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الأنسانهوا.كافيهيموتالذي.؟نليشعرذاكوإذ،فيهاليم.تيعيشها

"..:الرابيلف!صا
عرنجيبلدكلفيمجياانذيالعربيألانسانممموذجهوإ.كلاالقصةبطل!ن

الحزخمايةطرصمةأ،1،حيإك!ث!أتمعاشيةأبهصةخ،ازوداللصريفييخانتصاهذرهلابمرهوالباهوسلةخساطجاوييارصكبقم

قض!يةفهي،شيءكلفيأبطةمترواحد-حهاةيحياهو.كلاوا،الوطنيةنعمنهآادريسسميلرالدكتوبقم:للقلق

إناأوةالتلمأنينهةإلىاو،المالألىبحاجةالانسادأحسماإذا،.!

...الحريةإلىحاجتههوبالذأأمرأيفنيذلكفإءمما..السعادةلطدورهاتلعبأنعلىقدرةذاتقصةوهي،مهاجلهلكاتبقصةهذه

:اصهردائ!ظوالذىالسؤألهذاتوجيهمنسهيليعقالديهورلاذلكأنعلى"العربريالانسان)اف"فهي،السيكلوجيةاللحظةمعلتطابقها(حياتنا

لأ/الفنية"لهاتمتقصةبناء.عل-الأقصحوصة-الفعيقالقالبذكأعانههل"...عربيإ.شانكل

حمهيصولالذيذلك،القصة،الآضرالقالبأنأم3،العناصروتكاملهي"4بيالعربلادنافي،اليومالناسحياةفيدورهاتلعبالثيوالقصة

أ...لهيتسعكانالذيهو،ويجولالأجزىتلكوليست،نجتازهاالتياللحظةءبأنفاسانفاسهاتنفعلاًلتيالقصة

دراسةوالأخرى،حياةهذ.إن.المذاهبمنمذهباًليخدمي!تبهاكاتبهاالتي

صفدىمطاعالاستاذلقلم:الاقفالمفضالأ.تطبيقية.نظرية
هحعملياً،تحقيقهممكنأمرا.لحياةأنهيهائلةبحقيقةينبضحولناماكلإن

بوصهالأدبوفي،فيالقصةليرأكطعن"لآداب"لمنسابقعددفيكشفتزاحفةمتساندةشعبيةبدفعة،الحريةأجلمنالمعركةنجوض،انتظارويلا

قيمةمجددالذيهوالفنيالعملفيالشكلإنوقلت،اًزكراواكانضعر،عام.البهبيرالهدفنحواصرارفي

الكاتب.طبقةالىيثيرثمومن،العملهذاالغنية"اقوميةا"إطلرهوا.كلاالهائلةالحقيقةهذءيضمالذيوالإطار

ذلكأنإلا،عنالاخرأحدهمافصليمكنلاوالمضمونالشكلأنوحقجقةاستثعارفيالوجدة،.الوحدةنجوبعوأمل،التاريخيوالحثدالقوةبفاصر

في.ألمافيأعني،الكبرالعملفيإلا،متكاملةبصورةيتملا،يبدوئماوإ.!ا،أدبيةاتأجل.شعارمنلا،المدفأستهدا!في.الوحدة،النضب

انتاجهمفيالكمالعناصريدرسالذينهؤلاءانتجهاالتيتلك،العبقرية...البلادهذهأصحابأجلمن،القوميةأجلمن،الوحدةهذهأجلمن

ء.ءالقصيدةأو،الاقصوصةأوالروأيةانتاجهمسواءكان،الدارسون.بيالعرالانسانأجلمن

منيكونأن(1الأقفالمفتاح".قصتهفيصفديمطاعالاستادولقدكاد،.بعيدحينمنذالفنفيالقوونالمذهاجخطرسهيلالديهوراستشعرواقد

العبقرية.ألمافيأصحابأونجةشأونقداًأوإنتاجاً،بعينهلمذهبانحيازءعنينممللهأقراًفلم

...لعملهأرادمالهليتمو!كاد-ا.بنا.يهعينأنشانهمنالذفي.المنهاجلهذاكلهاملكاتهيسخرهووأ.كا،توجيها

الع!ج،وطريقه،يالتفكيرالأسلوبمنيحوى.مماالقصةهد.فيفالشكلأجلمن،تاريخناأجلمن،اجلناش،العربيةالكلمةسوقعلىمذهبكل.

الدرجةمنقاصركاتبصفديفطاعالأستاذأنعلىشكبغيريدل،الجوورسم.العربيلانسانلأجلنن،نضاكا

..والثقافة،الموهبة،بالإثنثينلأولىلللتشابهلا،معاوتامل!انفعالا،القصةبينوبينيالاستجابةتمتولقد

فياو/ا،ا!كتبمنولا،ةالذاصسنيستيثخص!ه""صحالىشخصيةانهيالقرعيةبأنالايمانفيوبيتي،سهيلالدكتور،القصةبطلبينالكبير

،بندادفيأو،دمثقفيوهناك،مصرفيهنا،ببناتعيثرحيةشخصيةهيأيضاًالاستجابةتمتإهمماو-ا-ظريةشجرةأصحابهافيهارعيزأرضأخصب

الأمحطكرمبينالمتأرجحالعاما!هذاحياةهيا.مما،صاعمجياهاالقيوالحياةاكالاسترعلى!الخف!!القارئاعطاءهو،الفنفيالقويالهاجبانليقيي

بفكرةوالايهان،الجهلوأثقال،المعركفةالىوعالنا!وبين،واتضاعة..معروأ.زيديدعلى،الحلولىانتظارلا،حياتهبناءفي

فيها.الثكو،نحلصة،حولهالرنينفينتثر،زاويةأيةمن،قلبهعليالحياةتدق،القصعةبطل

هوانما،بسطالذيأ!لووسنصا4ين،الراخالتشابكوهذاالممثكلةأكلغنمعزولأصلمئنابعةليستفمشكلته،خالصاًرنيناًقوميا

والحق،والانفعالبالحساسيةالملىءالواقعيةجوإلىالشخصيةبرسمارتفاعرأسهوفييدخللاالدراسةحجرةدخلاذافهو،بلادناقضية،الكبرى

صاعكافي،فيبمامنظر.وبهل،المعليومياتفييقعكانحادثكلأن!!بحاجةيحسوهو،الحجرةيدخل..انما،لقلامذتهيلقنهجاءمنيهابفصل

،الانوهو،آخرنوعمنضرباتكأنه،اطرقمن.بنوعحواعهعلىيتدباكلتواصلاعدهميلقىاليهقريبينرفاق،بهويثقون،بهميثقأصدقاءإلى

وجرءبعض،المعملمنصوربعضضمق،رأسهفيالرقنجاريتثكلإذا.يحدذو،هدفاً.يستث!رفوا،خطةيرسمواأقولهم،لهيي!ر.جدانياً

ولكنه،طرقاًجمجمتهعليح!فامما،الم!عملمنوقاخبعض،المعملمنيرىلا!و،العريةالسياسةانبا.ليحبررالح!ح!ةدخلماوإذا".ءمفاية

بصرءيزوغو،نججمتهداخلضجتهيضجالمعملإن.المرةهذهداخلمنفيهايموتويعيثمها،و،مهلحمهفيالعربيةالياصةيعمثى".إنمامجررنفسه
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الأولىءاحلامهعوتناقضهزملاثهلاحد،مجنونةسريعةحركاتعنعبارةالمعملمناظزتصغكدملاكالعادة

كأفيأم،!2مننشمثهل،عيرونوننمطاعالاستا.ذشكنالقد"..-وزيفهالسرعها

قادرينغيرهموقرل?يتركأن،صفديالأستاذمثللكاتميلاينبغيو،لهالتيشخصيتهمنجزءهوإ.كا،صا4فيهمجياالذىالجوأنفي.،جداللا

،ابالاضإطرهذاقدرءينقصلاالذيالفني!لهخلالمنالهدفتلس!علىم...اثقال،ضبوحوو،بعمقمطاعالاصتاذلنارسها

ء..يبالقرفيحماسنقرأها،راتعاتبأعماليبشرأنهلحقافق..ءيدفربعمللناياتيأن،.المضهوناباضفىلولا،مطاعالأصتاذكاد

الشعورفيهمداديز،المناضلمينهؤلاءمن،رفاقهو،صا4أنضحيجمل

فيازي9اعبدالأستاذبقم:اعيادبة..المناضلينمنصخفهوبينببةالحادثة0المشاركةمنالرغمعلىحتى،بالوحدة

مفتاح)ءبعدنيازيعبداللهللاشاذ"اعياد)ءأقرأأن،ع!ضر!رفةانهاإتبل،القديمةوحدتهتفارتلم،العندالنضالينثاطهفي-ةفيوهو.لكنه

لاتباطيةاريقةبطرلمكمل،"أعياد"عن،عنهاالكلاموان،"الاقفال""الصنفبقأنفيهياملكانالذيللوقتفيو،وحدبئبفداحةشعورأزاد

.عمفديالأستاذقصةعنظأ.قي:ىعلىهويلزمهأنا!تأدرك،.رحلهاعلىيعملوأن،هومشكلته

".مشكلته

عظيماهدف،النقيضوهخا،المخنمونفياض!لرابوفائقشكلهناك
ويكون،بالوحدةالشعورزيادةعلىيعملالذيهذاالرفاقمنصنف!ي

فندءحتى+اسارنستثعرنكادمانفسيةأزمةفياعإد.فيإعلىبطليبنماكا"ـ.لحلاليهالملتجيءمعونةإلىأحوج

أسباكا.عنباحيند!قائيمنلأسا!ط!لهفيالمفهوناضطربقدالكاتبأنأرىأكاداقي

ء...ء.ء..لثقافت4يستجيبأنهـيدلاأنه،وإماخاصةتجربةلايكتبلانهإما،اثنين
الأالهذااسسعاراًدادس،أسبابهاعنالبحصعند،يىالطريىومحن

تلكعليهمرتوقدإلامناصطإنسانفما،نفسهاًقطارصاحبناعلىيملكالذيكانولقد..المناضلينالكتابمناحداًويكونأنإلىكرهاًتسوقهالي

نفهأماميقف،الزاخرةانفبالازهتلقيفيعظهايصدقالتيالصويخةاللحظة.الجامعيقريبهبينوصاعبينالصراعفيءمدى،-الفنيالعملهذااضطراب

احدىمنللحياةيقدمهأنجويرلماكانبالنسبة،خزيان،الرأس!طاطىءعلمقعدأيكونانعليهيستحيلالمناضلا!.كلوذجهذاأنمثلفيهلاشلثفمما

...تماماًعنهمنفصلشيء،اللحظةهذهفي،شقداتوكأ.كلا،اياهازوإنتي":يقولوءـوالطبقيةنمعتقداتهكشفتالتيتلك،المحزنةةالصورهذهمثل

لأزمة،اعذءأسبابعنللبحثدفعاكأالقاريدقع،ولاشكللتكلء!ةم!ر!ل"نجيعاًء.إخقرعاحخفرعانني..زم!ئكومنجامعتكومنمنكأعظم

فيلقاههاقدكرهنا.كنا،الزوجةو!بل..اهـضمونفي!فويم،وللاذرماجيفزعالذيوصا4،والمعتقداتوالنفسالعقلمتجمدعاملمعتقداتهذء

والب!ثرلهتفول،طفلخها-كلناهاوفيينها.عطرهافياءستجيءلأنههااللحم!هذء،انمقولالأدبفيللمايبةالئهصةوالى،السيمافيالاجنبيةالروايةالى

"..ملهلتقول...لهلتقول0.هتملاءكيانهاكلهالبهجةؤ،وجههاعلىيطفح،رفاقهومثكلةلممثكلتهحلعنالبهحثإلىثم،الكلاسيكيةالموسيقىوإلى

،انفعالاتمع-الصادق،المأز.مالزوجاصعطداع!أنقرشاهالقاههناس..ءهكذامعقداًيكونأنمعقولكير،الكاتبرسمالذيهذاصاع

؟هذامنصورابوهومن...ثم
اكتئا!يدمن:ضئهأنأمرمن،البامتةالباهج!حعلىالسابحة%وجتهالقرمة

علىبحرف!دس.لم"يديهبينكانالذياقطحزطم"مولورالهيرالمرمطاعالاظذأنإلا،فجأةظهرأنهومع،القصةكايةقيبهفوخت.لقد

يمنيه"منتنبجسكانتدمعة"عنهاوأضق"ظهره!اأدار"والا!اؤ،الكلبمجكايةلنالمجدصفاجئاًلجوءأايىلجأفقد،القصةنهايةعليهركز

م-.ء"،-.---.ا..-.السجنصاعدخوللي!هد،الحوعلىدخيلةحكايةالاضسكلاوهي
امرإله"كيانلعمراليالهجهللل!بحدبهلعد!اءو"واًعلمعهالمدبعلماءوة

اطتمافلذا،"!اءو"لااءو"طفلتهمنتنبعثالتيالبراءةتلك!"وعلىأو"نحدوءاًاتكانعلى!فمجعلهامراصاعيكتصاناحبكنت

قائ!أزمتهعنلهافيفصح،شيئاًتفهمأنيدتر،بهصادا!اؤلفيو!،المثاليةقيمهببعضأو،بهتضرأنشأتهامنبالذاتمغالطاتهناكأن

..ـ"حقيرء.حقيرإنهوعنادباصرارلهتقولانساناحاسيستفهينهل"اراعساعافثاءحاد(ثلنارلبر،حدثأنهلوذلكمنشيئاًإن.يخيةالار

نأاضطعن)ءحواءبناتمنلهاأخواتبصورلهأوختأنبعدوءادرته

،الأسبابوراءالاندفاعفيلنازما"...ذواحهنويحققنوجودهنمجسنيةء-؟رمسهرم

.لحظاتالاندماج.بينبيننا،دنهانا،عنهانبحثالتيالفكرةأصبحت.قد

من،الحياةأدبمنانها،بالقعةنحتفلحتىالاسبابعلىنقفأنوما

انعكاسمنواقعيةميوانما،ذاتيةالأزمةاصبابتكنفلم،النضالأدبمونتانيونللزعيموالوئيرالوثاسةفيرسالة-

علاقشاخوانه.دماءسيدةالأيامتكون)ءكيفإذ،العربيصرقناازمةغولديالللجراله!ترفالجيق-

حهمألنآشنامبهاليشاالعزك،ذلكف!يذفصخواًيتشعر.انأشاندبئهكي!ستطث!اأتيم.الحاخللويسنسيالفوالجيق-

"..يحدثلمظوكان..عوصو-المناربةبطودةتبرزفصولعلىالفرنسيالجم!قكتابويمل

...عظيمراعهدفمنياله

احاسيس!نا-ممه؟نجدأنبعدبطلناصتعهالذممطمماوعو.باهرةباعمالوقاصواالفرنسيالجبش.صفوففيحاربواالدين

،(...أيامبضعةمنذتحلقاالتىذقنهالىش!أقور.رقع.ناريخيةولوحاتصور11.بمزين

ومئأجلهمننتضدألماًكدناالذكيالرجلمذامثلأنتظشنأو؟أحقاًأ!روت-المكشوفدـارعنصدر

تنافلالتيالعربيةللبلادجديدبعثأجلعننفسيةأزمةتضغطه،هدفهجل
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المدرسية.والمعلومات،أجاتالبماو،يربالتقارمكتهظةخبيةأدراج005حريتهاتحقيقسبيلفي

شاهيركللمقو،الاتاج!خاعة،.الأدبيالكسبنحوألاتجاهغلبة-بينهماويدورزوتجهيداعببم،فوراًهكذاذقنهليتجسسيدهيرقع

.القراء،سعداءلانهمالناس"سيقرع"أنهعنهنعرفأنإلىبنايت!ي،حوار

هذهمعهتحولتمما؟الحديرثالشولقسضية،المنحرفالجانبيالفهم-...وموقيء..جياع.فلسطينالجزافىفياخوتاو

!شكلقضيةمجردالى،الكبرىالقضيةعلىوالأزمة،الفضبصبفهـي،القصةنهايةاي،الخولركايةتلك

الشعراء!ولاءواضعمتتصيبلن.،الأدبيةالاتهاماتهذهأنأعلمانا....الاستعماراعوانبعضوكاًنها،المسكينةزوجته

أقربنحو،لسانهأو،بذهفه،احدهميلتهفتأنمنباكثر،أعنيهمالذينفيوقدرته،الثكلقيمةلندرك،تلكبعدالقصةهذءتجيءأنصدفةا!!

ليسأله:،اليهشاعراطدفمعالجةاسلوباكأطربو،الثكلهنابداعىفقد،الفيالمعلبقاء

!9أنتفهل..المقصودأنالست-.الكبير.ء.الراقع

الواقعيةقناعازشعانهولو،جالم"اًزرورهنفض،الأحدهذاولوأن

بة.الحقبكةلعرف،؟دأخعااالتفتأنهلووو!هـ،عنا!فالزا!فقيهشفيقالاش!ذترجق:ال!رجر!بم

فيطلفة،.إدجألىافيرأن،أإرحهالنقطة!ذهامجاوزانقباطو؟صمناساسعلىبناؤهالولاالأدباطارمنتخرجكادتللتسليةقصةانها

أسصإباو،!كلأفىادناز!اشعارفيتجا،الثهناءاستحقت،ألحديثالمثعرمن.سليمللنفسعلم

"روابي،ىاورقا؟صالرعبدو،أدنووكإلم،اووىو"برا"ريواالافدماجإلاالمم،الفنعناصسكلمنالتليةرواياتتخلوأنوالعادة

...إهـ.!اتاعبد،و!إبالحسسنالسرظج،والص:و!عبد،وصلأخقبائارشو.اءة.القرقبلواقعنامنعمقاًاكثرلحظةيى

فينعراطالتي!يحةأجرالشعريةالخورة!ذ!لتأكيدتكنيأنهاا-وللامماذجفتاةفهـب،الحياةواقعمنالبطلةتا.مموجاءفقد"الدرجرجل"أما

الجدني.أحلوياطايقالللرمحذاعلى،باتيةعا!ئمنلتكلت!فيولكذها،الانظ!الااحساسطويلارمناًشعورهاعلىاكمقىوقد،العصاباص!بامرءصابة

.المددفاردةقرافيمعانبدأأنيحشوالآن!ا"5،ا"فرويديسميهالذياظوف

ر!اورلمهاكرلمدر:الضهاعقافلةثمافيسلءيشهفييساوىهلاًدريدت،طلأكطعلىبطهدوإت

-؟أكثر....يساويأم"الآداب"ةفيالعزمجلتتامنصفحات

راسعذ"المطراءخية"مستوىالىترتفع،القصيدةهذهأناعتقدلااطجاويركرياالقاهرة

ا،أكمااقررعدما،كثيرأسيخالفنيأنهأعتقدلابل،الياببدرعديقي

الخيالاتشعر..معاًنحاربهألذي،الشعرهذامسنوىعنبهيرأترتفع

ضحر،الماعةالعقليةوالتجارب،الجامدة.التاريخيةوالحقانق،السقيمة

ضعر:..الماساةجديةو،لحياةاةحرارمنلخالةل،الصكاعيةاًلقوالبلا!لممصث1

راء.والىينفىللسا

طين.ركامالصلميبعاطوهو،هابيليدفنوا!

وأقي،شرهمنأكثيرأحبأني،الموهوبالظعرأخييصلقنيأنإوداسوري!دبقم

.."الضياعقافلة"قصيدتهالقليلهذاومن،منهقا*!هأكر-..--0-5-8

وبحاصه-،دثدءلهمحاوخطورهمكاوأعظم،ال!برءكتابهخطيرمسوليه

السابقةالنتيجةهدهنتبين،التحليلمنبثيءلفكر!انتصدىحينولعلفاالمنحعصطالناقدفيرتصدي

الانسانيةالماساةهذه،ألاليمةالادج!ينتجربةعنللديثالثاعريعرض!-.االآ-ءم

اًلمعروفة،وهاليلتاليلأسطور"،ذلكلىلسيلهيتخذووو،الدأمية0واكتسب..الأدبيامالالزحق،لنمسهاكلسب11داب("لمليدلك!

".."-.-،المتماور،الواعيفهمهضرورةبعضها،أخرىؤجما،المعاعرلإديب

وؤالأسصمنكل،عايهاتعشمدألبى،تكاز%؟لا!يى"ترقاونعوض!حو-وبرهـ!ا،مذهاواحدةالأدبيداوكلو!صية،يةالفكوهعصساقضايا

طرمفيةالثقل،الانساشالعقلمكاسببين،الفا-لةالتهليديةالحواجزاسقاط

.م.السياسيةو،(لعلميةو،الفلسفيةو،مذهصالادبيةا،جميعاً

تي،اظطوطبعضساؤيم،القوية،اعلديدةالركافئهذهالىواسننادأ

!،\بهطأءرط--!العددهذاشعرمعاقثة

مصر،في،.ناءكثيرضعربهاقام،ةفيرضعريةمحاو!تانساًقول

لم:؟صوصى-ممواحل!فكاالتنالقممة!نهأ،شيءفيالشعرمند!-،والسودان،ولبنان،وسوريا،والعراق

..الحياةمنو،.الحقيقةومن،الفنمنعارية

كتبطا:يقدرلن،وقتية،أدبيةأص،لأنهافاقرر،التاريخيةحرنفسيوصاعطي

:الاتهاماتهذء،الجديدالثعرالىوسأبرجه..الخلودطا

الجنيديم!فى/كسع!!لهالاستاذ..لحادةاايخاةحقائقمعابئفيليةاطز-

-..بارداعقليااقحاماًالشعر.هذاعلىالمقحمة،المزيفةالجماعيةالاحسامات-

ع!ن-ب!دلااارذتنثس

الىلحالثعرمذاحولتالتي،.ااتكاملةأو،الناضجةكيرالتجارب-
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رسديحيثمن،كليطمفهومفي،الاساصيالفارمسمذا،النبهةرتجربة7--.-

تخالفيابيني،الفيىي،الدييالنظارخلل.من،الانسانيةللتجربةالأولى

المحسوصة.،الماديةالحقيقةعلىاء،دهافي،الثانيةمصهرسلنويمسز

المربئالشاعردورمجيء،التجربتينقاعدقيفي،اجذريلخلافلهذا

مزاهـأهدفايبلغلنيأطقيقةالمتطومجابيعلىلخطيرءاألتمع!امولمعاصرو.،العلتملمحصبدىؤ-!اانضلأفىء!موصصض

-مرياً،صر؟أصردهاممجرديكتفىأنلا-المقاردةاقامةمن،سستفيداً

السلبية:النهايةهذءينت!ي،يأيرتقر،عادياً-5-

،الهؤذأدملعنة،والجوعبالدواءنااوخته،ساعديهيوهنالسلالبطولةقمصمنالناشعةير-تهويألبابماخير

أزا.رفعته)ا(سافليناًسفلرماءشا)ا(والحيوان،اءساوالهاكينوارثالعجيبةوالمغامراتشيةوالفرو

،البزيالتعبيرمذاعندلحظة.صأقف(إ)العلاءالىالحضيضمن،ال!وىغف012شاهعمرون1

الحدودهنا012السحرمملكة2

لليهودمذاوكل،اللاجئينلكلهذا012البغداديالدينكريم3

نن:الساالصراخهذاوعند012الزمانآلة4

!النضارياا،ا،نالنلألعواخل%دتركياباهدلاالهأقف!صنينا021النصنميرمرالأمير

،باءاوبافيهيلهثنالطريققطاعوكل،اللصوصمدىكأنتتبعناالنار12ءالأدغالحضاب6

تتصثب،بابالنورجدارفيتحفروهيمنهاكالمبارد،تلكزالك!بلبخةكأن51ءبينوكيو7

-.السيمائةيةالصواتالتأشعندكاهذالظلمادف012المذجملنبمصءة8

معالعبا!.وانجرفالمسيح،الخلقمهلمعادهـابملا،

العتيقومئزرء،الداونبجنبهالمسيحكان512مصهصدرمربن9

?الكلابللسنةحفرتهمايسير021كيشوتندو01

..الطوفانفاجتاحه521أيفنهو11

عن،بنصهالمنقول،الر!يالتقريرهذاالنوخيردلاجئ!عند:ملفاوأقصبكتمب512الكنريرةجز012

اللاجئينصليب"تذاكررا)ءمننحملنخف012سليمانالمل!كنوز13

المشهـمةو،شعيرمنوسلوىمناًهبءللتاشهين،سيناءفيللغوثمكتبايا-ء012زنداسجين.14

(ا!)سرهالمطاطده.أجعلللجنينكا012السوداءنبقةالز15

الجيوسياظضراءلس!ى:المهجورللشهيد.

وقوق،صورهالطرأفة،ماشيئاًاطربتيقد،القصيدقهذءتكونكلارعالبععرت

ال!فتة")ء.هذهصدمتتيوان،مقاطعهابعضتخللمتالشعرضهايةالثاعالتيالتيفعاع!برلوددطبلالر

("حمود)ءكفنالرائعةالعجيلىالديهورقصةحيمنرو)فليتمرن

أعزالهاباالشاعرقمن،رسياعتذار"!فتة)ءاكانتأدريولستالأفيلكمقبرة

.عايثت!ابعدم،مابقعلتياتاعتربمثابةانها10،التجربةواقععن،المادكي

أفرغت!اءالروحيةالتهويماتتدكألىاضطرتثمومن،حقيقيةأعلىنمناأر!ولا!اكأمىظلب

دلحكمةىنآكنتأرلاالله!اقالأدبيت"-هدااذآطتلامأفمغومعتىكأ-آدعيثىوبدرلن.ا:لصاحبها

الواقعيةالخارصععرفي،ابل!ر.فةم،ياليهالسيراتالاسنعارهذءالىلمعودة2676.بصنالعسيليبناية.

الواقعي:والشرا!عربيةالبلادفي.الشهيرةالمكتثلتجميعومن

الاندا.قارورقفي،الخيراريجتوهشا

النعسانسكرةرضع!نل:.
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شعرالنابعضأنويبدو..قالصغيرواطوادث،الذكرياتو،الصورالسكران.دمجورها،السودالليالميفرل:و

اقحامهاو،يكيةالامرالافلاممنالإستفادةيمس!نونكيفعرفوا،الواقعيينالقدرجوحةارفيالمرتاحالعدم:و

بالغة:دقةفي،الخفسيو،المحلىواقعهمعلىالموجقيالتوزيععلهةفي،الاءرةالاختعةلببراشيدأن،اًنسىلنو

بعينالاراللصوصكهفمننجاءك!نزأو..القصيدةتخللتالتيائعةالر

تراءاس!ممنكذلكلستفادوا،الامريكيةألسيمامناستفلدتهموبقدرللجزائرأشيدا

العالمي:الواقعيالادبلعنا.ينأتقدير،الأربعةالاناشيدأو،القصعائدهذ.على،التعليقأهملأنفىأو

بعا"دينسربعضيهابةالى،الأربعةاننابشعردفعتالتي،الصادقة،المثتركةالوطنيةللعاطفة

الايطالمط:"كالسير"بالسماهدةمندارافيهامن-لاخلهافيهم..ؤصو،ث!هم

الطبميعية:العدميةالاكتثافاتأحدثمناشادوا.سورلنجيب:ابيالىرشالة

غزاءزوادالمرفينحنوالدخول.المناقثات،بالتعلإقاتسرورنجيبصديقناشغففأعر

للحها.يهفبرظممان-ولناضيءكلانتاجهمنشيئاًتناولتمااذاونجاصة،تنح!يلاالتي،الأدبيةالمعاركفي

آخرةعإمياكتثافاثبتلوؤ؟،تجيبصديقيسيصنعماذاأدريولابعدبهاجتخرالتي،يعةالسرالانطباعاتهذءفاسجلذلشورغم،يرالغز

خضراءاًرض"المريخ"كوكبأنفاكد،أيدينابينالذيالاكتشافخطا"ابيالىرشعالةاءقصيدتهقراءة

!وماءظل!اتكنتوان،بهالابأسر،شعوريةكتجربة،العاممصمونهافيالقصيدة

زلي.ححلالمعطيددلاحمد:عث!رالسا!سالعامإلىمثلاكدجوئه،مقاطعهابعضفي،الشعوريالكذبمنبثيء؟--

الولد.خطابيكونأن،ألوفإاأو،يعيالعكاذ"سيديء)برأبيهمخاكلية

بينالأولالعريللعمل.كانتر.مما،طيبضعريعملالقصيدةهذهأصرلاكما،الناسكلوواقع.اقعنافينشاهدماحسب"أبي11برالأبيه

بكلق،العاش!التجربةحدةوبنبهتمازلما"الآداب)ءصنالددكلذاقصائداليهللناءأقربينوبينه،اكريةالمناداةددعءلىعرا)ظ

العراءمنعندكألمير،المعتادة"التنطع"محاولاتوييفاشامن،1وخلوصبيع!مذاسدي

انثاعراحاسيرمعالتجاوبة،الهادئةالجتابعةلمبرسيقاهاثم،ينالعاصررريرئا!رءفييائمهادئ

الثابكفاحهعمرفي،يخيةتاروقفةنحو،ايصادقة،الحميقة،البسيطة.-.اليكجيهاز،الاحزانغرفةمن،هناص-

يرللفتوعدادقاهرةمن،ذهنىتتابمفي،يةالفرورالديباجةهذءبعد،الرسالةفنرو

-بصسسمىبمخسممصمامصملصصسرصسامممص!وررا

صصاعصاتم،قتث؟هـلةوافخرجمللمتهاودةارا-5-خرض

اومهناوذلبببانبلا

العاورةعلالساعةلضبط-نوحمامنالاولىهي-لةوآ،الىاعاتلتثىلميححديثمشغل

35541تلفونالصييمرياضرشارع

22923تلفونادريسباب

!هااول!ها05ي!5ثكل"كماا5!لاس!؟"لى!ماا!كل!!ا

،هلأ؟"248ء"ءاا"!الافىأا6،لمءه11ا؟،أه"4م+ه2،"مفى

7!كل!غ"!ولا1ا!!عع7ا70ح"ح!

مل"4!!15ولولءول4"514!ول

،ءا882!!ء+ا4668،

لا736
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سنتريمط)1(إيكوعلىوالحرص،ديتهمبفرالتمسكفيأفرادءيغوقاحجكلي

مايةالنرالحضارةفينجداهذهالقلقلازمةحلىتاالبرثفيضينانحنولإذل--..ة

،ف!ل"بهلمدأدهىللحاقمتنالمجرأأكبرحتىمنصاقلقأالنزر-يقافييعينمر،يضفالمجت!سع!ااا!ه!طا-

اررير4ني!وقد.هادئسعيدإنسافيعالمانثاءفي.حضارته.فشلتبيالغرالعا!

عا!لا)كناجملةبهتمثلنالوواطننا،والصناعةحصالعلمإليهحاجةفيخنسا

إد!المية..الحروبوالصخبالاضطرابزيادةفيجديدأأحماعيلىعؤالديئبفم

مط!الحقيه"ولكخهابياسراالشبابأوادعربيالعا!أزمةليستإذنالأزم"

بهاتقدمالتيوالحلولءوالغربالثرقفيالناسفيرحاكلكيثترعالميةأزمة،كلهاالماضيالعدداأبحاثتكونأنالصدفةمحضمنأكانأدريلمت

خيماذهبتإصدهامحلىالازمةزالتماو،مجديةحلولاليستالآنحتىالغرب-القلقمعثكلةهيواحدةإنسانيةمشكلةإطارفيرتدو،ةكثرليستوهي

حقف!بل،إلملآنللغربويعرفهاعرذمأالتياووافةادذا!بىخطار!ضلمأناحياناًيظن.وقدءقصداًالمجلةأمرعلىالقالمونلليهقصدقدذلكأنأم

اسخيماا!كابوشهذامنلمالىل!!اذالدورأنا!اشىيرو!ظ،حد!امنينتظراًلمجفةقارئلأن،ازفاقهامنافضكالادبيةالجلةفيألموضوعاتتنوع

ىام"ء-باسابهقامالذيل!ورنجعن!ءسهدوركلو.لي-يالعرالعالمدورهو.تاحأمرجدتتيوذلطعكسعلىلكننيو.الباحثمنحمتلفةالواناًفيالغالمب

تنث!ءلنو)!.واطمئخانههناء-*تضمنجديدةإنسافي"؟اقالعانمفيليبملواًمد2.كذلكتنوعمنيخللمالذ!يالاتفاقطذا

قور!تصإ.هـاالقيمفيفلمسفةو!سل،أنقيمفيجديدةفدبتتا!الجدي!ةا!كيمكل!اجم!إليحافؤألاشناذبحثهوالأولالبحث.ومقالبخثانالعددفي

ا!خووالبحثلهذالىالأا؟الخطوطباقتاسثتني11حيةالىباهنارحهستط!عوليروحبشيرفيالاستاذج!ثهوالفافيوالبحث"المعاصراصربيىأالشبابفلق"

..ء".-ىعايدةمطرلأستاذةاجمتهترالذي"سيلمار.شعندسارالنظروالوجؤد"عن

قلقلمش!لثبابلىلفسلطو)وونطاحها"لمشكلةعابتلمهس!بدلىحللارهذالباالتهلقألعرالعرهذا."بيالعوزصانالإعطاء"بعنواننحوي.أديبللأستاذفهوالمقالوأما

لم.?مقالىالأستاذبهجعلتالذيالاساسبيانمنهناسيعفينىالقارئأنواعتقد

عوتالشحصحانيه!ص!العاليالولملق)اوقيةدثلابهات!ر!ثسيةالحلولآلحدمجالدد-أفلس!%الاذكرأءود-زورسهالوقتفيولكنني.الأبحاثضمنمجثأولسطمقالاأديب

ازوص!رسالةطملأهلهمأنوركمالعربأىيخدهناو.الكافيللحلالاهتهداءمنأولا:جفتينصت31إفيالتنوعصادفقدأذسركالقلقمو!رعأن

الوضعي.بالف!صتؤمبن،كمااندينضنثرلاروحيةبفلسفةرتجمثرالتيلجط.اًلرضمخهجا-تإف!توثانياً،انفسهمالكتابأشخاصاختل!ف

فيكانتألحلفكزةولكن،موضوعهعرضالباحثأحنلقدولعمريخلالمنالواحدبالموضوعالإنسانيتصلأن،"طرلفقفرصةلاعدهاإنتي

مقالجا!طلاصكاملمثروعخطوطالقارئيديبينيضطعتحليلإلىحاحة.متنوعةطرقيوءبرآفاق

اظلاصهذاسبيلفياصربارسالهمضثاتضالتيا!دعواتاثابه.هي،القيقلااوأنجحأنجو؟رمستفيضمجثوهو،الجماليالأستاذنجبحثوسأبدأ

حلها"ءتصفيعادلالمشكلةطرح"حسنبانمنهإيماذاضالعرمجسقأكتنيلقد.الأساسيةخطوطهتحديدفي

معيمققد،للمشكلةآخروضعاأتمثلان-بفييصن-وصأحاول،ظئحضاراتا!نأالعادوروانتياطفاراتأناحللىالاظذيرى

الذيالتبلورمنصسورةإلىبههايضللكنهو،!ومهفيالمجحث!ذأقيوضهاالتيةفاوور.ألاروانحضاراتهيتقومأنادمكنمنحضاراتم!ذابل

فيالوضهـحفيغايةصورةفيالعريضباظطالحلنقترحأننستطيعيخعلنااليوالحضارة،قلقحضارةتعدالإنسانفيالمادةتحكممناساصلىعلىتنشا

كااافييىأوتوازش!يخوطفوولةلكنهنساارحديتطهترتكوحانبألاسيمحد!لبديهيهالتطومرروالحضارة.نأطمثحضارةتعدالمادةفيالإنسإنتحكممناساسعلىتقوم

كما+،البدنيةقدرتهتضي-يائياًؤينالطفا!ينمولشنهدهـأبممأشسواءء!أرروا،ب،11ه!صيروغدهطبالا!ظنيثعرلا"فيهاالإنساننجدالتيهيللقلقة

الشاذةالحالاتالتقديرهذافيلايدخلاسناسبفكلالعقطيةقدرز4تنموحضارةأما."الؤء!متأو،العوزمنأو،الفقرمن"،ابدأخائففهو

تبدأ،المتناسقةالمتفاعلةالقوىمنمجموعة:الأمةوكفلك.(أ!البر!تمنؤلمقا!خاكإنحكا.اضلهافيه-بنإلىالإنسانيطمئنالتيفهـيالاطمئنان

فحمهاالحياةزادتوتضضمتاتسعتكلماوهي،وشفخمشلسحخموريئهـاوعندئذ،المرضأوالموتصتالقلقهوصوهـالحياةكليلازمآخرنوع

العراقيلهوجههافي"مفماانةمتوازتظاطلكنهاو،زعقيدا*يمصطنعةأخرىصوراالقلقمنالطصجعيةالصور5حذإلىنضيفألاأحرانا

لي-يبدوفيما-فالوأقع.فكرتناوضعفيفءغلهاأن!ءنالبدجمهيةهذه-الأيالقاق"إلى!انتبهخابصفى"صىفإذأ.والبؤسوالجوعالفقرمنالدائماظوف

لبدأدائماًخاضعاًكاناندثارهاأوو.خوهاوتطورهاالجضارأتقيامأن،ت-نلفإعسوراتوعذإق.سخمر"انهوجدنا،المعاصرالعرنجيالشبابيعانيه

وهذا.ومستقبلهامة9اموقفبحىبيتحددالذيلحساسلانالمينهوأساسيأفىفمنيررزثأ،لىأوزاحيةعنحيوفيقلقوهو.الوجوءمعقد،الجوافي

مكوناتهاتنموعندماأفضلإلىتتطورالأمةفحياة."التوأزن"مبدأهوالمثدأء-!الا!صادقيألحياةاوراو،البؤسمنالمستروالحذر،الفقرمنالدائم

الكوذاتهذهتفقدعندكا-اًسوأإلىلكنو-كذلدتتطورو.متوأزنةمتناسقةمنيفأ،زانيةنا!ةمنصاميظقهوي.والكسبالعملفياطريةأساس

وتنهدكأ.وتضعففتنحل،نهلتوازتقدرزاعرقلةءلىحهايكلو،أرضنافيائيلإسوغرمه،عليناالاستعمارت!مر

"الاطمئناز(1بحضارةأستبدلعندماللفكرةتطبيقبأولأقومأقأستطيعهناوالطورهذامجثيه،ثالثةناحي!من،اجماعيؤلمق.وهو.وحدتناوتأخير

نكاإنأدريلاو،"يتهمإيكوسنتر"كذمةابحثأفيتكررت(1)ازنمىلوجيقاقكذللثهوو...التقليديأوجدانأيقلقألذيالمجتمعقيالسريم

يمكنوعندئذ،ا!يتهمامجوس!ر"أنهاظتيؤأغلب؟تكررقد،لمطبعيالحطأ،الم!رنةمتجلقويةيهأكثروجودوعدم،الطوائفةكثرعنينشأ

ه""ارزاتباالاشتغالا-أبعبارةنجتهاترجوفيصتعيخطكاإالقلقصنالأنواعهذهوكلءوالمصالح،الثقافيالمستوى
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الثقالط)الحضاريمطالتقدممعدلعنأضعافاًيديزالماضيةىماًالخمسينض!ل"القلق"وبحضارة،"أقوازن)ءحفارةالجمالمط.الأستاذاليهاإشارالط

مودبا!"*منمشلا"السداديلاك)ءباتالعريربهبونأناساًمس-ر،(المعنوي-ليستيبدوأنهلابدكماأو-يبدوكماوالمسالة."التوازنفقدان"حضارة

مزقىوماالك!ديلاكوعربات."الخطيف!ون"يكادونلاوهم(56911يم!نشيء-لاالأطمئنانلان؟بعبارةعبارةأ.بلفظلففلاستبدالمجرد

ولبستطارنةفمي،عناغريبخارجمنصحمتور.دةالتمدنوسائلكلناليهالوسيلةهو"نالتواز"و،غاية"الاطمئنان"إن.القلقوكذلك،"ضبطه

الأستاذأوافقولستءمجتمعناوفيفيكياننازةبارحضاريةعحاجةعنمتولدةبأن-الحالبطبيعة-لايكونالمشكلةحلعنوالبحث.الغايةهذءلتحقيق

ذاته،فيسئاًليس!نه،سيي.هوماالغربعنأخذناأنناراعتماعلىالجمالمطحا)"ا!طمنان.ئلالوطإدراكفي-الحقيقةفي-قامهوبلالنتائجنحدد

وقبركلأولا-لانهسيىءهوبل،ذاتهافيسيئةلبستالكاديلاكفعرباتبعديكونطذاتسالأنلاتستطيعفأنت.ديناميةحالةوالتوازناستاتيكية

ناحيةفيالزيادةوهذء.الحضاريوكيانناؤ%سدنامعيتوازنلا-شيءإ-شتغالتوازنولكن.الاطمئنانبعداطمئنانهناكليسلأنه،الاطمئنان

الداخلى.التوازنفقداًنعلىيعملانفياخرىوالنقصمنفالتواًزنءالحياةتهوالذيالتطوروجهفيلايقفوهو،دأئماًشيئاً

الاس!هلاكفوىتوازنأ.،للماديةوالروحيةايأحيشيندوازنشإذنلادد!ذهيجمدلامامرحلةفيوتجققه،التطورمراحلكلفييتحققأنالممكن

ءد..سف!مفينافإذاءالدانبةالناميةحركتهافيمعهاأوكابتطوربلالمرحلة

الآحرعلىجادبيطغىلامجيص،والماديالروحيالمجالينيالإلتاخودوى

،المادياتثا!الزيادةمااءطورةمنلهاالروحيالنثا!فزيىادةيسبقهأولي!الحفارةطارجفيالأمبينالتفاوتأنوجدذاأخرىخطوةالتصبيق

النثاطين.منمتناسبهمقاديرالىدأئماحاجةفيالسايموالمجتمعإذ،المتخلفةلامملعندنقمهوالمتقدسنللأممألاطصأنعنسرلتوفيرسبباًكافيا

عءتتنازعىاحتىالمرأحلإحدىفيالمتقدمةالأمةعندالتوازنيفتقدأنيكنى

"الز"تمنوسنهـر.دع-الروحيةاو-الماديةالحضارةتوجدقد

ابىدلةالأمةفيهتكونالذيالوقتفي،والتحللوالاضطرابالقلقعوامل

نوعاًإلااستمرارهاليمر.،و،الدهرأبدارلاستمراولجقاءللأتضمنلكحهاوء!كلنقلقونوءقلقالآنبوالغر.امناًوضاءروصحةأكثرالقوىالمتوازنة

جميعالطب!عيبينللخمالحيا"سرمنهازرمةاا!اصذحهقيالاسعتهلادلاتسررلحتى)اعنتاح!طبقاالاند..عيوننانقتحبداناالذينومخن،الحضارةمدارجفيخطواتسبقناالذيبالغر

..!..ء-?شيرهو.فينمتوازغيرلأنناو،متوازنغيرلانه،قلقوننحنوقلقهو

حافقدانيأخريناأودمعالجمالينفسمهنهاتوأاناعولانقدلاالتق!ألفرمعهذاأبعدال!لمقالعالممعاشتركنانحنفإذا.تخلفنافيمتواززجنغير.نحن،تقدمهفيمتوازن.

نم-.؟.ـفالحضارةياًجوهراختلافاًالغربقلقعنيختلفالينماقلقنافإنقلقهني

هـارفاردجامعةومجريألانوالبحثءوخارجياًداخل!!اتواسألاملأن-أولا-حاجةفيكذلكونحن،ذاتهامعتتوازنءلان-حاجةفيالغربية

ث!4:3إاأاأأ!لأ)وللا،)التوازنفيكاملةنظريةتخطيطيقط!عنحا!!!للوصولفيتتمشا!الوضوحفيغايةمسالةإلىهناأشيرأنوي!في5أنفسنامعنتوازن

،*المدفيالتقدممعدلأنهينحتلفةوبنسبأقطارهااحتلافعلىالعربيةالأمة

الصورةالىشئتإنأو،نحوىأديبالاستاذمقالإلىالإنأ!لنتنقل

المفرلةض!أوالسمعيدمنافيلداللناهدسعاه!الحشاالمشعاكلكلرأدالياللهمساؤ،لتي*والقلقة-حص!ضكى---------------------

.ء!سمسا

!الكنهلألالعمابهجهالناس!ااسطد4لمرح!نهاالبهجة%.البهجةكاولاعيادالمرحهدخاسالفتممج!ى!ئما

الاحتفالإلىسبقوناوالذين.وحزناكابةو!أءهيخنيصيهلف+مرحوهوجمى!هـكس

مجدد.نيكونوأفلم،للعيد2اطيوىالمعتىفيأندماجأمناأكثرالأعيادكانواشاي!كل

دعإثهحقيقيأاكالذلكفركاحهمنهمالطقوسقنولأشتكالونينحصرفرمحاًد!حقيقياًبسهمائسدلمللإءميلىدلى

أمتهتستطيعحتى،أمتهفيالفردرسالة،الرسالة.ممعنىالمتجددالارتباطكان

-!العرفت-الآننحنأما".الانسانيةمحموعةفيرسالتهالتاديةتقومأنبربرتيالعا-ى!-ر! عء..ءممبيمهصسمن

مليونسبعون"مالحقيقيةبهجهاففقدتمعانيهاعندناالاعيادفقدتفقد1
جمتتمهلى05!نسء

وإنفهم،العيدمعنىعنالفعالالمنتيالتعبيرنجينوبينهمالصلةانقطعتعربي

منعلىينثاشبعدينطقوالمأنهمإلاالقيود"بثقلا!يودنبد!اقداا!ل.كضابلدومع!ر

ء.

مصاقتلحامعاً؟معالمعركتينع!أكتانخومعضا،ء.لعدامعمعريهنالانههاملأتقلعوأهنهدكاعنالالاسى!

فقرطننا!عطانحنوطنناهوبنفوسناهركايلقيمةاًجلضحيافلا"لع!االقيمةمعنىهزهعاللوالحامسالقسم

لإعطاءنف!ياعلىالاإكللطلالدأكالمعرتسافيكياتمنلهايسقطفتفحريمكنلةأنابتعطاتشرل.ق3بة.اكمن

"ءدائماًانتاخاذاتهمنذرةكلللوطنيعطيأناستطاعإذاإلا"
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ضكلينسارقىعديتخذ"حبريتيبهأستعيدالذكطالردهذاأو،لعاذزهذا.ثلالفرحمنجزءأنحاولأننافييكمنكابتناصرأنإلىالكاتبوينح!ي

*"ابطنسيةوشكلالحبثكل.الأاكلهنميثىأن

موضوءأأي،للاخربالنسبةشيئاًنفسهيجعكأناساشقالمجاواظبفي."بعدقنثورأنيدفىإذاكنا.ءةبعمقإذنلنتا!)ء

لهةضرورياًيصبحوأن،حريتهبكاملالآخرنحتمارمأنيود6)فاعليتهعناليدلياليفينفتضطإذاكا،الأأعلىطاقةمنوسعنامافيبكلالنتأ"

وجودءيكونذكوقبل،معنىوجوذهتكسبالتيهياديةالآخروحاجة."الحقيقيالفرحمعنى

وسائلمنينا!سبمانذلكيتخذوهوةالعدمحافةنامياًعلىككون،لاؤمغير.اقاًإشرتفيض-قلت-كما.لكنها،لكآبتناصادقةصورةانهها

الآخرأمامليص!بحالتبرجإلىيلهـجأوقد،الاخربهاليسحرا!ة!دم!فاهـا.نفوصنايساورالذيللقلقمظهراًإل!ليست-اًعتقديماف-.كايتنا

ك!فإنالطرفينمناطبكانفإذاء"القبورلحظةإلاتتظرلاطريدة"الاهتمامأوديءألانشغالعننفوسهمتجردتالذينأنأديبلستاذأؤكد

صيدهنا.بفاعليتهللآخرمحتفظاً،للآخرموضوعايكونأنيحاولالطرفينعلىلامج!ملونبالاحرىأو،عبءكل3كواهلعنيلقرنالذيرتا.لثك،به

ك!فإنءالحبطريقعنالحلأي،الحلهذافشلمافإذا.صائدمنوليىاكدناًما.جودأالناساًشدلأنهم،الناسأسعدهم،عبءأيكواهلهم

،للر-الثافيالشكلياتيو،الفاعلةصفتهفيالآخرإدراكعنيعدلالطريخن.الكئنن،وهمألقلقونفهم،"العبءأنفسهمويحملون،بالمسئوليةيشعوون

نحبىوأن،بدالا،خر1نحيلأننحاولالجنسيةفيفنحن.ابلنسيةوهوبحدضعاعا.تهتتفجرلمالفرخلان،أ!اقهممنيفرحواأنيستطيعونلاإنهم

بنفسه،ا!خرافيسحر،ذلكألىوسيلةالمداعبةمتخذين،جسدهفيحريته.لمجىنماذايعرفونلالأنيميعطوقماذلكءلديهموليس.نفوسهمفي

أيضاًكسابقهيرملالشكلهذاولكق.بةالإجماعةومهمته،!اضيه.ينسىةاطاصروش،ا"ضيومن،هناكوكى،هنامن،يستقبلونمازالواإنهم

السادية.مننوعإلىوينت!ي،التناقضؤيهيتعقدحينبغيرو.الحاسمالقرارإلىالوصولدون،المعبمالمثرق،ووالاسودالأبيض

لتمنلهلب.!و.حلكلبعهيفثلإشكالسارترعندالاخراوجودإنوسيظل،الكآبةولشولن،ارالاسئقرالنفوسلىيحدثلنالقرارهذا

أمتي"لمط-!لالذيح!وهوالآخرموتإن"ءالآضهذاموتإلا.قرارعلىتقرأنإلى،انتهاباًالنفوسينتهبالقلق

تر.سارقالهكذا."الآخرونهوالجحيم"ويصها!،هزاالبهجةتهزناحتى،عليهاولنقف!،الكآبةفلنستنفدألا

!،.الأ!اقإلىناالفرح

ماربل.قالهكذا."الآخرونءـي"اجملنةهـزاعنالحدسثو!م!.حبثيرينهالأستاذبحثإلىالآنولنتفرغ

الإثارة!لكظيرو،اعالشيفجرأنبدلالآخرنظر)،انمارسيلعندألمجر-اقئتهتحتاجفصرظسقموعسعاًفجانبإلىفهو،شاقةالبحث

الظرفإن،تاميزنفبعلاحتىبالتادلأنفمنا.هـاقبأنعلىاو،الخدممطو.واحدمنأكثربينالمسئوليةفيهتفرقتقدكذكفإنه،والدقةاطذرمن

اصقلكنو،فقطيواجهي!يالذيا!ضل!،ا،خرمنجم!أنيستطغ،حبثيريرفى!ا.سلقيرضهامارسيليسيلوجابرترلسارافكارفهناك

-انييئبممنوينثوعأ،لنمويمساعدامنهيج!أنيسثطغذلكمنالبحثلأ!ار!كلصأنانستطعترى.مطرجيعايدةبالمربيةاليناوتنقلها

الاالنظرماو.تا!خرثعنوجودياًصلونمخنذللثأجلمنءالث!خعيةفيهتبترقدا!ثأن2الوا!؟-جمة.القىالياحثلمجهوديع!حظةدون

ولكهماقالافيترجحبمهمليسواوالآخرون.الثر.اتهذءدورانعقدةبينلل!قةومارصيلسارترنظرتيبينالجوهريالفرؤ،قيضحبحيثالأفكار

ه"الأتمالنجةرتافطرأننىغير.العامةفلسفتمهمامنأساسعلى،"والأنتالأنااءجودو

.جودوفيفهم،متالمؤومنهماالملحد،الوجوديانالفيلسوفانقيضترهكذااضطررت-العباراتبعضلقلقيكونوقد،ذكاءدطفيلنقصيكونقد-

البث!رتالع!تاتفيالعبثهذاوأمامالوجود.بهذاالفردوعلاقة.،الآخرين.مجاهدعالأستاذقالهمالميفيقالجمةالترعنأتحدثاًنواخشىءقراءتهالإعادة

اءنانيهذا،الداخليةالحنانأسلاكنفتح)؟لأنبدعوتنامجثهريقالأستاذختمخاص!جهدإليحتاجالؤلسقالمقالأنمنالماضيالعددنفسفيبحقمجاهد

."الوعيوالشديدةالمشلةالعقل!رقابةالفاقدالجراحاتلجميعالمتنبههالمتقبل.فراءتهعنديذل

منيكونأنأرجو-بتلخيصهالبحثمذاعلىتطفلتأنبعد-والان.ذاتهالبحثإلىإذنلنعد

اثناءفيشخعياًأنالميخطرتوقدبةأفكارءفيالنقاشيخكنبحيثالبرضزح.ينوالآضالفردبيناررقةقفيةهيبساطةفيوالقضية

.المخصصالجالأنأظنولكنتيهاعترافاتإضكالات-وبعضةراءتهعدةيريبأنهشعورءلهفيوبهد،يرىأنإلى،كاملةحريةيظلفالفرد

الإشكالاتهذهمنزووسالى-أشيرذكوء،استنفدقدالكلمةلهذهءـو"ازؤائيوهو"الآخرينرؤيةحمىضوعإذنفانا.اليهالاظرمعع!قته

اضاتوالاعتر،أنتجمدفيشأكامنوفاعليته.شيءايىباننسبةوأنا،المو-ودهو،الفاعل

حريقالناظريقيدأن-سارقىرواهاالقب.الققصةفي-يمكنهلفمثلاؤد.وجوديتسرقأفي،إمكانياقيكلمغتختلسأن،حريتيتفقدفيان

ثة؟موروخلقيةنى-لاأو-زفسيأناأقعلمإذاحى،ليبالنسبةالاصعنىاليمااًنظرالذيللمشهديكونلاحينفاعلاأناأكون

والمشهد،أنا،بنااذأو،المشهدفيأناأذوببيفإذا،آخرراءيظهر

يكىخرملوموظاًحو.جودناأللاخاأ-أنالفردمنا.لحبليمكىفنشطعأنوهل.وحصرفي،إمكانياقياغتصبلقد.اليهبالنسبةإلامعنىلناليسو،لهمنظور

دء.رحب.!مو"ينأصعليالآخرانتصرالموقفهذافي.القابليةعديمجامدأنافإذا"اررقفهذافي

العاشقمنكلبينفتقع،أبعدخطوةالعاشقينبينالمنافسةتتحركوعندئذءوجوديعلللآخرينانتصارأكلياًإلاليمىوموقي

6ضينهوا،منقما!غيروجوديعلىخظرالىالمصوبالمت!حقا!خريننظرإن

لتائحه،تلح%"لا"هـوإنكناساريقنعالماذاأوأخير6قلب.بالرد.الردهيالدفاعفيالوحدىووسيلتي.ضدهأداقعإنصبهب

،المو-ةالفاعلةصفتيالاخرمنفاستعيد،صالحيلغيرتتجهالتي.الأوضاع

امهـاعيلعزالديئموالبثرينالعلاماتجوعراء..وجؤدياعقىإنه.بنظريوإرشقه

يةالمصرالهدبيةالجمية!نهرةالقل.قىسارىيركما،!اعالز
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