالت لمختلف" دليل" على للحصول يكون

 مختلف كل وضع الببليوغرافيا، وصريحة واضحة تكون أن ينبغي التي

 كتب ما المشورة وتقديم أخرى، إلى واحدة عالقاتهم في الكتاب

 بهم مشيرا المجال، هذا في المبتدئين قبل من مرة أول تؤخذ أن ينبغي

 المكتوبة وتلك التقنية أقل هم من إلى مشيرا االتجاه،

 أهمية أقل أو أكثر على ختم قد التفاضلية نوع. بغموض

 وأعتقد العامة، المكتبة كل إلى للذهاب األدلة هذه يجب. يعمل

 كانوا لو شرائها على حريصة تكون الناس أنواع جميع أن شأنه من أن كما
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 حتى قد ألنها. وشاملة ذكي، شاملة، تكون أن المعروف

 قوائم تشكل أن يجب الجمعية هذه أقترح أن أود ثم." دفع"

 ل المقابلة كاملة دورة أو مخطط دورة لتقديم الكتب

 و رخيصة، طبعة في بالفعل الكتب نشر تم حيث. دليل كل

 االستثنائية للدورة الناشر مع التفاوض مجرد جمعية ان



 و الحديثة الكتب كانت حيث. منها كل من نسخة آالف بضعة توريد

 ل والمؤلف، الناشر مع التفاوض رابطة العزيزة سوف

 ذلك يفعلون. العامة المكتبة الطبعة الخاصة من الطباعة

 ثالثة خاصة، بأسعار أو مجانا إما الكتب من مجموعات هذه توزيع

 الرابطة الحاالت من كثير في. مكتبة كل إلى أكثر أو مجموعات أربع أو

 مع جديد، من لها الطبعات لطباعة األفضل من أنه تجد ربما

 كتاب كل بين العالقة وتحديد خصيصا، مكتوبة مقدمات

 السيد أمريكا في: حاشية. ]للموضوع العام األدب إلى

 ل الكتب من العام التثمين بالفعل تنظم ديزيل جورج

 ال. الواعدة بطريقة عامة مكتبة القارئ

 مع األميركي، التاريخ األدب ببليوغرافيا

 هو إدارته، تحت ظهرت والتي كتاب، كل تقييم

 تكون أن لها كان. كفاءة األكثر األداء وهو ارنيد، السيد بواسطة تم األخير التعديل

 .ييل جامعة في الحقوق كلية مكتبة أمين ويلز،. ب. ب السيد قبل من اآلن حتى تبقى

 على وهو هارفارد، جامعة من تشانينج، البروفيسور ملحق ويشمل

 أنا حتى كاملة نادرا من الرغم على أقترح،" دليل" غرار على

 سنتات، خمسة لمدة حدة على الملحق هذا وطبع. لهم أود

 لذلك تحتاج والمكتبات العامة المكتبات اإلنجليزية تقريبا شيء كل هو وأنه

 الحظ، قد وأنا اإلنجليزية، فابيان جمعية. األميركي التاريخ يذهب ما بقدر

 ولكن واالقتصادية، االجتماعية للعلوم بنسات لست مراجع تنشر

 لل بالنسبة االستخدام وقليلة المحلية، المكتبات ألمناء قائمة مجرد هو بل
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 .[الملم غير القارئ

 في - تصبح النشر الراهنة الحالة في الجمعية لهذه وسيكون

 .النشر جمعية بعيد حد الى محالة ال - حال أية على بريطانيا،

 حظا الطوعي والنشر قوية خالفة

 ا. الحديثة الدولة في جدا حيوية ضرورة هو الجمعيات

 و متوقعة غير جديدة احتياجاته له سن كل ألن خالفة حاجة وهناك

 الجمعيات هذه مثل لمنح سيئة فكرة تكون لن وانها جديدة، أساليب

 ورأس المالية، واألوراق عليها، طبطب أن شأنها من التي المتابعة متعرجا شرط مع

 المنفق، غير المال

 السن، كبار ليوظف التقاعد صندوق باستثناء ربما شيء وكل

 أو ثالثين نهاية في الكبيرة العامة المكتبات بعض أموال إلى

 تزال ال أو القبيل، هذا من جمعيات عدة لعبت لقد. سنة أربعين

 فقدوا معظمهم ولكن البريطانية، الشؤون في مفيدا دورا لعب

 للنشر بروم الرب جمعية. الشباب مرونة

 ل اليوم، ولدينا أقرب، من واحد النافع العلم كان

 و المسيحية، المعرفة تعزيز جمعية المثال، سبيل

 و عقالني، الصحافة جمعية الكاثوليكية، الحقيقة جمعية

 هناك الواقع في - واحد ليوم حقيقية حاجة هناك. فابيان جمعية

 ل لنفسها تضع أن شأنها من التي النشر جمعيات - لعدة الغرفة

 فارغة، األحيان من كثير في أيضا الفوانيس هذه في مشرقة الحديثة أضواء وضع

 فيها سيكون وأمريكا العظمى بريطانيا مضاءة، حتى. العامة المكتبات



 حدود بال العالم، في لها مثيل ال العام للتعليم أداة

 من شعوبنا الفردية idiosyncracy مع تكيفا

 كل من دعاية. يكون أن يمكن ربما األلمانية لكليات تقليد أي

 االمبريالية من األشخاص. الغرض هذا أنواع إلى تحويلها يمكن

 للخير للمرشدات جدوى في أيضا تنظر قد النزعات
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 و والسفر، الكتب من ومجموعات والتاريخية الجغرافية قراءة

 لل Americanisers تنظر قد. والتاريخية الجغرافية أعمال

 وضوحا أكثر إلى المشتركة البريطانية يساعد أن شأنه من مجموعات إمكانية

 البريطانيين أن إدراك إلى واألمريكيون أمريكا، فكرة

 تماما األرض من غامضة بقع ثالثة من أكثر شيء هي الجزر

 تغطيها تاريخيا ولكن قليال وسخيف متغطرس الندية من

 المعتقد، أو الفكر تريد ما كل الواقع، في. . . . لالهتمام العهد ولي

 !الكتب وإعطاء أقول، أن وأود

 له للنشر أوسع نطاق له سيكون جيد الجديد الجمهوري لكن

 أنه. ذاك أو محددة المبدأ لهذا ألخضعوها من جمعية

 .الكتاب يجعل االستنتاج ليس. الرجل يجعل رأي ال

 صوت. الحقيقة من وعود في ولكن الحقيقة، في نعيش ال نحن

 وبسيط وحيد هو وهذا عليها، المنصوص وبصراحة بوضوح التفكير

 لل الحقيقية والثروة الحقيقي المضمون البشرية، العظمة الغذاء

 تحلم أن يمكن ما كل أمام الباب فتح أخيرا سوف الذي المفتاح األمم؛



 .رغبة أو
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 عاشرا

 الحديثة الدولة في فكر

 لرفع والوسائل اإلمكانيات على المضاربات هذه

 لمشكلة آخر في منا اإلنسان نتيجة متوسط جلبت

 الدولة، في األصلي الفكري النشاط كمية زيادة

 لدينا الخيوط الذي العادي الطفل أن. ذروتها وبلغت كضرورة

 المدرسة في تعليمه تلقى لنفترض، اآلن ونحن وتغذية، المضاربات ولدت وقد

 و واالجتماعية السياسية الظروف تحفيز تحت وضعت والكلية،

 المتاحة تأثير وتحت اليد متناول في جاء

 الكبار إلى اآلن يظهر بدأ وانه الوقت، ذلك في األدب

 و في تسبح أن والغرض الفردي الفكر صاحب. مسؤولية

 إذا. المجتمع من والغرض العام التفكير من جزءا تصبح

 الفردية حياته سوف هزيل، للفكر العام التدفق هذا

 ل من العام الفكر ترتفع كما. حدودها من مشاركة

 فرد كل لذلك واسعة، الفيضانات نحو ضيقة وقنوات برك

 واسعة المشترك العمل وفي الحرة الحركة على قدرة أكثر يصبح

 فقط عليه وتدرب لدينا مواطن ولدت لقد. العام نهاية في

 في الماء من أفضل ليس انه. المطاف نهاية في طاقته كل إلضاعة

 يمكن أنه إال االستوائية، نهر سرير في معزولة الجفاف موسم تجمع



 .والعمل الفكر العام البحر مع النهاية في تختلط

 ا. للمجتمع التلقائية والمرونة الحياة، هو الفكر

 سكانها أنحاء جميع في كامل وبشكل بحرية يفكر أن المجتمع
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 غافل كتلة في المستحيل من التي األشياء ألف على قادرة

 كبير، جامد شيء هو جماعي، بشكل يعتبر والذي األخير، هذا. الناس من

 يموت أن شأنها من والتي االنحناء، من بدال تقضي أن شأنها من للحياة، شيئا

 الى انظر. واالنقراض الغبار هي الحتمية نهاية في. تطوير من بدال

 هذا يزال وال السياسية، المفاهيم من باسر مستوى من الشيء

 وجمعها الفكر مع. ضرورة هو العائمة الفكر تيار

 االنشقاقات يموت، ال والكراهية الدماء وسفك الفتنة يعني المعرفة أشياء

 السالم؛ في حضارية، غير لسباقات النهائية والكارثة إنجاز يتم

 والحدود االقتصادية تنظيم إعادة دستورية، تعديالت

 أن المذيب هو الفكر. الخطيرة المسائل ومئة تعديالت

 اآلن تبدو التي االلب جبال في صعوبات خالل من للرجال الطريق سيجعل

 و العرف من الضخمة الصخور تلك حل شأنها من التي تقهر، ال

 إلى. أخرى خططنا كل عرضيا forbiddingly حتى األفق في تلوح التي التقاليد

 وأكثر أكثر أصبحت تم كتاب وأكثر سنة آالف ثالثة

 فإنه الحضارة، انهيار حاضرنا إذا. الرجل من واضح خالص

 من وليس السابقة، الحضارات كل انهارت كما تنهار سوف

 ل إلرادتها، منظمة من يريد من ولكن إرادة من نريد



 العام الفهم وهذا القناعة، هذه المعرفة، هذه من نريد

 باستمرار تعقيدا أكثر تواكب أن شأنها من التي

 بلده في كروزير، بيتي الدكتور: حاشية. ]ذلك عن تنشأ التي المشاكل

 الفكرية، التنمية وتوحي لالهتمام إثارة األكثر التاريخ

 للمشترك معا الناس يحمل الذي األدبي جهاز حيث

 ل" المقدس الكتاب" أن إلى ويشير الشعب، هذا" المقدس الكتاب" الغرض،

 يعرب عمله. الحضارة تاريخ يكون أن يجب الناس حديث

 ل كثب عن تشبه جدا مختلفة الفكر خط واألساليب العبارات من

 .[الورقة هذه أطروحة
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 السابقة، الحضارات ومن" الحالية حضارتنا" يكتب واحد

 القبائل. الوجود حيز إلى حقا الحضارات ال بعد يحن لم الواقع في ولكن

 و اإلمبراطوريات، إلى الدول وتجميع الدول، في وتجميعها

 ل التفكير، من كبيرا االرتباك قطعت قد صراع، وبعد ثم،

 كل. والتفكك مشترك، هدف لتوضيح فشل

 وأكثر الفكر، من وفرة أكثر الجسم التوالي على والدة وضعت وقد

 تركة من كل استفادت الماضي، من وفيرة األدب

 لديها البشرية. الكفاية فيه بما اآلن حتى مكتملة لم منها أيا لكن فشل، السابق

 و دائمة، متحضرة دولة من الخطوة هذه لكسب تكافح

 .الصين في ربما إال - الديمومة من نوع أي بعد تنل ولم

 على بناء األول المقام في الوحيدة الكمال ديمومة أن واستند



 يقهر للال المظفرة أداة هو واألدب. األدب

 مدروس تاريخ من كاملة حجم خالل من. اليهود ثقافة

 فقط لديهم كان إذا ولكن ،" أخرى ومرة أخرى، مرة صرخ أن إال يمكن ال القارئ

 والكوارث، االنهيار هذا كل الدماء، هذه كل البعض، بعضهم فهم

 لدينا، الوقت حان لقد! "تجنب الممكن من كان لألجيال ومضيعة

 .دورنا في نضالنا تبذل األوروبية السباقات من ونحن

 و والقسوة والمزارع المصانع في عصابات حرب تحارب تزال ال العبودية

 لل وقحا وحشية وطرق الوحشية، والعادات الفقيرة، األحياء كل من العنف زقزقة

 في وبعد. عنا شيء كل تزال ال والغباء خشونة التفكير،

 دائم أمل إلى أقرب على حصلت قد أننا يبدو كثيرة نواح

 .الحضارة في السابقة المقاالت تلك من أي من البدايات

 اتصال على منا وأكثر أكثر، كبيرا قدرا نعلم ونحن جماعي بشكل

 أي في الحال مضى وقت أي من كان من للمعرفة العامة الهيئة مع

 مرت قد نكون أن لنرجو يكفي ما نعرف نحن بالتأكيد. سابقة مرحلة
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 اليقين، أي مع نتعامل ونحن نأمل، أننا من الرغم على ولكن. المظلمة العصور من آخر

 التي األفكار تدفق وزيادة توسيع على ومن

 .أملنا يعتمد

 ليست المشترك والفهم الفكري التيار هذا الحاضر الوقت في

 يجب كما تصور، تصبح قد ألنها وعميقة جدا واسعة تقريبا

 اآلخر من أكثر يكون أن هي الحالية الحضارة هذه حقا كان اذا تصبح



 .الثالث الفصل التوقعات،: حاشية] مجتمعنا. خاطئة بداية

 ولها متجانسة، تكون أن عن توقفت وقد.[ االجتماعية عناصر تطوير

 آمنة مشتركة أرضية أي دون متجانسة غير االرتباك تصبح

 وجود لعدم. بها الخاصة المادية اإلنجازات من الضغط تحت العمل

 ا. للنيكل الدولية الشركة منسقة صفوف في متخصصون ونحن يكفي ما األدب من

 البعض، بعضهم يجهلون والنامية، الجديدة االجتماعية أنواع من عدد

 ومتبادل المتبادلة الشكوك من والكامل أنفسهم، من تقريبا جاهل

 من خطير بشكل قادرة وغير محدودة، ضيقة، الفهم، سوء

 الطبي الرجل. األزمات مواجهة في الذكي الجماعي العمل

 و الفنان، فهم يسيء انه. مهنته وراء شيئا يرى

 ل ويحتقر يكره المهندس. ومهندس اإللهي،

 والفنان الطبي، رجل أهداف يفتقد المحامي سياسي،

 منها أيا. نقية تقنية من الوجه متجهم صغيرة زاوية في بغضب يعيش

 كل. الصحف إحدى ربما عدا ما كل في عام أدب أي قراءة

 هو تخصصه، عدا وفيما بلده، حدود في parochially يعتقد

 لنا تقدم أن جدا الضروري فمن. أمي رجل

 أن العزلة، هذه على التغلب ينبغي التي الحضارة

 نفكر أن ويجب جماعي بشكل نفسها من بينة على أصبح المجتمع أن يجب

 و العزلة هذه على التغلب يمكن الذي الوحيد والشيء. ككل
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 للتفاهم، مشتركة قاعدة على بناء ذكي الرجال من كتلة وضع



 المعاصرة عالميا مؤثرة وتقريبا وفرة هو

 .األدب

 تعصيب تطوير إمكانية سبق وقد

 والتوجيه والتحفيز الكتب، وتوزيع الدولة،

 ونأتي األدب، في الهامشية الجوانب وجميع القراءة، من

 به القيام يمكننا كان إذا ما ومعقدة صعبة لمشكلة اآلن

 .المركزي الفكر لتحفيز به، القيام قد أننا هو وما شيء، أي

 لجعل األدبي، اإلنتاج ظروف تحسين في نأمل أن يمكننا

 إلنفاذه وفيرة، الجوهر تنوعا، أكثر أدبنا

 وامرأة رجل كل لخدمتها لجذب والمساعدة، بشرف

 الهدايا؟ هذه من القصوى واالستفادة قيمة، هدايا مع

 تشكل التي األشياء تلك أن يؤكدون الناس من به بأس ال وعدد

 فإنها الرجل، وإرادة سيطرة عن خارجة وتذهب تأتي األدب

 روجر باطني، نتيجة من نوعا باعتباره شكسبير عن الحديث

 .محالة ال عظيم الظروف، عن مستقلة الرجال كما نيوتن أو المقدد الخنزير لحم

 كما ،"الفكاهي" كلمة - الهزلي الكتاب كونها طريق عن كانت وإذا

 لهذه سرقت األسد جلد غير الوقت، ذلك منذ أشار طويلة شوبنهاور

 المقترحة المدرسة عن جدا طريفة تصبح سوف أنها - النبالء طبقة

 سيقنع التفكير من القليل ولكن. وشكسبير Baconsل

 بدون ظهرت الماضي في العظيمة الشخصيات من أيا أن القارئ

 االول في. الكامنة القوى إلى تضاف أن يجب معينة شروط



 وذكي المتعاطفين من معقول بشكل تأكد أن عليهم كان مكان،

 البطولية في أفالطون هناك يكن لم - المدى محدودة ولكن الجوي، الغالف
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 والمتوسطة، الثانية، وفي - Heptarchy خالل نيوتن وليس العمر،

 الثالث المركز في. لالستخدام جاهزا يكون أن عليه كان كذلك، يكن لم ما أو اللغة

 واإلعداد، التدريب من معين أدنى حد شخصيا بحاجة انهم

 ال - ما لسبب بأن تشعر أن عليهم كان الرابع المركز وفي

 ل نظرا". الوقت قيمة" كان الشيء - واحدة الدنيوية بالضرورة

 هذه دون من ولكن. ظهرت وأنها المكونات، هذه من" المطور"

 المعقول فمن ولذلك ظهرت، لن أنها مطور

 مثل نادرة نوعية من الرجال من كبيرا عددا أن أوال، لنفترض،

 اإلنجليزية الفكري لها مثيل ال لفة تشكل التي تلك كانت

 المطور كان مضى وقت أي قبل متخلفة ومات عاش عظمة،

 الماضية القليلة السنوات مئات في حتى وأنه شيء، كل في تتفاقم

 لدينا العنصري مساحتها تبلغ جدا صغيرة على ضروريا مزيج وانخفض

 هذه وثاني. به عصفت مما بكثير أكثر غاب قد كما الحياة

 ما تماما مقنع لتقديم محاولة الواقع، في و، أوراق

 أن فعال، اعتراضه يعتبره وربما كوميدي رجل

 المطور هذا ولكن. اإلرادة في تنتج أن يمكن ال المتأصل الميل

 كثيرا وانتشر بكثير، أكبر بكميات تكون أن تصور قد

 هناك. تماما مختلف شيء هو الحاضر الوقت في عليه هو مما أوسع نطاق على



 و خاما الفكرية القوة من هائلة واحتياطيات واحدة، تقدم هي،

 .أليام حتى بالكاد، تطرق

 من شبكة وإمكانيات وسائل سبق وقد

 ولل كله، االجتماعي الجسم يجتاح أن يجب الذي التعليم

 .الحالي واحدة لدينا من ونشاطا يقظة أكثر مناخ خلق

 مع ولدوا الذين أولئك من نسبة أكبر كيفية في للنظر اآلن لدينا

 ممارسة على وحثهم من استثنائية األدبية القوى التقطت تكون قد
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 هو هذا أن نفسه الوقت في نعترف دعونا. ممكنة درجة أقصى إلى القوى تلك

 عشرة هناك أن والتعقيد، عادية غير دقة في البحث

 هذا. بخبث خطأ وربما خاطئ، بشكل تسير سبل ألف

 إلى. واليأس للتخلي كافيا سببا ليس تقدم، قد

 ل وشاقة معقدا أمرا يكون قد مماثلة، قضية تأخذ

 الناس من قلة سوف ولكن واحد، سقط الذي في حفرة في دب من هروب

 من صغير أمل لديهم كان لو حتى. العمل عن للتقاعس سبب أن نعتبر

 في والتجارب المضاربة تجد قد ألنها فعال عمل بأي القيام

 المشاريع من النوع هو هذا. الوقت لتمرير مالئمة وسيلة الهروب،

 ل وقاطع نهائي إثبات في فقط تتخلى أن للمرء ينبغي

 البشر مصائر على المبدأ نفس ينطبق بالضبط. استحالة

 فإن األمر، واقع كما. منطقتنا من اآلخرين أرواح وإنقاذ

 بصدق، بها اضطلعت إذا منها ميؤوس واحدة كل في ليست الشركة



 .وبجرأة بحذر،

 أكبر ضمان إلى تذهب أن يجب الرجال على التي الخطوط في النظر دعونا

 لل األصلي الفكر الدولة، في األصلي الفكر النمو من ممكن قدر

 .فقط واحدة مرحلة هو البحوث دعوة العلمي الرجال ما التي

 ومساعدته، له وتجهيز له منح قد التي الكيفية في النظر من نتمكن أن قبل

 ولدينا، األصلي، المفكر نجد قد كيف ننظر أن علينا

 اساليبه من وسعنا في ما واكتشاف له لتعريف نستطيع، كنا اذا

 نحاول. كان كما الطبيعي وتاريخه والعادات،

 ملحوظ بشكل وصعبة غريبة من فئة حول تعميم

 ببساطة أو كبيرة فكرية قوة من إما األشخاص هم. األشخاص

 هذه تطبيق أن هو ونوعية التحيز التي كبيرة، مبدعة السلطة
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 بهم الخاصة الشخصية إلى وببساطة مباشرة ال استثنائية صالحيات

 الفلسفية، خالل من األول المقام في ولكن واإلثراء، تقدم

 من أو المعرفة لزيادة والفنية، العلمية، القنوات

 فإنها المشكلة، هذه في غريبة النقطة هي وهنا. معا االثنين من أو الحكمة

 ومعظم لديهم ما أفضل وضع في يرغبون الذين أو وضعوا، الذين الرجال من هم

 عملي إلى تؤدي ال التي والمصالح المهن في أنفسهم

 و مفتوحة منافسة في للفرد ما غالبا التي النتائج،

 من أنشطتها،". األجر" تماما أقل أو أكثر تفشل سوق

 من ليس هذا ولكن للسباق، الماضي في كبير بشكل تدفع الحال، بطبيعة



 من ورائعة حياتهم تأخذ أنها. للتطبيق الشخصية نقطة

 و إليها الوصول يصعب والتي النائية المناطق في أنفسهم تضيع فإنها القوى،

 األفق التجارية حاد أي الفور على التي الثمينة االمور اعادة

 .العالم واستخدام لنفسه الحالية عملة إلى يتحول والرجل

 بعيد هذا من طبيعي بشكل تتبع األشياء بعض هناك

 رجال هؤالء. االعتبار في باستمرار عليها نحافظ ان ويجب والتركيز،

 عليه هي ما تفعل أن حقا كانت إذا استثنائية، العقلية جودة

 إعطاء على قادرة تكون وسوف قوة، بكل للقيام خصيصا مهيأة

 ومستدامة الشخصية تقدم الخاصة، شؤونهم

 في" الزحام" هو المبدأ الذي ديمقراطي مجتمع في. انتباه

 و المذكرة، أعلى قوية فقط، البذخ حيث مهل الملكي

 أو اإلهمال إما لديهم سيكون تنجح، البارزة االجتماعية هدايا

 أن يعني ال ذلك فإن. الحياة قيد على البقاء أجل من الخاصة المواهب تشويه

 لنا واسمحوا نحو، هي للرجل الخاصة والميول الصفات ألن

 أو للمادة، الدستور في االستفسارات الضوء وإلقاء أقول،

 له فرد من جميلة ببساطة أو وجميلة عميقة االداءات
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 من الشرف، عن مستقلة أو مبال غير وأنه الحياة، رؤية

 أو الثروة، مع تأتي بذلك القيام من بقية وإلى به، القيام الحريات جميع

 فيها يفقد وفاته بعد شهرة. الحياة ومتع السحر من العديد

 ل ممتازة أسباب اكتشف الذي عصر في جاذبية



 أيضا بل ال AERE كل بعد perennius كان إذا ما الشك

 و والدولة التفكير، على الدافع قوة لكن. شخصية قوية

 --starvation من طويال شوطا نقطة األحيان من كثير في - ويأتي نقطة وهناك خلق،

 األدبي، أو العلمي الخاص الرجل. العمل عن تتوقف سوف عبقري الذي

 يطاق من تصوره تحت تعمل ال الفنية العبقرية سوف أو

 من وكذلك واالنتباه والكرامة األمل من األدنى والحد األدنى، الحد

 في نعيش ونحن - سوف ثقيل الفحم من أكثر أي المادية، األشياء

 األمور هذه لتأمين. االرتفاع في الحياة مستوى يميل عندما فترة

 ينبغي أو هو، حياتهم من كله الهدف جعل الرجال ومعظم

 يعني وهذا. استثنائية هدايا لرجل انطباق وبعدم يكون،

 وجعل وسلم عليه نضفي فإننا وبالتالي يكن، لم ما. له بالنسبة كبيرا عائقا

 سيضطر فانه الصحيح، عمله يفعل طالما له بالنسبة سهلة الحياة

 لهذه تماما أقل أو أكثر صالحياته يفسد أن إما

 انه وقال االنحراف، هذا مثل تقبل ال صالحياته إذا أو صلة، ذات غير نهايات

 وضع تدني بعض يستغرق وسوف. كان أيا لهما استخدام أي لها يكون لن

 على والعثور يكون، قد و، المتوسط الرجل من بدال أقل باعتبارها العالم في

 شيء من والهواة فعالة غير تعبير مجرد إلعطاء الترفيه

 .يكون قد انه وقال

 والفني، العلمي العمل من الكثير مع الحال هو هذا اآلن

 أنحاء جميع في الحاضر، الوقت في تقريبا أدب وبكل

 قليال، وهبت العلوم من قليل عدد هناك. المجتمع باالنكليزية الناطقة
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 والكرم، الذكاء بعض مع رعى الفنون من قليل عدد هناك

 يفعل أن يريد الذي للرجل لذلك، شيء هناك ليس لبقية وبالنسبة

 من بعض األقل على للتوصل ولكن والحيوية، الضرورية األشياء أكثر هذه

 ل وتكريس النحاس البوق يشبه ما إلى له الثمين الذهب

 و البوق أن لتهب وطاقته وقته من معينة نسبة

 للنظر الجمهور يسر واعية التواضع من الهواء أن مع

 القيام على قادرة الرجال بعض أن يبدو. بضاعته قيمة يعلن حقيقية،

 بعض ومع نوعية في تدهور أي دون الشيء من النوع هذا

 ل على عنها اإلعالن خالل من الطريقة ولكن جزئي، تدهور فقط

 ل للجدل قابلة غير الهدايا من رجل من العديد وجلبت زلق، منحدر

 الظروف أحسن في. والعمل الفكر فاعلية وعدم المطلق االبتذال

 سكوت كله لهذا والعرض، الضجيج وهذا مشين، عمل هو ذلك

 في ذلك تفعل أن تستطيع ال الرجال وبعض. الفن في الماضية الماجستير ديكنز وكان

 وحيوية الجهد، مع الصالح الرجل يفعله قد ما ذلك، على وعالوة. جميع

 أنه. حدود بال أفضل هو ما نفعل أن يمكن محاكاة، هو الوحيد هدية الذي الدجال

 أفضل أن الفكري العمل الخاسرة الفروع في فقط

 حقا شعبية في. منازع دون المواقع افضل اآلن حاصل

 الطفيلية يرسم الشرفاء النجاح كل الفني العمل فروع

 عالم في. بركة في المستديرة الخبز السمك مثل المقلدين من سرب

 االقتراع، وطريقة السياسة، عالم في عليه كانت مما بكثير أكثر فكرت،



 فقط تسمح أن شأنها من وطريقة ألسفل، ديمقراطي أسلوب كسر قد

 لعقد له يسمح الذي هو موضوعه يكن لم ما - لكتابة مؤلف

 للحث الناشر على الحصول يستطيع أن بشرط - األستاذية كرسي

 له من كل من نسخ من معين أدنى عدد لشراء الجمهور

 كامل في هو واحدة مرة بقية، أي له تعطي أن شأنها من طريقة وهي تعمل،

 أو أسلوبه لتغيير حرية ال النهاية، حتى" اإلنتاج،" أرجوحة

620 

 أو االنتقال التالية دفع هذا تفقد أن خشية المسألة،

 .وقفة

 الذين أولئك مع التعامل يمكننا كيف وإال مناقشة من نتمكن أن قبل اآلن

 كيفية في النظر علينا يجب للمجتمع، الحالي الفكر تشكل

 .كذلك ليس هو ما من المحافظة يستحق ما بين نميز أن أردنا

 من المعادن ومن. النقد من العام الجانب هو هذا

 هو عمومية، وظيفة كما الحالي، النقد في. والفن األدب

 ما وكثيرا مجهول، عادة العاديين، األشخاص قبل من تفريغها

 .مذهلة فعالية عدم مع وتصريفها غامض،

 للمرء يمكن شيء أي هناك هل-االنجليزية يتحدث كله العالم في مكان أي في

 بين نقاش أي من بكثير أقل - وحكم بصوت مقارنة

 أكثر ولكن النقد، يمارسون الدوريات هناك. الطيبة السمعة ذات أصوات

 قطع الذي الجامع على تأثير لديهم منهم

 أن حين في والذهاب، باستمرار يأتون متجانسة غير الناس



 آخر ثم له تقلب الحمل من األولى يسأل موصل

 أن األدب فرع. ذاك أو هذا حول الرأي إلبداء اتفق كيفما

 ال. حرجة األدب هو سليمة أسس على وضعه من وأول

 المعاصر عمل واحد انتقاد كفاءة إلى المنظمة

 األمل إلى تقريبا ضرورية أولية بأن لالعتقاد يضطر

 .الفكر تيار بقية عالج

 من اإلنجليزية اللغة أكاديمية أن اقتراح أيضا الحال، بطبيعة هناك،

 و" النجاحات" فظة خصم في كبيرة خدمة خطابات يكون قد

 يشك أن للمرء يمكن. األدبية اإلنجازات إلى واالنتباه االحترام توجيه
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 سوف العالم يعطي أن شأنه من الملكي الميثاق بمثابة األكاديمية هذه كانت إذا ما

 له خندق هربرت السيد ولكن. الصدد هذا في اإلطالق على خدمة أي من يكون

 كبيرة نقابة تنظيم الممكن من يكون قد أنه مؤخرا اقترح

 و قادرة، الكتاب جميع ستشمل والتي والنساء، األدباء من

 العام للرأي استطالع طريق عن إما األكاديمية، من نوعا ينتخب أن يمكن الذي من

 المتعاقبة التحكيم لجان أو االنتخابات من التحكيم لجنة قبل من أقترح، أن أود أو،

 هذا مثل نرى أن نود الجديد الجمهوري ان. البعض بعضها مؤكدا

 ل نسختين في أو أمريكية، األنجلو ولكن اإلنجليزية، محض ليس نقابة

 قليال وبعض بعناية اختيارها تم جدا نواة مع. بلدين

 يكون قد يعمل الذي - جدد أعضاء قبول في وضع

 نقابة هذا مثل هناك يكون قد - حاسم التحكيم لجنة من تقرير إلى المقدمة



 يشير، أن للمرء يمكن االنتخابات،. أدبية قدرة من ما حد إلى ممثل

 واحد األدباء، من عدد هناك سيكون. الطوعي غير يكون أن يجب

 مع للعمل تماما سيرفضون الذين - منهم بعض العظماء الرجال - المخاوف

 ل لتحديد للنقابة سيكون األول ومن القبيل، هذا من هيئة أي

 و الشرف مرتبة على منهم لكل وأعضاء راغبة، غير أعضاء الرجال هؤالء مثل جعل

 عن التخلي اختاروا كلما مفتوحة تكون نقابة امتيازات سوف

 تأثيث نقابة لهذه سيكون. الثقة عدم أو االزدراء من موقفهم

 التوصية على استخدامه ويمكن. القائمة التحكيم لجنة مفيدة وهي مفيدة، دائرة

 لل العامة التقاعدية المعاشات توزيع من للتأكد االلقاب، على للحصول الكتاب

 أعالي إلى حتى أو عضوا الرسال حتى وربما األدبية، خدمات

 .المحاولة تستحق تجربة حال، أية على وهو،. غرفة

 في الممكنة الذرائع من العديد من فقط واحد هو األحوال أحسن في نقابة هذه مثل ولكن

 ل لدعم وسائل من الناس من قليل عدد هو آخر. االمر هذا

 قليل لعدد معاصر لعمل شامل للنقد مجلة
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 هناك ولكن يومية، سير أو نيوز، ديلي

 .األدب الندبات على يحتوي الذي آرائهم، من قطعة أو االستعراض،

 حصلت أن يجب الكتاب هؤالء بعض أن هو االقتراح وهذا

 شعبية القصيرة القصة كتاب وكذلك األقل، على ويدفع معا،

 تحت من محددة دائرة عالمة وضعت كل على يجب وتدفع،

 صفحات إلى عملهم من للحد تعهد وأن بالثقة، جدير محرر



 ما وهناك عملهم، ستوقع. حرجة جديدة المجلة هذه

 نفوسهم، في كان ما أفضل تفعل أن واضح حث سيتم

 هم. المعاصرين والكتاب الكتب أقل أو أكثر من بالمناسبة

 لتطوير مدروسة، ألحكام فراغ وقت ديك سيكون

 الصحافة حالة يجعل الذي الفكر اتساق أن

 و والسمعة، مكانة لهم بالنسبة يعني مراجعة شأنه من وهذا. المستحيل من لذلك

 مع المعاصر، الخيال مع يتعاملون سوف. فرصة

 وأساليب والمنطق، النمط، ومع المعاصر، المضاربة األدب

 عملهم. والفلسفية العلمية الكتاب من والمفردات

 كبير حد إلى) أيضا هناك سيكون ولكن المجلة، من كتلة ستشكل

 اآلراء العاديين الموظفين الذي نحو واآلخر، الحين بين الكتاب( المدفوعة

 في الحال، وبطبيعة المشروع،. موقفهم فائقة بعناية تحدد أن شأنها من

 يكون قد. جدا بحماقة تفسيرها يساء قد السفهاء، أيدي

 أكثر الطريق هذا في الفظيعة الحمير من فريق لقيادة جدا السهل من

 لكننا واإلصابات، حافر عالمات-سوى منه يبق ولم المعاصر، العمل

 أن به المسلم ومن. بكفاءة به القيام يتعين الذي الشيء افتراض على

 سنوات، لبضع وبسخاء بصبر أصيب المجلة، هذه

 األصلي لم ما. طريقها لدفع تأتي ربما المطاف نهاية في سيكون

 مستمرة الهائل قبل من سيكون فإنه سيئة، موظفي اختيار تم وقد

 وهكذا القراء، جمهور مع السلطة إلى طريقها فوز عالية جودة
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 واحدة ومرة. اإلعالن صفحات في تورم كتلة مع لها غطاء ملء

 من كل الميدان، في سيكون منافسين عشرة من الفور على ثم دفعت، أنها

 والتنافس حرجة لمسألة للغاية أيضا ودفع الحال، وبطبيعة لهم،

 ل رافعة تكون أن المؤسسة هذه شأن ومن. دائمة لمنتقدي

 .[لدينا األدب عالم من كل خالل انتقادات

 و بالجامعة محاضرا منح أيضا الممكن من يكون أن ينبغي ثم

 في وقراء محاضرا المعاصر، النقد في قراء

 االقتباس التي والطريقة األسلوب حيث من التي األسئلة توضيح ويمكن

 ا لماذا. المعاصرة األعمال من( االغراء نوع من بالضرورة وليس)

 رجل تمكن أن شأنها من التي الوقف نظارة هناك يكون أن ينبغي ال

 الضوء، إلقاء دورة خالل من للحديث للجدل قابلة غير حاسمة قدرة

 هنا أحيانا والقراءة ملحوظ الكتب من صغيرة كومة أمام الجلوس

 من الخبيث ليميز بين، والحديث األحيان بعض في وهناك

 في المثال، سبيل على هينلي، السيد يكون أن نافع شيء من له يا الخير؟

 يحاضر سوف الذين المتخصصين من العديد من بعض المقام في أنه

 فريدريك السيد إلى لالستماع جيدة كيف! المتجولون الشعراء على رائع حتى لك

 ل فيها نعيش التي الجهود كل ضبط( للمتابعة واحد بعض مع) هاريسون

 بول هربرت والسيد اكلي والسيد اإللهي، كونت حجم

 المعيشة، أسد من خير ميت كلب أن تماما الواضح من يجعل مما

 في الالزم من أكثر شيء كل هو ليوم انتقادات. األسد على مظاهرات

 له postmortems ولكن الممارسة، بل مميتا، كان الذي الطبيب أن حالة



 أوقات في المحاضرات هذه مثل فيه شك ال مما وتتألف! اإلعجاب

 عدة هناك يكون أن يمكن ذلك؟ عن ماذا ولكن للجدل، المثيرة األمر غاية

 التمديد من قليل عدد تحديد المستحيل باألمر يكون لن. جلوس كراسي

 من العديد اآلن دورات لدينا. القناة نفس على قدميه على واقفا المحاضرين
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 معجزة وتطور اإلليزابيثي المسرحيون عن محاضرات

 تغادر سوف االشياء من النوع هذا إلى يستمعون الذين والناس لعب،

 عنيف انتصار أحدث في أرواحهم إعادة إلى الفور على

 على الناس من األدبي تعليم تبني ال لماذا. الكتب بيع

 نادرا أنهم األدب على من بدال يقرءون األدب

 بعناية قليل عدد وهناك الصينية؟ الميتافيزيقيا مع من مع التواصل من المزيد

 ل التوالي، على تعليق مع وقراءة المعاصرة، القمامة من مختارة صفحات

 و القمامة، وليس نسبيا، هو، ما من بعناية مختارة صفحات بضع

 ل المزيد تفعل أن واالحتماالت، اآلثار من الواعية المناقشة قليال سيكون

 صورية جميع من العادي الشخص من األدبي الشعور تسريع

 هناك. مضى وقت أي من طبخه تم التي وسبنسر مارلو حول الحماس

 حتى يكون وربما أفضل، ذلك كان كلما كبيرا سيكون الذين المؤلفين من قليل غير عدد

 سمح. النمط هذا في عاتقها على للمحاضرة الحقا ممتنة

 ساننا كالسيكيات استهالك يتم أن ذلك من أحد ال ويقول

 التاريخ، من القليل سوى يعرفون ال الذين لألشخاص أن هي النقطة ولكن. هنا

 الوحيد، المعتاد القراءة الصحيفة هي التي لغتنا، من قليال



 الدراسة في ليغرق بنسات، لست ومجلة الشعبية، الرواية

 مكتظة مختلفة، فترة باللغة المكتوبة األعمال من

 المنقرضة وطرق الزمن عليها عفا بأفكار وتشبع الزمن، عليها عفا التي التلميحات

 هذه معظم وأن مربحة، وغير الطنانة هو التفكير، من

 هذين أناشد وإنني. وسخيفة عقيمة هي المحاضرة تمديد

 عام كل يستمعون الذين الناس من آلالف التأكيد، في الحقائق

 موقعنا من النسخ من اآلالف ولمئات المحاضرات هذه لمثل

 وعلى جهة، من الكتب، بائعي قبل من المباعة الوطنية كالسيكيات

 جديد أي على للحكم لدينا للجمهور المطلق العجز إلى البعض

 و العنف من األشكال من شكل بأي نفسها لحماية أو أدبي شيء
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 حقيقية دون. tawdriest الوصف من القمامة فظ بشكل ازدهرت

 واألساس، تمهيدا المعاصرة األعمال من الشعبي واالنتقاد

 .تماما واضح عبثا هو الكالسيكية وتداول النقد

 .األدبي الجوي للغالف به القيام يمكن كبير حد إلى الوسائل هذه خالل من

 و الكراسي من قليل عدد تخويل خالل من ذلك، نحو أو نقدية مراجعة تخويل خالل من

 نقابة تنظيم خالل من المعاصر، النقد في قراء

 خالل من لآلداب، المثالية يكرم ونظام األدب

 خالل من المعاصر للعمل العامة المناقشة تحفيز

 تستحق" االنتقادات تكون أن اعتقادي، في ويمكن، والمقاالت، المحاضرات

 هناك يكون وربما نادرا، تخيلها يمكن اآلن حد إلى" أن حين في



 الذي والحكم والتقدير، االهتمام من جو خلق

 أدبية أشكال لجميع للغاية تحفيز ذاته حد في سيكون

 بغباء، بخس، بثمن يتم أن يمكن شيء من النوع هذا كل طبعا. مجهود

 ورائعة خجولة نوع يتخيل واحد فظ، وبشكل شريفة، غير

 لكن،. االقتراحات هذه من وقحا التعقل من نكص العقل

 .جيدة وبصحة ناعما من أخرى وسيلة أي فعله إلى تحتاج ال فإنها الواقع، في

 واألدب الفن في جيد هو ما تصور الذين األشخاص

 ل في. الطوابع لجمع وأقدم، يجب، ندرة من يتجزأ ال جزء

 ل تطرق هناك كان المناقشات من السلسلة هذه في السابقة المرحلة

 تفعل أن لنفسها تحدد أن شأنها من التي اإلنجليزية، اللغة لمجتمع مشروع

 و للتدريس الالزمة الخدمات من عدد به القيام على الحصول أو

 المجتمع هذا مثل مع. لدينا العالمية الشعوب لغة تمديد

 االنتقادات لتأهيل المشروع هذا قام الذين أولئك

 .والتعشيق التعاون بالضرورة سيكون
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 جيدا يدرس ومن تنظيما انتقاد من األساس هذا على فمن

 العشرين من اإلنجليزي األدب أن العزيزة واللغة

 وأدب والبحث، التحليل من واألدب القرن،

 يصبح األساس هذا على. تقف أن الخالق، الخيال

 العام لموهبة العملية في للنظر ممكن

 قبل من فقط أنه أقدم. وصلنا المطاف نهاية في لألنه. األدب



 فسيحة في رصيدها األمر لزم وإذا الكتاب، دفع

 ثمار من كامل فصل قبل من الخصوص وجه وعلى الطريقة،

 وظيفة أن الكتاب، سوق حوادث عن الكتابة

 القوانين. الحديثة الدولة في كاف بشكل تصريفها يمكن األدب

 أن علينا. الحالة هذه في تماما كسر والطلب العرض

 ضروري وهذا يولون بمن المحافظة وسائل بعض ابتكار

 .التقدمية الدولة في عامة وظيفة

 من يكون قد أنه المسألة هذه في العامة المقترحات من العديد وهناك

 العلمية كال أن هو األول. المرحلة هذه في يذكر أن يستحق

 ويجب وتكون مناسبة كانت واألدب التعميم

 استثنائي تماما متجانسة غير نتاج تزال ال

 مختلفة أكثر من أشخاص هم. األشخاص تجميع

 مختلفة أكثر من محاباة، لوب تنوعا األكثر من المزاجات،

 في فقط ذلك وبعد مختلفة، اجتماعية أصول ومعظم خاصة، هدايا

 هم. العالم في الفكر تيار إلى إضافة على والقدرة شيوعا،

 من كل األشخاص من فئة كانت لو كما معها التعامل يجب ال

 الطابع، استثنائية قوة من استثنائي، العامة المخابرات

 األدب لتسليم سيكون بذلك، للقيام. استثنائية التعقل من أو

 ل واحدة طريقة وهناك. المواهب من لرجل عبقري رجل من
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 واحد عام قبل من وقياس والدفع، والشرف، والمساعدة، االختيار،



 هناك بد ال. كحل مقبوال يكون بالتالي، يمكن، ال مستوى

 ل موثوق، واحد تحكم أي مركزي، واحد واحد جسد أي يكون أن

 ل في" شخصية" حتما تطوير سلطة أو الجسم هذا شأن ومن

 (خاص االستياء مع أو) خاص صالح مع وتحية النشاط

 غير المنظمة حال، أية على الحالة، هذه في. معينة أنواع

 قد اقتراح. التوحيد ليس أنه وكما المركزية،

 مبدأ) القنوات من العديد مبدأ أن إلى يلقى أن الواقع في

 للديمقراطية أو الملكية من كل رفض على تنطوي التي

 و الشرف مسائل كل في عليها يذهب أن الضروري من واحد هو( فكرة

 الكثير ولكن القنوات، من العديد فقط وليس. الحديثة الدولة في الترقية

 عالميا قيمة باعتباره ذلك قيمة كانت مهما. أساليب

 .هنا بالتأكيد ينطبق فإنه اقتراح،

 ل ندفع أن الشديد الحذر نتوخى أن علينا يجب أنه نقترح قد والقادم

 أقل فرعية المؤهالت لبعض وليس نحتاج الشيء

 ومستقلة للعمل، مباشرة صلة ذات تكون أن يجب المكافأة. القيمة

 ال. الخيري العمل يشوب ال أن يجب. الثانوية االعتبارات جميع

 أو الكاتب ألن. الفاقة في أنه ليثبت المتلقي يكون ال أن يجب

 متواضع في تماما والمذيبات الرصين دقيق جسم لذلك، المحقق

 هلل stimulatingly له تدفع أن ينبغي ال أننا في السبب ليس هذا بالمناسبة،

 ألنه أو العام، للعقل قيمة مساهمات

 لكن. الزائدة في له نولي أن ينبغي لماذا المحن، من كسول طالب



 ينبغي وأقدم، تقريبا، فضيحة الخاص الفجور. حال أية على له تدفع

 لدينا ذلك يبرر من أكثر أي راتبه من األدبي العامل يمنع ال

 و واالنحالل، الفجور مع نتعامل أن يجب. حذائه سرقة
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 بوضوح نضع أن يجب ونحن الحاضر، الوقت في شيء، كل قبل. العمل عن العمل مع

 أو والفلسفية الألدبية عالقة ال شعبية أن رأي في

 إال الحاضر، الوقت في. يدين وال يبرر ال فإنه علمية، قيمة

 يتعلق وفيما البحوث من معينة أنواع حالة في

 جعل ونحن أيضا، البريطانية المدنية قائمة المظهر الخيرية تماما

 ال. كاتبا دفع يجوز الذي الوحيد المعيار شعبية

 مبالغ من تتكون غاية جعلت دخل على يحصل المثال، سبيل على الروائي،

 ل الكفاية فيه بما مهتم شخص لكل شلن الثنين الشلن نصف من من

 حقيقي تماما مستقلة هي والنتيجة. الكتب لها أو له شراء

 كبير حد إلى الحال، بطبيعة هي، وشلن ونقودا. األدبية الجدارة

 مهيب مثل شيء أي في عليها الحصول في والنجاح مطمعا،

 ولكن المعاملة، وسوء بشدة يكره سيئة، أو جيدة الكاتب، ويجعل نطاق على

 ل مقترحات أي قبل من هي كما المصحوبين غير - واإلساءة الكراهية

 ولدينا. النظام من سخيفة أقل بالكاد - تحسين

 الذين حظا األشخاص كان إذا يهم ال الحقيقة في فإنه الحالي الغرض

 اهتمامنا ويتركز. زائدة هي ال أم هي والكبيرة الجمهور اهتمام

 وازدهار ضخمة طبعات من القضية هذه وبكل أجورا، ويتقاضون



 استثنائية مع بالقلق نشعر ونحن. الجانب هذا على تؤثر ألنها فقط

 في الحسد من الطاير. بالده مع الكماليات وليس الضروريات من رجل

 حتى هناك جدا جيد عن والتوقف أعتقد، وأنا الحقيقي، الفنان مرهم قد

 واألدبية في عبادة من أكثر شيئا تصبح الشهامة

 .الحاضر الوقت في عليه هو مما فنية عوالم

 لدينا الثاني العام من االستطراد من شيء هو ربما، هذا،

 ولكن. نفسه للعمل مباشرة تدفع أن يجب وأننا اقتراح،

 و األدب تاريخ كل. الثالث االقتراح إلى يؤدي

660 

 مجرد من أكثر هو الحاسم حكم أي أن تماما تبين العلم

 التعرض يساوي النقد يكون أن وينبغي. الحقيقة إلى تقريب

 على قادرا يكون أن ينبغي الحال، وبطبيعة النقي، وصورية المقلد من

 عليها المتنازع هو المستوى هذا فوق ولكن األنواع، هذه وفضح تحليل

 أو الكتاب من جدا قليل عدد فقط انجلترا في الحاضر الوقت في. حالة

 اإلجماع من يقترب شيء أي قبل من عالية مناصب يشغلون المحققون

 أن الجمهور من الجزء ذلك من - ذكي الجمهور حكم

 جدا هناك المثال، سبيل على الخيال، وحي من قسم في. إليه الموجهة التهم

 مور جورج السيد وعن كيبلينغ، السيد ضد قليال مسموعة أقلية

 .تنوعا األكثر اآلراء يسمع أن ألحد يجوز باري السيد أو زانغويل السيد أو

 ال. الحياة قيد على البقاء المجهول إلى إال يؤدي لن مقاطعتهم، اختبار بواسطة

 تطوير. العلم فروع من العديد في انتظام عدم هو كما التقييم



 من النوع وهذا ينتهي، لن بالتأكيد ولكن تتضاءل، االنتقادات سوف

 ونحن معاقبة، من بدال تحفيز هو قلقنا ومنذ شيء،

 ل الرجال انتخاب كنا إذا نفعل أن لنا ينبغي ال ما بالضبط فقط نفعل أن يجب

 األميركيين أن لي قيل. استبعاد من بدال تشمل أن يجب النادي،

 في التكهن نحن" جامعة أوقاف يتعلق فيما مالحظه

 هذا من فقط بسيطة لمبالغة تخدم أن شأنها من والتي ،" األبحاث

 استثنائية رجال معظم على نحن طالما. الثالث االقتراح

 لعملهم، الظروف أفضل ظل في المجتمع في النفسية الهدايا

 شمس خمسة أو أربعة على وحصلنا منهم، واحد لكل نادرا، إذا يهم ال

 وشمس Respectabilities. أيدينا على respectabilities مجرد أو

 وهناك حال، أية على المجتمع في للعيش قاتلة منشأة دينا

 هناك من لحسابهم األشياء هذه فعل عدم في السبب من مزيد ال

 .والفئران الصراصير من للتخلص باستمرار المنزل حرق في سيكون

 هو - التشبيه هذا لمتابعة - سليم االنتقادات من جرذ سم
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 حال أية على وعمله االحترام، يعيش وإذا. هنا عالج

 .يموت

 أي لديك يكون ال أن يجب للعمل، مباشرة تكون أن يجب المكافأة كانت إذا ولكن

 وليس نريد، نوعية ومن. العمل إلخراج الكمية العالقة

 لل البغيضة الظروف لعكس االطالق على نريد كمية؛

 ل مؤلف تكاليف النفس ضبط ممارسة لكل خاللها من يمكن الحاضر الوقت



 الحياة في جيدا المعروف من تقريبا جانب كل أن الشخصية قناعتي ومن. غرامة

 هو" دخل أي كتب، يوجد ال. "الكثير كتابة تم أو الكاتب

 المحتاجة والكتاب لمؤلف العالم يقول ما عمليا

 غرامة احترام هناك ليس مستقلة؛ متابعة وتيرة جعل

 الماضي أدب. لك تنسى تتوقف كنت إذا الصمت،

 الميزة هذه في العالم تاريخ في له مثيل ال سنة مائة

 .الضغط تحت كتب قد أو هو منه األكبر الجزء أن

 مع حتى تينيسون، ديكنز، مع الحال سكوت، مع الحال عليه كان

 أحد ال. الصرح لهذا الكبير اآلخرين المشاركين من كبيرة ومجموعة براوننج،

 لكن يمارس كان الفن هذا من شيء أي ويعرف ديكنز يحب الذي

 النظر بإعادة له يسمح ال الذي الشر المتواصل الطلب أن وتأسف

 سراحه لم والتي والتركيز، ترتيب وإعادة لتغيير، له، خطط

 مع سميكة جلود واختراق مملة قلوب للمس واجب من

 .العنيف والكاريكاتير نافرة رثاء

 ل لحظة يكن لم انه الحال، بطبيعة له شرعت واحدة مرة

 كاتب. للتفكير وقت ال لقراءة، وقت لديه يكن لم. اإلعمار إعادة

 له بد ال كتاب لقراءة. والمقاالت الكتب في التفكير إلى الحاضر الوقت في لديها

 جديدة تجربة، محاولة على يجرؤ كان إذا. تحريره أو انتقاد
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 خطوط على خروجا كل. الذعر من حالة في وكيله ويأتي رحيل،

 لتكون فرصة كان إذا إال ،chaffering ينطوي السابق نجاحه من



 اال هي ما األشياء هذه من واحدة يعكس عندما. مستقلة وسائل من رجل

 ومتسرع الخام والنفط غزير أكثر ليس الكتاب متوسط أن المدهش من

 وموحد شامل عمل من الطريق في الكثير وكيف عليه، هو مما

 سيكون أنه. لقراءتها الكتب من الكثير كل وهناك. التقدم في اآلن حتى هو

 أفضل، نحو على تماما ألدبنا، وأفضل للجمهور، أفضل يكون

 ولكن الكتاب من قليل. رفعت الدوام على لكتابة االلتزام هذا كان إذا

 بعض على للعمل والتفكير، التوقف في الرغبة األحيان بعض في شعر يكون أن يجب

 كما طائل دون سنة لمدة العمل نعترف أن عقولهم، من مهملة زاوية

 وبقية المخيم إلى البور، الكذب لمجرد أو الحريق، وراء ضربه

 باسم يكتب ال قدر لدينا الكتاب ودفع وبالتالي، دعونا،. االحصنة

 هو، الذي مجلدا، ثالثين أو عشرين ذلك من بدال. كتبت أنها من الرغم على

 وقيمتها ذلك، نحو أو كتاب تتطلب دعونا المنتج، متوسط أفترض،

 إلعطاء طريقة نجد أن علينا يجب أنه الواقع، في يعني، ما وهو. وجود

 تماما الثابت والدخل موهبته، أثبت أن بمجرد المؤلف،

 أن على أدلة تتطلب ربما، أننا، قد. يفعل ما عن النظر بغض

 الغريبة تحظر قد ونحن واآلخر، الحين بين العمل بعض يفعل كان

 .ضروري هو ما حتى أعتقد ال وأنا بلدي لجزء ولكن المهن،

 نكون نحن. شيء كل كتبت قد وسوف والكتابة، حتى إدارتها المؤلفين معظم

 والنقد الشرف من والتحفيز نتذكر، أن مسبقة، افتراضات

 .المكافآت من ومزيد األوسمة من والمزيد

 العقلية األصلي لموهبة مخططات جعل في وأخيرا،



 لها تحريف إمكانية نتجاهل ال أن علينا يجب النشاط،

 و والموسيقى، الرسم تواريخ في دورا بالفعل لعبت
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 لهذه واعد المرشحين المضاربة تمويل هو هذا

 وخلق والنقد، البحث، لجعل أردنا إذا. األوقاف

 مجرد لسنا نحن الواقع في أنه من نتأكد أن علينا" أن حين في تستحق"

 مبكر وقت في" بقعة" إلى وموسى سليمان لجزر حين في قيمتها من يجعل مما

 وإلى موقفها، على لمساعدتها لها، التواضع لتحفيز الوعد،

 من تكافح الشاب. للمؤسسة كبيرة أرباح رسم

 ولكن موقفه جعل عدم دماغه يستخدم الذي استثنائية هدايا

 التعامل في كبيرة مؤات غير وضع في ذلك وقبل المتجهه، بعمله للقيام

 أن المجتمع مصلحة من هو وأنه األعمال، رجل مع

 .الخاصة selfdistrust وله الخاصة خبرته قلة من محمية تكون أن يجب كان

 في شكسبير خداع يمكن يهودي تشابل ايت متوسط

 سهلة العالم لجعل هي بل وفكرتنا األوقات، من وقت أي في إصالحية

 ل الفئران أنشطة إلى تسليمه من لشكسبير

 .األعمال رجل" الذكية"

 مناظرات المجتمع األحالم خارج أحد ال فكرة هي التعاقد حرية

 جميع في العقارات أصحاب من المستأجرين حماية نحن. الدولة في تحقيق

 وفي المساومات، أنواع جميع تحجب قانوننا الطرق، أنواع

 خارج تقريبا الظروف كل وضعنا للزواج مهمة قضية



 واحد على اإلصرار خالل من تماما المضاربة وأساليب المساومة

 و جسديا النساء حماية نحن. شيء ال أو عالمي عقد

 في كما لمصلحتهم بكثير ذلك وليس الطريقة، بهذه اقتصاديا ضعيفة

 فئة في األدبية الملكية بالفعل يضع الدولة. للسباق جيدة

 في تختلف والتي معينة، نقطة عند. مدته من الحد طريق عن النظر وبصرف

 ل الممكن فمن. المؤلف وينتهي مختلفة، ظروف

 التخزين وحدات من كصف حاضرا ليكون الشهرة، متأخر وقت في يأتي الذي المؤلف،

 لذيذ
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 أحفاده التسول حين في العالم، في المريحة المنازل نصف في

 كلها ضرورة إلى المؤلف بدمه وضحى. خبزهم

 االصابة هذه له تفعل أن ومنذ. لعمله رخيصة وصول من لديه العالم

 أن المعقول غير من أن المؤكد فمن لدينا، الفكرية الحياة أجل من

 .أكبر نهاية subserves ذلك كان إذا أيضا لمصلحته التدخل

 وينبغي يكون قد المؤلف فيه األقل على طريقتان هناك اآلن

 من أول. العاجلة الضرورات ضغط من محمية تكون

 معاذ إلى له، ينفصم ال عمله في له والنشر التأليف حقوق لجعل هي هذه

 أو اختصار، تنقيح، في بالحق التي صفقة أي لتقديم له

 كل وبذل يديه، بها يمر كتبه ما تغيير

 تأييد أو يغيره أن نفسه يحرر سيكون انه وقال. باطلة الصفقة هذه

 انه قال. لآلخرين مطلقا تفويضا تعطي لال ولكن التعديالت،

 لحقوق اختار صفقة مهما لجعل أيضا مجانا يتم



 بها قام صفقة أي الثاني، االقتراح هو وهذا ولكن،. نشر

 تاريخ من سنوات سبع من أطول لفترة صالحة تكون أن يجب

 بلده الى سيعود كتابه سنوات سبع كل. صنعها

 تفعل أن يحب كان ما بكل القيام أو بيعها، مراجعة، لقمع، السيطرة،

 أن شأنها من والتي العقار، هذا من الهروب يمكنه واحد اتجاه في فقط. معها

 المباشر الحاضر على له المؤلف وجعل بطالنه، بإعالن يكون

 واحد --form تبني أن الممكن من أنه االقتراح هذا على وبناء. العالم إلى

 الخير العامة للخدمة دفع - جدا ممتاز وشكل

 طريق هو وهذا والفكر، األدباء لتكريم وذلك الكتابة

 بهم، الخاصة والنشر التأليف حقوق تماما وإطفاء أقل، أو أكثر وشراء،

 .المعاصرة الكالسيكية إلى تحويلها وحتى
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 لعبت ملموسة لتصبح التصرف األوراق هذه طوال

 لغامضة محددة مقترحات فضل وقد دائما. رادع دون

 ل لطرد مريحة تكون لن أنه أخرى مرة وهنا التعميمات،

 االحتماالت على كمثال ببساطة - تقريبا تفصيلي مخطط

 ل لمنح بأن للقارئ توحي الى ذاهب وانا. القضية

 واإلعجاب الحكمة من أكثر وسيكون والمؤلفين، الكتاب، ذلك نحو أو ألف

 أن قبل منه أطلب أن وأود حديثة، لدولة االنتقال

 قانع للراحة والمستحيل، سخيف بأنه االقتراح هذا يرفض

 الشيء لماذا بوضوح لنفسه لوضع ولكن غامض رفض وجود عدم مع



 في دائما. والمستحيل السخف من الحالية الظروف ظل في يجب

 على والحفاظ إلنشاء األعضاء بعض حاجة الماضي

 .الدولة في الفكر وجوهر مشتركة لهجة االعتراف تم وقد

 الكنائس من مجموعة كنيسة، شكل على الجهاز هذا اتخذت عادة

 كل ولكن(. الصين في الحال هو كما) تعليمي نظام أو( أمريكا في الحال هو كما)

 ثابت، والسياسي االجتماعي التنظيم من السابقة المخططات كانت

 فقط يعيش أن نعلم ونحن حديثة دولة لدينا. دائمة حالة إلى وتهدف

 النامية بل دائمة ليست نوفر أن وعلينا التكيف، طريق عن

 ال جديدة خطة لدينا تشمل أن ويجب. والسياسية واألخالقية االجتماعية الثقافة

 هو األدب. وطالبي األنبياء ولكن والمعلمين الكهنة إال

 .الحديثة للدولة حيوية ضرورية وظيفة

 كنا عندما تنشأ التي الدقيقة صعوبة لحظة عن التنازل دعونا

 وصناع وأدلة األدب، كتاب هم من نسأل

 كما والخلق، والبصيرة، الحكمة من والنساء والرجال الرأي،

 شعبية لمذكرة صدى مجرد الذين أولئك عن تميز

 نظام نجعل ودعونا تحديدها، يتم هذا أن نفترض دعونا العقل؛
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 سيعطي كما الظروف هذه ظل في الناس هؤالء لدعم الهواء في

 كل مقابل وأنه بجرأة، به القيام تم ما أن لنفترض. لهم أفضل لنا

 كنا إذا - البالغ صاحب دعم لدينا السكان عدد في الناس من اآلالف مئات

 و العنوان أو الشرف من نوعا يعطيه أن لنفترض. من العديد على العثور يمكن



 التي - والنشر التأليف حقوق ظروف ظل في الكتابة على الذهاب من البديل

 له التخلي أو - بالتأكيد يفضلون الشعبية المفضلة من العديد فإن

 محترمة ثابت، دخل على والحصول للجمهور والنشر التأليف حقوق

 .المثال سبيل على 2999£  أو£  899 المتوسط، الدخل

 العظمى، لبريطانيا مدعومة أكثر أو مائة مؤلفين أربعة يعني وهذا

 و عام، كل في عشرين أو عشر وثمانية وربما، بها، ستعمل التي

 البريطانية االستعمارية والدول ألمريكا متناسب عدد

 نحن للمؤلفين العامة الهيئة هذه من أن ذلك، من أبعد لنفترض،. اإلمبراطورية

 األكاديمية، من نوع لتشكيل السن كبار من خمسة أو أربعة عام كل رسم

 شيئا تعطي ربما شأنه من وهذا والدخل؛ الشرف من أعلى مرحلة

 اثنين من الدخل أخذ. أعلى المرحلة هذه في مئة تحت

 حول التمرن وهذا التوالي، على 2999 £و£  2999 إلى المراحل

 هو ما على جدا تافهة إضافة - العظمى لبريطانيا السنة في£  599،999

 لل يوفر أن شأنه من مخطط وهناك. التربوي العمل على بالفعل قضى

 ول تنته، لم والتي التعليم الذين واألطفال األرامل

 شأنه من الكتب، من الصحيحة النصوص وبيع الرسمية طباعة

 افتراض على وأنا. جنيه مليون أبعاد ضمن تقع تزال ال

 لل الطبيعي النمو إلى باإلضافة تماما يتم وسوف هذا

 و كبيرة النص كتب لتطور والكليات، الجامعات

 خاص البحوث ونشر وتنظيم النقد،

 ل التحديد وجه على الوقف يكون أن هو هذا. والحروف العلم في
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 و هو، وهذا untechnical لفلسفة متخصصة، غير األدب

 .الخالق الخيال

 جديدة، دفعة سيكون الوقف هذا مثل أن يتصور أال يجب

 أو قدر، بالفعل ندفع نحن االحتماالت جميع في. المجتمع قبل من

 و المسلسل، رسوم أو إتاوات شكل في للمؤلفين، ذلك، من أكثر

 جديدة تجويع نحن - الظالم التفاوت مع اآلن ندفع نحن. اعجاب

 المجتمع فإن ذلك، على وعالوة. واضحة مبتذلة في وتبالغ وعميقة

 ل يكون أن يمكن كان. أموالها على الحصول مقابل في شيء لديك سيكون

 جدا بحلول أنه اقترح يكون قد. المكتوبة لألعمال والنشر التأليف حقوق

 .المدفوعات هذه من كبيرة نسبة استرداد يمكن بسيط جهاز

 الدوريات وجميع ال، أم والنشر التأليف حقوق كانت سواء الكتب، جميع أن لنفترض

 تشويه تتحمل أن وكان - نقول دعونا الشلن، نصف - معين سعر فوق باعت

 هذا. السعر عن شلن لكل halfpennyو - المثال سبيل على - ختم

 هذه لتغطية تقريبا كافية إيرادات عن تسفر ربما

 قد التقاعد المؤلفين كتب ذلك إلى وباإلضافة. األدبية المعاشات

 .الحالي الملوك يعادل ما كما إضافي طابع تحمل

 جدا جيدا يكون قد الكتاب من عشرين أو عشرة الثامنة السنوية اختيار

 بأخرى أو بطريقة كل من اثنين أو واحد تعيين يتم قد. المشتتين واجب

 في اتخذت التي الجامعات من أربعة أو ثالثة أو مجمعة، الجامعات

 خالل من بالفعل، نظرت قد ونحن المؤلفين نقابة القبيل هذا من التناوب،



 خالل من الملكية، الجمعية قبل من والفلسفة، للتاريخ البريطانية األكاديمية

 جدا من يكون أن المحتمل من التحكيم لجنة نظام ان. البريطانية الملكة مجلس

 .التعيينات هذه جعل في كبيرة قيمة
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 معظم في قدمت - محتمل مخطط من تقريبي رسم هو هذا

 سوف لذلك تصورها، يمكن التي الحاالت جميع تستوفي لن وهي. منفتحة طريقة

 تقديمه يتم ذلك، على عالوة. عديدة اتجاهات في تستكمل أن إلى تحتاج

 القبيل هذا من شيئا لن كله، لهذا ولكن البشعة، خامية مع

 كبير هناك يكون أن المؤكد ومن يعمل؟ كيف جيدا؟ اعمل

 أكثر أو ألف من خطية األمر إخراج في انتقاص

 عظيم بالتأكيد كما وتقريبا لنا، يعطي أن شأنه من هذا يعترف الكتاب

 في والقيمة والجودة، تمييز، في والمداولة، الجهد في ارتفاع

 من طموحا أعمال في أيضا تظهر أن شأنه من هذا. عملهم

 .شأنه من ذلك أن أرى ال وأنا شيء؟ أي إطفاء فإنه. الصغار

 مجرد يكون الجمهور للمتعة مسلي بشكل يكتبون الذين ان

 أكثر صعوبة هناك وسيكون اآلن، هي كما قبالة فضال

 ل الواقع، في أقل،. الكتابة تبدأ الذين ألولئك بالنسبة الحاضر الوقت في هناك

 clamorously يكون لن األقل، على المدعم، الكتاب ألف

 أعلى تحدد قد ألنها والمكتبات، المجالت لتمأل المتنافسة

 حول أكبر مساحة تترك لن لكنها صعوبة، أكثر ومستوى

 و النشر تطوير نادرا يؤثر الشيء ان. لهم



 رفع خالل من إال - تحفز وال تجرح وال الكتاب، توزيع

 وعلى والمجالت، الصحف - الكتابة ومثل معيار

 .األشكال من شكل بأي المساهمة

 هذا عند تتوقف أن شأنه من شيء في واحدة للحظة أعتقد ال

 كما التفكير، من القليل أرستقراطية مثل الكتاب، من المدعومة هيئة

 .البداية نقطة فعالة ستكون لكنها. المشروع هذا يعرض

 و. والبحرية للجيش التفكير قسم يطالبون الذين أولئك هناك

 المنظم العام وهذا االتجاه، هذا في التمديد فكرة بأن يعترف
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 مرة ذات. السباق في التفكير تنظيم يكون أن لي األدب أن

 التفسير في المركزية العقدة من متعمدة المنظمة هذه

 العصبي والجهاز الدماغ وتطور العرض، وبدأ

 سيمكن جعلت خطوة كل. وساق قدم على قدما ستمضي االجتماعي الجسم في

 للمجتمع العام تعصيب. جرأة وأكثر أوسع لتكون التالية الخطوة

 قبل من سيتبع توزيع كتاب وكاالت الكتب مع

 والفنون، العلوم من معزولة تقريبا اآلن العقلية العالمين ربط

 و الداخلي االتصال نظام في واالجتماعي السياسي والنشاط

 .التعاطف

 واحدة ناجحة العالم تاريخ في بالفعل اآلن لدينا

 كان ما كل قارن. اإلنساني النشاط ارتباط في التجربة

 العظماء الرجال من معزول عمل التي المادية العلوم في أنجزت



 نظام منذ به القيام تم وما فروالم، الرب قبل

 والجماعية لألفكار الحر التبادل إلى مكان معزولة تحقيق أعطى

 واحدة الذهني النشاط من فقط واحد حقل هو وهذا. نقاش

 يزال ال الفكري العالم بقية. االجتماعية االحتياجات من جانب

 هي لإلنسان والفكري المعنوي الوجود من تبقى ما. منظم غير

 من هائلة متناسبة غير تطوير خالل من وتخويفهم تتضاءل

 أننا لو ماذا. واالجتماعية االقتصادية والعواقب المادية العلوم

 كامل على الحر والتفاعل التنظيم روح نفس تمديد

 في أكبر السؤال هو هذا والعاطفة؟ البشري الفكر عالم

 .أدبية لموهبة المشروع هذا يهدف الذي

 العليا على االصرار هذا كل أن للقارئ يبدو قد

 الهوس من فقط الينابيع تنظيما األدب وجود ضرورة
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 فقط واحد المطاف نهاية في تصبح وسوف الشمس؛ تحت ضباب مثل الرياح، انه

 أكوام من كومة الزمن، من التمرير على الحلم ويتالشى غموضا أكثر

 .ونينوى بابل هي كما حتى منه، طائل ال والتاريخ
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 .عشر الحادي

SHARE تملك MAN'S 

 الجديد الجمهوري األولي االقتراح أن هو الطريقة هذه في

 المثالي جديد من تقريبي مخطط في األشكال ومن. بها نفسه يعمل



 من كبير كونفدرالية الجديدة، الجمهورية على اإلنجليزية-يتحدث الدولة،

 وراثية، غير من أرستقراطية منها ولكل الجمهوري، المجتمعات

 وحيازة مشتركة، لغة وتتحدث العالم، حول منتشرة

 الساعة في أعلى مراحل في و، مشتركة وعلمية مشترك األدب

 الخام، النفط في ويشير مشتركة، تعليمية منظمة وهي األقل،

 الراهن الوضع من الدولة تلك نحو الطريق واسعة اقتراحات

 ولكن كغاية بل ال أساسية، ضرورة أنها على وتصر. االشياء من

 العالم دولة هذا يتم أن يجب والتي قبل من عنها غنى ال كأداة

 وعالميا معاصر، عظيم، على ومستدامة،

 والعلم الفكر مجرد ليس واألدب إليها، الوصول األدب

 وتعيش حقيقية وجعل تجسد أن يجب التي القوة، روح بل

 و تجمع أن يجب والتي المقبلة، الفترة أحالم على الحفاظ

 هم الذين والنساء الرجال أولئك كل ذكاء ارتباط إلى جلب

 لل أفضل نظام نحو واإلسراف discontentedly اآلن تعمل

 بالفعل يعملون والنساء الرجال من كبيرا عددا فإن الواقع، في ل،. حياة

 و تنوعا األكثر القوى مع والعمل الجديدة، الجمهورية لهذه

 و السكن مستوى لرفع والصيغ، األمزجة

 التي الوسائل معرفتنا لتكبير المعيشة، مستوى

 ل أفضل، لتعليم المزيد، لمعرفة أفضل، والدة تحقيقها يمكن
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 لدينا لتنظيم للمعلمين، الجيدة الكتب لكتابة أفضل، تدريب



 دينا لتوضيح صدقا، وأكثر أبسط قوانيننا لجعل المدارس،

 و لدينا االجتماعية القواعد جميع تنظيم وإعادة الختبار السياسية، الحياة

 موقعنا تحسين أجل من الجديدة، الظروف مع الممتلكات لضبط اتفاقيات،

 ل مثلنا إلعطاء األنواع، جميع من الجماع لزيادة لغة،

 الجديد الجمهورية نقطة ألف في النبيل؛ عرض عدالة

 و الرواد المنتشرة نحن وبينما. الوجود حيز الى بالفعل يبدأ

 متماسكة في مبعثرة جهودنا معا قطعة المجربون

 شيوعا لدينا واضحا وعيا وأكثر أكثر نصبح أن حين في مخطط،

 ل anchylosed والذين القديم النظام سنة بعد سنة الغرض،

 لل عوائق بال وأطفال ويزول، يموت القديم النظام

 .عنا يكبر جديدة مرة

 أعرف تحت هنا، جديد الجمهوري أدعو أن ذلك قليلة سنوات غضون في

 واعية كبيرة عالمية حركة وأصبحت النهائي، االسم ما ليس

 اآلن يبذلون الذين ونحن نفسه، داخل يتفق وبما ذاته، حد في

 لها تحقيق على العمل سيتم امكانيه الخام اكتشاف

 ل والقادمة. المختلفة والمواقف الطرق آالف منطقتنا في تحقيق

 المتزايد مهمة أن إلينا، محل لتحل لنا، لتعزيز مساعدتنا،

 و وبناتنا أبنائنا سيأتي الشباب، سيأتي ايدينا بين من

 في علمت قد كنا الذي كتبنا، كتبنا قد الذين أولئك

 في ويخرجون المكتبات، وأمر تأسست قد كنا الذي مدارسنا،

 له نكن الذي. غريبة واألراضي النفايات أماكن وفي مختبرات،



 والسياسية االجتماعية نظافة وأكثر وتعقال أنظف والمنازل تعقال جعل

 هذه أن مريحة acquiescences مائة سبق ترتيبات،

 و منا العمل لتولي يأتون الشباب سوف. األمور تكون قد
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 محدودة هذه في كنا مما amplerو جرأة أكثر بطريقة معها قدما المضي على

 .محاولة على يجرؤ أيام

 فجر ليكون الواقع في هو هذا كان إذا إلينا، يأتون الشباب وبالتأكيد

 ثابت دون من الشباب، من عالية عزيمة دون. جديد وقت

 األمام إلى يستمر ال استعادة، على القدرة دون الشباب، انضمام

 هذا أن بالتالي، للشباب، فمن. العالم في ممكنة حركة

 ل للطالب، المراهقين، إلى أخيرا، تناول الكتاب

 لقراءة الحاضر الوقت في سيأتي والذي المدارس في بعد هم الذين أولئك

 النهائية نفهم أن يمكن البالستيك يزالون ال الذين ألولئك ذلك،

 يصبح أن يجب الذي من بعد أونمادي هم الذين أولئك ومن. العالم من اللدونة

 الغرامة من أقل وعدد التحويالت من قليل عدد هناك ثالثين بعد. صناع

 ل بها تميز التي الطريق في قدما المضي على والنساء الرجال. البدايات

 كانت لو حتى وصارم حازم مخيلتهم أصبحت. أنفسهم

 اقتناع من تحويلها هناك وليس ذابل، لم

 .لذلك محالة ال هو هو، ذلك كل من يقرب ما أن وجيزة خبرتهم

 على امرأة أو رجل ما. وأكثر أكثر لنا تستحوذ إنجازه أشياء

 حان قد الوقت ان قبل الجمهورية في األمل على يجرؤ العظمى بريطانيا في ثالثين



 Englishspeaking من الشمل لم أو. يكون قد الشيء فإن ذلك، ومع الموت؟ حتى

 والكالم الدم من كل من للخالص أو الشعوب؟

 والمراهقين واألطفال العبودية من fouler األشياء تلك من

 و األلف في تسعين تحت والرضع الموت معدل أو عمل؟

 األمور هذه مثل ومئة هذه المشتركة؟ الحياة في يعني ذلك كل

 ل تعرض قد أنهم قرب مدى معرفة للشباب فقط ولكن اآلن، قادمون

 أكل علينا يجب االعتقاد أبدا شجرة نزرع اآلخرين، عاتق على وتقع. لنا

 ونحن الصحراء،. فيه العيش في يأمل أبدا منزال ونبني الفواكه
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 كان وأيا مقدر، البالغ وقلقنا وطننا هو قلوبنا، في نعتقد

 .الشباب عيون خالل من نرى أن يجب أننا الميعاد أرض من نرى

 اعية في اكثر بوضوح تأتي أنها حياتهم من سنة كل مع

 نحن التي الناعمة الصغيرة المخلوقات تلك. جهودنا مع مشاركة

 موقعنا في يرحم ال صنبور من يسقط كما بشع نحو على برزت

 من قوة وال لهم حول أكثر وردي اللحم من ونحيب الضعيفة الكتل تلك العالم،

 لل أفضل فرصة أفضل، رعاية خططت قد كنا الذي حيوان، أي

 في هم الذين الفال النفوس تلك األنواع، جميع من أفضل وظروف الحياة،

 أصبحت اكتراث بعدم الحاضر الوقت في أيدينا، في قوة وال حول بال الطين األول

 جميلة أنها قليل بعد. النضال في بجانبنا المساعدين

 لل والكامل وعوانس، والشباب والفتيات الفتيان هم األطفال،

 قليال في. بهيجة وتقبل لوفيرة، والكامل الجديدة، الحياة تلذذ



 و نذهب، أين إلى لمعرفة وتسعى معنا، يمشون كانوا بينما

 ليس الرجال صناع من حسابنا. ذلك في والسبب يقودهم، نحن أين

 وزيادة والعالم، والمدرسة، الوالدة، إلى أضفنا حتى إكمال

 نسعى ونحن امرأة أو رجل في التعاون متعمدة عنصر

 الرجال ثم ومن ونساء، رجاال صغارا كانوا قليل بعد. ليصنع

 األمر يتعلق لنا بالنسبة. مثلنا أعذب، لقوة وحفظ والنساء،

 ل آخر في يأتي أنه لهم بالنسبة. واالستقالة الزمالة إلى المطاف نهاية في

 وتفتيش والتأمل، والحرية، المسؤولية

 وفورية كأول الرجال، صناع يكون أن أردنا إذا علينا يجب. قلوب

 جديد الجيدة. أنفسنا من واالنتهاء والصحيح التجارية، األعمال من جزء

 وماذا فعلت ماذا: وتكرارا مرارا وتطلب تطلب الجمهورية بد احتياجات

 له اآلخرين؟ حياة العبث كنت حين نفسي مع أفعل

 الكمال، من وحشية األنانية هناك يكون أن الذاتي الفحص سوف
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 للخروج" وسري رائعة تراجع ال الفضيلة، براعة ال الواقع، في

 يخلو ال ل، تشغيلها ليتم هو الخالد الطوق أن حيث السباق، من

 انه وقال جودة، لقياس الدوام على سيسعى لكنه. "والحرارة الغبار

 .وصالحياته عاداته سيد نفسه ليرى سيراقب

 لتكون كأمانة ونسب الجسم، الدم، دماغه، تأخذ سوف انه وقال

 في الذات من واحدة تستطيع ما كل لمعرفة. للعالم تدار

 التخاذ يمكن، واحد كل خارج للتفكير واحد، عن للعالم بالنسبة



 منه، مفر ال واحد القيود بسبب إال مضمون شيء ال

 ليكون عنيفة، وليست قويا يكون أن متسرع، ليس ولكن الواقع، في سريعة، تكون أن

 واضح هو يكون، أن واحدة ألنها نظرا هو كما للذات الساهرة كما

 لجديد. الجديدة الجمهورية أيد أن شأنه من جميع على اجب

 و والوجدان البروتستانتي سلف له بالنسبة أما الجمهوري،

 ومعين الواجبات يحكمها أن يجب انه وقال. الحياة تشبع أن يجب االنضباط

 للقراءة وقت تخصيص يجب أنه أسبوع وكل يوم كل. الحياة في طقوس

 كما غيور يكون أن من له بد ال ونفسه، اآلخرين مع التواصل في وأعتقد،

 هذا في يمكننا. العمر من الالويين حيث وقوته صحته من

 و والرجال والنساء الرجال هؤالء من آالف بضعة لكن جعل جيل

 و المشترك اإليمان مع والنساء والرجال العيش، في يخافون ال الذين النساء

 سيفعلون. عملنا ذلك وسيتم الواقع، في ثم، مشترك، فهم

 و له الرخام النحات يأخذ كما العالم هذا اتخاذ الخاص وقتهم في

 .أحالمنا كل من أفضل الواقع هذا صياغة

 النهاية
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 الملحق

 فابيان قبل القراءة اإلدارية المجاالت عن ورقة

 المجتمع

 قيمة لبعض بيز ر. E للسيد مدين أنا: حاشية]

 [دبليو. H. G --. التصحيحات



 العلمي اإلدارية مسألة على الورقة هذه أبدأ أن لي اسمحوا

 من نوع تحديد خالل من البلدية التعهدات يتعلق فيما المناطق

 ل تماما المستحيل من فإنه تعلمون، كما ألنه،. أعترف االشتراكية

 والخاص االشتراكية، من مختلفة أنواع من جدا كبير عدد هناك أن إخفاء

 ملحوظ بشكل تمثيلية مجموعة طويلة، فترة ومنذ هو، المجتمع

 نحن أن ذلك، مع المشتركة، القواسم من الكثير هذا لدينا. مختلفة أنواع من

 أن حقيقة عن نغفل وال الداخل ومطرقة على اإلصرار

 القانون وأن بحتة، القانون صنع ومن مؤقت شيء هو الملكية

 واتخاذ ضرورته، في أيضا، وله أعطى الذي والمجتمع

 تأمين هو االشتراكية حركة به قامت الذي العمل. بعيدا

 عند ولكن. الملكية عن القداسة فكرة ألي العام التنصل

 من معينة كمية لمعاقبة مريحة وأنها مدى أي إلى

 تكون أن هي الممتلكات الموجودة التجاوزات التي والطرق الملكية،

 التطرف بعض هناك. كبير بشكل تختلف واالشتراكيين خفضت

 أوين أسماء مع تواصل سوف التي االشتراكية عن التعبير
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 والذي ،"األمريكية االشتراكية تاريخ" في نويس ومع وفورييه،

 ل المنطقي اكتمال مع خارجا احتكار إلغاء ويتم

 للتمديد يكون أن فكرة أن يبدو والتي الزواج، إلغاء

 جميع لتشمل الحميمة والجماع األسرة حدود

 هناك. مشترك شيء لدي Socialisms هذه مع. اإلنسانية



 دستور بشأن األسئلة هذه من كبير عدد

 أشرت والتي واالستفسار، مفتوح بعقل أحتفظ عليها تقوم التي األسرة

 االطالق على دائما يكن لم إن القائم، النظام من إجابات على العثور

 لكن. تماما كافية وغير صارخ بشكل مكتملة غير حال أية على صحيحة، غير

 أي في االشتراكي المجتمعات لهذه إجابات أجد ال أنا

 .أكثر مرضية درجة

Socialisms ،للتعامل اساسا التي النظم محدودية، أكثر ولكن، هناك 

 األفراد بحقوق تعترف التي االقتصادية، المنظمات مع

 تفصيال دون تفترض والتي الشخصية، نوع من لممتلكاتها

 .العام المجتمع إطار في عائلية مجموعات تشكيل مناقشة

 فقط تؤثر ممتلكات من التنصل التي محدودة socialisms هناك

 و ا،تحتله التي واألرض للمجتمع، المشتركة المصالح

 من الضروري األدنى الحد مهتما، جميع فيها الخدمات

 أو واحد لشخص واالقتصادي الصحي والتفاعل التعليم،

 اتصال في تأتي الواقع، في التي، socialisms آخر؛ عند األسرة مجموعة

 محاولة على تقوم والتي الذكية، الفردانية مع

 الكامل للفرد والحرية الفرص تكافؤ لضمان

 ل الكثير تبدو ال االشتراكيين هذا. مواطن لكل تطوير

 ول الميراث، إللغاء الملكية إلغاء

 هذا. المجتمع خدمات على للحصول الملكية الذكية الضرائب
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 أود. نفسي عددهم أن أود التي المعتدلين االشتراكيين هؤالء بين من

 المواد من جزء بأي يتعلق فيما وسريعة جامدة قاعدة أي جعل

 بأي يتعلق فيما. المجتمع خدمة في تستخدم وأجهزة

 وأكثر مالءمة، أكثر هو هل أسأل، أن وأود معينة، قلق أو خدمة

 في الخدمات بقية هذا لندع والكفاءة، االقتصاد إلى تؤدي أن المرجح من

 القيام على تقدم قد الذين األشخاص من مجموعة أو واحد شخص يد

 وسندعو ومنهم القلق، تدير أو الخدمة

 من مجموعة أو واحد شخص يد في لوضعه أو أصحابها،

 أو المسؤول سنطالب الذي بالقرعة، اختيارهم أو المنتخبين األشخاص،

 االنتخاب طريقة بعض القتراح كنت وإذا المسؤولين؟ من مجموعة

 إدارة أن المحتمل من العموم، وجه على أن، المسؤولون تنتج أن شأنها من التي

 الخاص مالك من أكثر إضاعة وإلى الخاص، القطاع من المالك من أسوأ

 أو الخدمة ترك الوسائل بكل ثم أقول أن ينبغي المحتملة، األرباح

 .الخاص القطاع أيدي في قلق

 إدارة مسألة لكامل المبدأ هذا على ترى

 األقصى الحد تعطي سوف والتي السؤال، هذا على قضية أي تتحول

 وتنتج القلب يثير وأنه أقول، أن جدا السهل فمن كفاءة؟

 عن شيء كل مملوكة تكون دعونا" ليقول المزدحمة االجتماعات في الهتاف

 للعام وبالنسبة ،" الجميع خير فيه لما جميع عليها تسيطر والتي

 وشيئا ذلك، أقول أن جدا الممكن من اجتماع أغراض

 ومحاولة ذلك بعد نفسك من بهدوء تجلس كنت إذا ولكن. أكثر



 خير فيه لما جميع عليها تسيطر والتي جميع قبل من المملوكة" التي األشياء تخيل

 االجتماعية التنمية في قيمة اكتشاف في الحاضر الوقت في تصل سوف" شيء، كل قبل

 أنه. مهما شيئا تعني ال العبارة أن السياسية والعلوم

 الخاص لمعارضة الخطابية، المناسبات هذه مثل في جدا، ملفت أيضا
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 وافترض البلدية، أو الدولة أو المجتمع إلى المالك

 وجميع الخاصة، الملكية في تتركز البشرية الرذائل كل

 أن الواقع في ولكن المجتمع، في تتركز اإلنسانية فضائل

 لل تقريبي والسقطه أمام تصمد ال وصارخ واضح وتناقض

 الواضح من تجعل المسألة هذه من القليل دراسة إن. مبتذل العالم

 أنت - العموميين والموظفين الخاص القطاع من المالك بين يكمن التناقض هذا

 أو الحديدية السكك الجدول وقت تسوية يمكن ال ألنه المسؤولين، يكون أن يجب

 من أنه تجد سوف هناك وحتى - العامة بالتزكية جسر جعل

 منطقتنا في حتى. السوداء النظام ضد األبيض من بسيطة مسألة ليست

 ل المطلقة الحرية لديهم الذين الخاص القطاع من المالك من قليل عدد وهناك ليوم الدولة

 الجمهور من قليل عدد وهناك ممتلكاتهم، مع لهم يحلو ما يفعلوا

 من معين وشعور الحرية بعض لم الذين المسؤولين

 من ومتميزة األمر، واقع في إداراتهم، في ملكية

 و واحد شيء بين محتمل تدرج كل هناك الخطابة،

 هذا في مضللة عبارات عقولنا لمسح لدينا. األخرى

 خاصة، شركة وهي - والتنظيم قص الخاصة والملكية. قضية



 مع األسهم، أرباح للضريبة تخضع تماما، المنشورة الحسابات مع المثال، سبيل على

 والبرلمانية إدارتها مجلس على العام ممثل

 عليها والسيطرة وكفاءة، صدقا أكثر حدود بال يكون قد - القوى

 من عين سيئة أو سيئة إدارة مجلس انتخاب من العامة الخدمة

 عددا أن أعتقد - ال واحد وأنا - قد ونحن. المسؤولين من حكام

 يكون أن يمكن العامة، الخدمات من متزايدا عددا فإن العامة، الخدمات

 وأنا هي، ليلة هنا معظمنا. العامة يتعلق فيما تدار أفضل

 أننا يعني ال هذا ولكن. جدا متقدمة municipalizers نعتقد،

 إلى نزلوا الرسمي أو تمثيلية هيئة من نوع أي أن نعتقد

 الخاص القطاع من نوع أي من أفضل بالضرورة هو المجال من نوع أي

639 

 الحالي والمزيد ،municipalize أن علينا التخلص يتم كلما. مراقبة

 تطوير على والعمل وابتكار، ودراسة، عن، للبحث علينا فمن

 ليلة، وحالتي. كفاءة األكثر العامة الهيئات

 البلدة بلدتك، والمجالس القائمة المحلية الحكومية الهيئات أن

 ألغراض هي، دواليك، وهكذا الحضرية، المقاطعات ومجالس المجالس،

 والتي الممكنة، الهيئات أفضل كونها عن بعيدا بلديات،

 جميع بطبيعتها التي تقصر، مقاطعتك المجالس حتى

 ممكنة، كفاءة أعلى عن كثيرا تقصر الهيئات لهذه ينبغي

 ل اآلن عليه هي مما أكثر تفشل أن يجب أنها على الوقت مرور مع والتي

 ال و. عليهم التوجه في ترغب الفابيون فإننا واجبات أداء



 و الهيئات هذه ندين لك يكون أن أود عليه تقوم الذي العام السبب

 على الضغط قبل amplerو أحدث منها بعض على للحصول تسعى

 أن - هو وهذا النهائية، للمحاكمة العامة المخاوف من بلديات

 .مستحيل صغيرة نشاطها مناطق

 الحاضر، الوقت في لدينا العامة األنشطة نشكل فيها تتم التي المناطق في

 الماضيين أجل من والظروف االحتياجات من اقدر، انا اشتقاق،

 تزال ال لكنها كبير، بشكل وإصالحه أنها مصححة تم. األشياء

 هم. اختفت لمنظمة األساسية المفاهيم على الحفاظ

 عاجل تحديدا هذا لتلبية أوال وإصالحه اصالح تم وقد

 شامل تحسبا أي مع وأبدا ذلك، وبعد الضرورة

 .تماما المستحيل من أصبحت ألنها وأخيرا المقبلة، احتياجات من

 مستمر بشكل كانت والتي عشر الخامس القرن في المنازل تشبه فهي

 closefistedو النظر قصيرة ولكن المغامرة من سلسلة خالل من المحتلة

 استخدام جدا أدنى مع اآلن، كانت والتي أصحابها،

 وتحويلها الساخنة، المياه جهاز والسخان والجص اللوح أقسام
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 ليوم المحلية الحكومة المناطق هذه. الحديثة السكنية الشقق إلى

 واضح متميزة، واحدة مرة كان ما األكبر للجزء بالنسبة تمثل

 االقتصادية قاصر كاملة المجتمعات، وفردية المنظمة،

 اإلدارية كان ما تقليد على تحافظ وأنها األنظمة،

 تمثل وال وأقدم، يوم، بعد. واالقتصاد المالءمة



 مريح غير ذلك من وأكثر اإلسراف أكثر أصبحت وأنها شيء، كل في المجتمعات

 .اقتصادية ضرورة في جديد تغيير كل مع

 في واحدة كلمة يقل كل وقبل أوال لي اسمحوا. مزدوج تغيير هو هذا

 ال الموجودة المناطق أن تأكيدي ألول مبرر

 ذلك نحو أو ضرورية نتيجة إلى تمريرها ثم ومن المجتمعات، تمثل

 في يعني وهذا الحديدية، السكك قبل أنه أقدم. الحقيقة هذه من

 نشأ، المحلية الحكومية المناطق من الحالي تصور التي األيام

 كانت المقاطعات، وحتى األحياء، أكثر يزال وال القرى،

 محلة ثروة. طفيفة االقتصادية النظم عمليا كاملة

 هم مع اتصال في األغنياء أقام المحلية؛ تقريبا، تحدث كان،

 وكان عملهم، مع اتصال في اآلخرين الناس وعاش الممتلكات،

 قليلة، أميال بعد على من أو ذلك، نحو أو ميل قطرها نصف دائرة أن الشرعي افتراض

 سكان لجميع العملية المصالح معظم مقيدة

 حصلت. مرئية العالقات في والفقراء األغنياء على حصلت هل. محلة

 اآلن، لكن. معا ذلك كل وعامل الماجستير حصلت وكنت والمستأجر، المالك

 خالل من رأسها وعلى الحركة، أساليب في ثورة خالل من

 مشاهدة بإمكانك يزال ال. صحيحا يعد لم وهذا الحديدية، السكك صنع

 وجسديا المجاالت من بمسافات مفصولة والبلدات القرى

 يعد لم القديمة هذه في الساكنين جميع أن حال هو هذا ولكن متميزة،

 كما البعض بعضها ومترابطة المحليين السكان أساسا هي حدود
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 يوم، بعد لدينا السكان من كبيرة نسبة وهناك. لكانت واحدة مرة

 كل في محلية مصالح لديها ليس متزايدة ونسبة كبير

 .محلة يفهم قد عشر الثامن القرن في كشخص

 أن تجد وسوف فولكستون، أو غيلدفورد، المثال سبيل على خذ

 لاللمحلية قابلة غير مكان في الثروة نصف من أكثر حتى ربما

 لل المحلي اإلنتاج عالقة أي وجود هو، وهذا الثروة، - الثروة

 و وذكي تعليما أكثر من كبيرة أغلبية وأن - الثروة

 على والعثور طاقاتهم، وقضاء دخلها، تستمد النشطين السكان

 تملك أو يستأجرون قد. المكان خارج بها استيعاب مصالح

 القليل والوهم مشاركة اقع لديهم ليست ولكن المنازل،

 ل المدن كل في تجد سوف. المحلية الحياة أي في المشاركة

 المرطبات، التي واألماكن والنزل، الفنادق من كبير عدد

 واحد أساس على المحليين القضاة تنظم أنها من الرغم على

 هم من صغير جزء سوى تستمد السكان، من الكبير العدد لهذا الترخيص

 فولكستون، في أيضا تجد. سكان عرف من األرباح

 الرسم الثانوية، المدارس من كبيرا عددا فإن الساحلية، األماكن معظم في الحال هو كما

 سوف أخرى ناحية ومن. الحي من تلميذ نادرا

 والخروج الصباح قطار فى وجاء المدن، كل في العمل تجد

 مثلك. المدقع نوع هو الحاالت هذه من وأيا. بالليل

 أود ما نسبة تجد سوف لندن نحو في تأتي

 الغربية أو هوإكستون، بريكستون، في حتى زيادة المحليين غير سكان استدعاء



 كتلة في موضوع مجرد حقا محلية الناس تجد سوف هام

 للمجتمع صورية أنحف تجد ربما. السكان من

 له سيتحول يعمل رجل أو كاتبة حيث اإلدارية، األقسام لندن في

 مضى وقت أي دون الثلث إلى واالنتقال آخر إلى حي من العصي

636 

 ال الناس هذه كل أن هو األمر ليس. به قام ما اكتشاف

 من أكبر مجتمع إلى تنتمي ولكنها المجتمع، إلى تنتمي

 والتي الكتشاف، اإلداريين فشلت والتي جديد نوع

 الذي السؤال هو هذا. تتجاهل المحلية الحكومة من بك الخاص العمل نظرية

 نشر كتاب في اكتمالها بعض عن كتبت أن سبق لقد

 سوف الكتاب هذا وفي ،"التوقعات" ودعا قبل، ذلك نحو أو عام

 ل واآلن هنا أعطي أن أستطيع من مطولة أكثر المعرض على العثور

 أن هو الحجة هذه جوهر ولكن. التوسع هذا طبيعة

 المجتمع، في التجميع وطريقة السكان، توزيع

 ال. للتنقل المتاحة الوسائل خالل من تقريبا بالكامل تحديد يتم

 العادية اليومي الجماع من مجتمع أي لحجم األقصى الحد

 لبك أفضل تقترح قد أنني شيء طول يحددها

 ا. واحدة ساعة في الضواحي رحلة الممكنة متوسط - بعبارة مانع

 األقدام على سيرا هو للتقدم الوحيدة الطريقة هي والتي المثال، سبيل على المدينة،

 المنطقة في واألصغر السكان عدد في كثافة أكثر ستكون المزدحمة، الطرق طول على

 أخرى مرة شأنها من والتي العجالت، وحركة الواسعة الشوارع مع واحد من



 والضوء الترام، عديدة، أنابيب مع واحد من والضاغط كثافة أكثر تكون

 الضواحي حلقة يجبر الحركة في تحسن كل. الحديدية السكك

 وهذا اآلن،. المركز من الضغط من ويخفف الخارج، في منازل

 المدن، يتعلق فيما فقط ليس يحمل توسيع المجتمعات مبدأ

 ل تجهيزات أيضا، هناك،. زراعي بلد الجانب على أيضا ولكن

 و التوسع أخيرا يعني المنتجات من سرعة أكثر جمع

 .سابقا االقتصادية unities ما التحام كان

 تبقي أن عليك تطول، حقيقية مجتمعات في التوسع هذا أن حين في إذا، اآلن

 من متزايدة نسبة أن تجد وسوف القديمة، الحدود خط إلى
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 الناس من الكثير أن تجد وسوف. الخطوط تلك الخاص المتداخله السكان

 و ويعبد أوالدهم وتربى وعمل واحدة مرة ينامون الذين

. الصحيح موضعها ضلت كانت، انها كما اآلن، هي واحدة، منطقة في كل اشترى

 يملكون

 فإنها واحدة، منطقة في يعيشون وأنهم مناطقهم، على تحتوي فاضت

 الوحيدة والطريقة. ثالث بلد في للتسوق ويذهبون آخر، بلد في عمل

 جديد لمن المناطق توسيع هو أخرى مرة لها حصر يمكنك والتي

 .مقياس

 جدا مميزة كانت التي اإلنسانية األوضاع في تغيير هو هذا

 .جاريا زال ما وأنه الماضي، القرن من التاريخ في حدث

 لعملي ان لنفترض ممتازا سببا هناك أن أعتقد ولكن

 وهذه والسيارات، الحديدية والسكك به أدلى الذي التغيير، هذا أغراض



 في واضح حد إلى تصل سوف المحلية، الحركة تطوير

 عظيم انجاز نشهد ونحن. السنين من مئات بجانب

 مدينة ضواحي في رحلة الممكنة متوسط غيرت التي التنمية

 وأنا ميال، ثالثين من واحدة إلى أميال خمسة أو أربعة من واحد من ساعة

 للتوسع الميل كل كان عندما سواء، كثيرا شك

 بكثير ذلك من أبعد مضى وقت أي حصول ساعة الرحلة متوسط وهذا بها، يستهان

 ملحوظ أميال خمسة أو أربعة قطرها نصف دائرة. الساعة في ميال سبعين أو ستين

 سوف األميال مئات قطرها نصف دائرة. القديم المجتمع لحجم األقصى الحد

 من فليس وهكذا. جديد للمجتمع األقصى الحد بمناسبة بالتأكيد

 في النظر إعادة إن القول إلى العامة لحجتي فعال الجواب

 جمهور سيكون ودائما دائما كانت التي اإلدارية المناطق

 دائما وستظل دائما كانت التي ما حد إلى. ضرورة

 هو الذي لحجم مقارنة األحوال من حال بأي نطاق على ولكن صحيح،

 ل في الحاجة هذه. معينة االختراعات هذه بسبب اليوم، إلى صحيح
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 وغريب الحاضر، الوقت من غريبة سمة ليست العظمة

 مريحة كانت التي البلدية المناطق. الحاضر الوقت مشكلة

 أكبر ال القديمة الرومانية أو المصرية، اإلمبراطوريات وكانت البابلية، في

 seventeenthcentury من الغرض تخدم التي تلك من أصغر وال

 احتماالت أن أعتقد - جدا المحتمل من أنه وأعتقد أوروبا،

 اإلدارية مالءمة األكثر أن - اإليمان صالح في هي



 ل التي تلك من أصغر وال أكبر هناك يكون أن 2999 عام من مجاالت وستشمل

 لل الكامل التدفق في الصدد، هذا في ونحن،. الالحقة القرون من العديد

 والسياسي االجتماعي والجانب. ودائم كبير انتقال

 أكثر - الناس من باطراد متزايدة نسبة هو وهذا التغيير،

 لدينا القديمة االنقسامات ما بقدر هم، الذين - الضواحي مناطقنا في خصوصا

 جديد، نوع من مجتمع الواقع، في تمثل، وهي. الصحيح موضعها ضلت تذهب،

 في مكانتها تعزيز إلى تسعى التي الجديد، العظيم الحديث المجتمع

 لل شديدة محلية المجتمعات، قليال للتراجع، غرفة

 .الماضي

 وزيادة الحجم لهذا العملية النتائج هي ما اآلن

 هناك أوال، القديمة؟ المحلية الحكومية المناطق في المحلية غير العنصر

 وال الوقت، يملكون ال تتبع، ال المحليين غير الناس. هذا

 والمحلية لمتابعة كافية المصالح التحفيز وال حرية،

 المحلية السياسة تبقى. Outlanders من نوع وهي. سياسة

 الناس تضاؤل قسم أيدي في وأكثر أكثر بالتالي

 هم هؤالء. محلة حقا تقيدها التي المصالح

 وأحيانا المحلية، مباني صغير، محلي التجار عادة

 و ونشاطا حيوية واألكثر. محام ودائما طبيب

 هو األعمال، لرجال العين الحرص مع واحدة هؤالء، على قادرة
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 محلية أيدي في وضعت كنت مهما. المحامي عادة



 بالضرورة وضعت كنت - واالتصاالت واإلضاءة، التعليم، - السلطة

 الحال، بطبيعة وهناك، هنا. النوع هذا من مجموعة أيدي في

 في المنظمة العمالة تصويت ترسل قد. اختالفات هناك تكون قد

 األذواق، والخيرية الترفيه من شهم بعض أو ممثل،

 المحلية، مداوالت ميز قد شو، برنارد السيد مثل

 حالة. العام الوضع من يغير لن ذلك ولكن

 تافه كتبها التي المحلية السيطرة هو عامة، كقاعدة تتوقع ان عليك الشؤون

 في تكثف سوف بالتأكيد التي الشؤون من حالة المحلية، المصالح

 التي المناطق من التنقيح بعض المفتعلة يمكن لم ما القادمة، السنوات في

 من الصحيح موضعها ضلت القسم تضخيم مصالح على ستتفوق

 .السكان

 من خافت إدراك نتيجة األرجح على هو ما إلى أشير أن لي واسمحوا

 الشديدة الغيرة هو وهذا المحليين، غير السكان قبل من الحقيقة هذه

 في الطبقات دفع المترجمة أقل قبل البلدية والتداول األسعار من

 كل نفعل كما معتقدين االشتراكيين، الذي السؤال هو هذا. المجتمع

 يجب بلديات، من مجردة نظرية في األقل على منا

 في£  2999 عام في واحد رجل من السهل وسخط. خاص بشكل النظر

 هو اإلمبراطورية الضرائب تحت له الشديد والصبر معدالت

 .له تمركز عدم من الحقيقة بهذه تعترف كنت إذا إال مفهومة، غير

 لل ذرائع يخترق انه. واضحا يصبح واحدة مرة في ثم

 حقيقة بسبب بالغضب يشعر انه وقال. ما حد إلى النظام



 غامضة ظروف في فعالة غير من خفف تمثيل، بدون ضرائب

 الصحيح موضعها ضلت من واحدة باعتبارها نفسي، أنا. بابه في التصويت ورقة تركت

 في آمنوا والذين. التعازي له ويعترف الطبقة،
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 سوف الكبيرة، الصناعات لمعظم النهائية بلديات فكرة

 خاصة والعمل المترجمة، غير الفئة هذه في تجد مواصلة

 وفعال مستمر وهو البرلمان، من وسيلة خالل من

 المناطق تصحيح تكن لم ما المشاريع، هذه لجميع عرقلة

 واالنتشار التمركز عدم على ستتفوق كما مفتعال يكون أن يمكن

 أن أعترف أنا. مستمرة زالت وما كانت التي المصالح

 مترجم وغير المترجمة بين المعارضة هذه أن لي يبدو

 والمعارضة األصح يكون أن أو المستقبل، في دروس

 والرجل صغيرة، مساحة في تكمن والحياة األفكار الذي الرجل بين

 أن لنا تعطي أن المرجح ومن كبيرة، منطقة في تكمن والحياة األفكار الذي

 .يوم بعد يبحثون الناس من الكثير التي السياسة في الفاصل الخط

 .المحليين الجانب وكذلك االمبراطوري، لديها المناطق من السؤال لهذا

 الترانسفال على الليبرالي الحزب انقسام بالفعل رأينا لقد

 طفيف بعض شهدت - قلت أنا -و أنتم سؤال؛

 هذا أن نالحظ أن لالهتمام والمثير لالنشطار، مواز اتجاه

 المجاالت، من كبير المسألة لهذه آخر جانبا إال شيء، كل بعد كان،

 الصغير. البلدية التداول يتعلق فيما اآلن نناقش أن أود الذي



 بهم، الخاصة العزيزة قليال وسبل الوجود أجل من يقاتلون المجتمعات

 وإلى الوجود، حيز إلى االصطناعية كبيرة جماعات وتقاتل

 األخير اجتماعنا في الكفاية فيه بما والغريب. الصغيرة المجتمعات استيعاب

 لل شرح ودقة، لذيذ دم خفة مع بيلوك، السيد سمعت هل

 السيد. ليلة أقدمها المفاهيم من التام النقيض

 جميلة أحالم - مالثوس له أقرأ لم الواضح من الذي - بيلوك

 مثل الشائكة كل الفالحين، أصحاب من القرية مجتمع يذكر

 و جميل صحي الملكية، الخاصة قليال بلده إلى إوزة

 المحلي المحلي مدى وعلى الكاثوليك، والروم واألميين بسيطة
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 مثل ضد معركتهم دورات في النجوم وأخشى. اآلذان

 كل الجديدة، القيمة زهيد أنبوب كل يماثلها، ما كل. وذهبية وردية أحالم

 حياتك في بك، الخاص الجامع الخدمات في تحسن كل خفيفة، حديدية سكة

 من ويزيد االئتمان، من مؤسستك في الهاتفية، الخدمات

 من انحسار الحياة وتمتص بك، الخاص الصحيح موضعها ضلت الدرجة نسبة

 .الجديد عروق في القديمة المجتمعات

 موجود. غني ألنه اآلن حتى الحق هو هذا أن شك ال القول، يمكن حسنا،

 هذه تزال ال ولكن حقيقية، دوال يمثلون ال المحلية الحكومة المناطق

 وتوزيع للتقطيع الخدمة هي المحلية الحكومة أجهزة

 انهم هم. ال عليه هي ما بالضبط هو هذا ولكن. االداري العمل

 كنت عندما عليه كانت مما وظيفة، يتعلق فيما إليهم النظر عند أسوأ



 لل مفاهيمنا منذ. التمثيل يتعلق فيما فيها نظر

 لديها هناك وضعت المحلية اإلدارة منطقة يشكل ما

 من المنظمة، الصحي الصرف ومياه المياه إمدادات مشاكل نشأت

 و واإلضاءة عموما، واالتصاالت والترام، الحديدية السكك

 المحلية متوسط أن من الرغم على رؤوسنا، فوق يحلق هناك. الهاتفية الجماع

 ل طرقنا مع التكيف وضرورة لرؤيتها، عيون لديه يوجد ال السلطة

 هو وأنه تيريد، لينة المركبات زيادة الجديد المرور حركة استيعاب

 الكهرباء، أو الغاز طريق عن إما بالجملة، البيع طريق عن التدفئة ان واردا ليس

 ونحن األمور هذه كل. فيه ومرغوب ممكن أيضا الحاضر الوقت في سيكون

 نريد أكثر يزال وال واسعة، ومناطق واسعة وعقول واسعة، النظر وجهات تحتاج

 في أيضا يأتي اآلن هو الذي التعليم من األعمال لرجال واسعة النظر وجهات

 .المحلية اإلدارة مجال

 المحلية المسألة هذه في درسا-ل كان لقد ذلك يحدث
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 مسألة في ذلك تفعل ال أنها وجمع اإلضاءة، مسألة

 أنيق قليل فولكستون عن حديث هناك وكان. الهواتف

 ل الوطنية، الهاتف شركة منافسة هاتفي نظام

conversazione معدل شخص، مائة من ربما من القليل المدمجة 

 هذه حيز يدخل ان على المحليين غير ساكن هي وكيف. مستدامة

 أو اثنين له فقط ينقذ أن يمكن ذكي المحليين غير ساكن األشياء؟

 العشرين في وضع طريق عن أو الحماقة هذه في للمساهمة جنيهات ثالثة



 لديه يوجد ال انه وقال. المحلية السياسة في العمل" جنيه مليون ثالثين قيمته ما أو

 المحلية

 ضد فرصة له ليس انه وقال محلي، تأثير ال اتصاالت،

 تدخل مجرد كان أشغله، المنزل بناء تم عندما. سباك

 فولكستون إلى جنوبا تذهب ال هجرة لم التي اإللهية العناية

 له سيكون ما يعلم هللا. Sandgate إلى الشمال من بدال الصحي الصرف

 خاص امتياز على وتقوم وجيراني أنا! كان لو حدث

 تتوقف ال التي. فولكستون مصدر من الماء يكون أن يسمح

 فولكستون حسم في تنجح ما وعادة وأعتقد، به، نقوم اليقظة

 ولكن الماء، يغطي الذي Sandgate العام المعدل من المياه معدل

 بلدي على عزيزة التفاصيل، هي وهذه ذلك، ومع. هائلة للدموع والمسيل ارتداء

 األساسي. حجتي إلى هامشية تعليقات ايحاءات ولكن القلب،

 و قليال، االنقسامات هذه من عملي سخافة هي الحقيقة

 لالإلدارية ومضيعة العصبية، الطاقة وإهدار الرجال، من النفايات

 تقريبا أي وجود حال في أنه من واثق أنا. عليها تنطوي التي الطاقة

 الحالية، الحدود مع فولكستون منطقة في العامة الخدمات

 الخاص القطاع من الربح يساوي من أكثر اإلدارية النفايات سوف

 .بنا الخاصة المحلية السلطات تجاوز البرلمانية القوى مع شركة

 وشركة صغيرة الهيئات هذه بين االختيار مجرد كان إذا أنه

 في والواقع والحركة، اإلضاءة، في ثم ،(حتى شائع نوع من)
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 ."الشركة أعطني" أقول، أن وأود الناس، عامة خدمة أي تقريبا



 في يقفوا لن أنهم. الحق وقت في للتعامل يأمل أن للمرء شركات مع

 العنيدة تذكر سلطة ولكن عقال، األصح المناطق لتطوير طريقة

 طبيعي بشكل موظف ويقودها يدها، في شيء كل يمسك

 في خبير شيء أيضا هو والذي التقاضي، في المهتمين

 ل تماما صعوبة أكثر أمرا سيكون سياسية، منظمة

 .محل

 حالة في. مكان كل في بأخرى أو بدرجة في الصعوبة هذه

 حالة في وأيضا الخصوص، وجه على القانون إدارة لسوء

 آخر وجه هو ما كله البلد يعرض االبتدائي، التعليم

 انسحاب. التمركز عدم من عامة ظاهرة هذه نفس من

 كما متخصصة هي التي المناطق من ثراء الناس كل

 الفقراء، العمال من السكان عدد ارتفاع لديها والتي الصناعية، المراكز

 إذا لديها، والتي السكنية، كما متخصصة هي التي المناطق إلى

 الغرب مثل مكان في. الفقراء العمال سقوط نسبة وهي شيء، أي

 الصحيح موضعها ضلت وفرة المدارس جوعا يجد الذي توتنهام أو الخنزير لحم

 فارنهام أو غيلدفورد في ذلك، من النقيض وعلى الصناعي، السكان

 جدا، غنية الصحيح موضعها ضلت الناس تجد سوف المثال، سبيل على

 فقط يدفعون الذين العمال، هؤالء كما كبيرة المجتمع نفس إلى تنتمي

 من قليل عدد لصالح معدل والمدرسة معدل الفقراء ألتفه

 الغرب من بأعبائها من تماما والهروب المباشرين، الجيران

 ارتكاب لك منفصلة مجتمعات كما األماكن هذه معالجة خالل من. خنزير لحم



 للمطالبة األشياء، هذه ألن اآلن حتى. الفقراء على القاسي الظلم

 أكثر يصبح وأن. سخيفة هي القائمة للمناطق راحة

 الكهربائية مع اإلضاءة، مع الترام، مع أنه وضوحا وأكثر
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 لعظيم المياه إمدادات ومع و، التدفئة قوة العرض

 كبير توليد في كبيرة ميزة وهناك السكان،

 مجاالت في معها التعامل يتم أن يجب األمور هذه أن. واسعة ومناطق محطات

 .بكفاءة عمله ينبغي مما المربعة األميال مئات

 المساواة قدم على المرء يكتشف والعالي الثانوي التعليم حالة في

 حتى إلى، أشير أن يجب الحاضر، الوقت في. التوافق وعدم التوتر

 هي لندن المتوقعة التعليمية المصلحة حدود

 على مدينة كل في الحال هو كما فولكستون، في المثال، سبيل على. سخيف ضيقة

 محض هي التي الثانوية المدارس من العشرات وهناك الجنوبي، الساحل

 وهناك لندن، والفتيات الفتيان مع وشغل لندن، مدارس

 خارج وشارتر تونبريدج مثل لها حصر ال كبيرة مدارس

 المثال، سبيل على لديك، كان اذا. لندن مدرسة أيضا هي والتي لندن منطقة

 برفع وقمت لندن، في التعليمية السلطة وفعالة قوية

 أنه تجد وسوف لندن، منطقة في جيد تعليمي نظام

 ازدهارا يعطي سوف. تقريبا حيوي خاص في مكتملة غير

 الخير البديل لندن من العليا والطبقة الوسطى الطبقة

 المحلية تسامحا تحت األرجح، على ما أو الفاسد، والهواء التعليم



 الرياضة وممارسة الطلق والهواء نسبيا سيئة التدريس سيكون السلطات،

 الناس في المؤثرة الفئة هذه على ضرائب لفرض لديك سيكون. لندن من

 .استخدامها على قادرة تكون لن الحاالت من كثير في أنها الرائعة للمدارس

 بها تواجه التي الصعوبات جميع أخرى مرة تجد سوف لذلك، ونتيجة

 الحال بطبيعة وذلك تنشأ التي الصعوبات نفس عمليا المعارضة

 ال سيكون أنه أقترح أن أود. البلدية التداول طريق في

 وليس لندن، التعليمية للسلطة السياسي، بل فحسب، منطقي

 كان أينما الثانوية المدارس كل على للسيطرة المحلية، السلطة
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 ل نصف من أكثر لفت السنوات في المتوسط في وهو يكون، أن حدث

 النقطة. الطريق جانب من ذلك، ومع ذلك،. لندن منطقة من الحضور

 تعليمية منظمة أن هو هنا حجتي إلى المواد من المزيد

 هم الجنوب ودول التايمز، وادي لندن، منطقة من

 أصبحت ما سرعان المحلي تنقل مسألة أن. ينفصالن ال

 وضوء الطرق أن. المنطقة هذه مثل من أصغر أساس أي على المستحيل من

 على معه التعامل يتم ان اآلن تطالب وكلها والمياه، الصحي، والصرف الحديدية، السكك

 وأكثر تصل، كبيرة المجال هذا بقص قمت كلما وأنه. كبير نطاق على

 الخطيئة وكلما محلية، الرجال أيدي في األمر ترك

 .وضوء الكفاءة ضد

 و. ثبت حالتي من األول الجزء هذا في تنظر لن أنك آمل

 جديدة طبيعة - للنقاش قابلة األكثر السؤال أنقل أنا اآلن



 هو هذا أن أقترح أن أود. القديم محل ليحل هي التي االنقسامات

 لل شامال تحليال بالتفصيل عليها الرد ليتم فقط المسألة

 قد لكني االقتصادي، الوضع يتعلق فيما السكان توزيع

 يكون أن أتصور األولى وهلة في ما تقريبا إشارة مجرد ربما

 سنوات بعض بأن أذكركم أن لي اسمحوا. مناسبة المحلية الحكومة واحدة منطقة

 في لم االستخبارات، تفشي في المحافظين، حزب قبل

 لمحاولة تعرضت قد كنت ما شيئا نرى انتقالية طريقة من نوع

 ل فقط - لندن مقاطعة مجلس وأنشأ الليلة، هذه عن التعبير

 اقتراحي حسنا،. الحين ذلك منذ والخوف والكراهية معها الشجار

 و لندن، مقاطعة من حتى بكثير أكبر منطقة لجعل سيكون

 Londoncentred أسميه أن يمكن ما من برمته النظام ذلك في لتشمل محاولة في

 من كله الوادي التخاذ كنت لو أعتقد. السكان عدد

 حدودها طول على خط ورسم وروافده التايمز
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 والشرق وساري، ساسكس ذلك مع تشمل ثم ومن المياه، مستجمعات

 وتوقع تجاوز هل غسل، حتى الساحل مقاطعات

 أصبح، ما لديك هل. تقريبا تماما delocalizing عملية

 متكامال مجتمعا الجديدة، الحضرية والمنطقة جدا، بسرعة تتحول أو

 االقتصادية وجوانب أنواع وجميع والفقراء واألغنياء جديد، نوع من

 ممتازة تجعل التي المياه مستجمعات أن أقترح أن أود. معا الحياة

 األنابيب، استنزاف والترام، الحديدية السكك بأن أذكركم أن لي اسمحوا. حدود



 يصعد لن أنها - مشترك هذه بوجود عالية والطرق المياه، أنابيب

 وأنه بذلك، القيام تجنب ربما يمكن كان اذا ما فاصال حدا على

 في أنفسهم لتوزيع دائما يميلون والفقراء والمدارس السكان

 ممكن من األدنى الحد على الحصول يمكنك. األخرى األشياء لهذه وفقا

 ل كبيرة ميدالند المدينة خارج تنتشر كما التداخل هذا - التداخل

 ل أن أقترح أن أود. السبيل هذا في - اليوم السبب بعض لندن تفي أن يجب

 والصناعية واالتصاالت، والتعليم، الصحي، الصرف تنظيم

 وهذا األغراض، لهذه الضرائب ولفرض الفقراء، وإعانة السيطرة،

 المحلية ينتخبه واحد جسد يحكمها واحدة، منطقة تكون أن يجب

 االمبراطورية عن مستقلة أنشطتها تجعل أن شأنها من التي الدوائر

 مقاطعتك، المجالس محل يحل أن يجب الهيئة هذه أن أقترح. سياسة

 وجميع الريفية، المناطق ومجالس والحضرية األمور أولياء مجالس

 سنوات، ثالث كل ربما ذلك، اخترت أن ينبغي. تماما منهم بقية

 المياه إمدادات محلي أكثر نوع من غرض ألي. للجميع واحدة مرة

 و برايتون بين الترام على - المحلية الترام أنظمة أنظمة،

 ل سلطاته يفوض قد الهيئة هذه - المثال سبيل على شوروم،

 السيدة قبل من لي قيل فقد وتتكون، فرعية، لجان

 المعنية، المحلية اللدوائر أعضاء ويب، سيدني

 العامة، المصالح على للحفاظ ذلك نحو أو آخر عضو مع جنب إلى جنبا
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 اللجان هذه. باإلضافة ذلك نحو أو المعين الخبير مع ربما أو



 اللجان على للموافقة التفصيلية المخططات سيقدم

 أن قبل من عليها السيطرة ستكون وأنها العامة، الهيئة قبل من المعين

 سمح. واآلن هنا مفصلة لمكيدة حاجة هناك ليست ذلك، ومع. الجسم

 .الرئيسية الفكرة على الحفاظ لنا

 واحد على سيكون هذا ألن العمالقة بلدية مثل بأن أسلم أنا

 بك الخاص الحالي قليال بالنسبة للغاية كفاءة أكثر بديل ناحية، ومن

 اتخاذ على قادرة تكون سوف أخرى، ناحية ومن المحلية، الحكومية الهيئات

 وكبيرة المفصل العمل من كبيرة نسبة من أكثر

 وأيضا طاقتهم من أكثر لديك تفصيلية، آلية نسبة

 والتعليم المحلية الحكومة إدارة ومجلس واسعة، المركزية األجهزة

 الكفاية فيه بما وغرامة الكفاية فيه بما كبيرة تكون وسوف. التجارة ومجلس قسم،

 وسيكون المحلية، الوطنية من يموتون المشاعر إلحياء

 وقادرة حيوية أكثر من الطموح الى نداء سوف التي الهيئة

 بكثير أكبر حد إلى الرجال، الالعبين اختيار سيتم. المجتمع في الرجال

 والمدينة الحضرية الدوائر مجالس الخاص، األوصياء هم من

 ربما هناك سيكون ألنه الحاضر، الوقت في جرا، وهلم المجالس

 .آالف عدة مكان في منهم مئات بضع أو مئات

 ل ثقة بكل نأمل قد الهيئة هذه مثل في أنه أعتقد لنفسي وسأسمح

 أو ثقة أي ضد تقف أن يمكن التي الجماعي الذكاء على العثور

 .العالم إنتاج أن المرجح ومن اإلدارة مجلس

 في لدي شيء من محددة عينة من كنوع الجسم هذا أقترح



 المدى بعيدة معظم وقبول لسماع جدا منفتح انا. العقل

 بأنني حجم عن فكرة هو. المخطط هذا تعديل
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