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صبمصالاءصف!ب

الكنفنثالانسانبثالظواهرعلى،(المادتثالظهباه!)الحقيثدنلايمكن،إثارتهاالمماهمومالأدربدأبالتيالمشاكلإن

عهـتهجهنتدوبدأ،الخ..واخلاقنثوتاهبحكل"واجاليثنفسيثمنمالاهـعمماثنلهث0تيملقالتيالمشاكلبثيثءنتنفممهنايل

وانه،تجريامةعلومبأنهاحميعلفوصفت،العلوملهذه4بالنسهدوجوديةفيةالةموصوعانهايةفينفسههوالذيالانسان

لموان،الفيزيائيةالعلومضىوعوموموضوء،1بينفرقلاالنظربوجهـ"دائهاترتبطالمسألةكانتهنامقو.الكبرى

نايمكنالأخيرةالعلومهذهفيللبحثقطرمننجىاحهثبتءلىض،لهامنويقبل،والأديبالمفكزبهايأخذالتيالمبدئية

شتىماه،الانسانتنامنلتوبتللك.سناككهملكفيجحوالعموالفللعالفهبفي،الإبهباعيثالإنساينفعالياتتفسأر

عدرلىةعلوم،والاجتماعه"والنفسيةالفيزيولوجيةمظاهرههذاتتناولالتتيالحديثةالنظرياتتتبعناإذاونحن.وغيرء

دونالتجريبيةالدراسةمراحليطثقأنمنهاواحدكاليىعىقو-ةبصلةتمتا!اوجدنا،الانسانمنالإبداعيا،"!وى

هيالتيالظهناعوبينالقاثمالجهبسهاالاختلافهتاا،يإبانفيالئملريلسنههاهأصحايهههـايعنهالتي،العامثالنهارفالى

وبالهالي،تثالهنأؤبيمتلئللاالتياتلماثوبين،للؤا-اسقابلث.والسياسةالاجتماهنوفيالافومث

الحتهن.للقاؤتهسنضهبعاًمطلثأسنتايملاالتيالمعاليثالفلسفثفيكا،المايهمنسنثسنعلىسادولةهن

مانتجنيأؤهاسلاعتالعلهناثهتلهأؤبقعاننملرلاونحئنالفتارتثالانسامالانالواحهبهمبالتفطميسمى،مالعفوبهـل

تماهن.لمما،الثناسنثالحدننثسعرقهـابمباسطثوالممامبسفالحثانئلمسمالنومبههااميزالههومسم.بم430،9،أح*ا)والماديث

سملكننا.الفلسفيإ.سمتلباسملنأةملمفبقنمسالوفيماعليهبقامبهبةالىالأسنرسنالموامئلجميعمهةعلتهمهنأنها،الشاملفالهمليلاسب

فيما،اليهاسمصملتالتسنالخطيرةالنناثجبمضرالىالنهلرنلفهفثانوتثمئفبةالمطبها2ىر،الاذسهامئحياثفيلاثافىهاكألها

وبينبيعهضيئكلقبلسىوىفلقد.4نفسالانسمانبوصوديثعلقجميعاليهقىدأنتحاولالذي،الأولالوحيدللعاملبالنسبة

ولاءالموضوعمن-زءاذاز4هووأصبح،الأشياءوجود.بالجزءالكلتفسرانهاأي،الأضرىالعوامل

يملثالواقص!ننظرفيخالموضهأنمن،سابقأقلناهماننس،جلالماضيالقرنخمهايةفيالحاسمالعمتقدمانوالواقع

الإرران!نولما،ذ!كوكل.ن131فيمعروضأوجودا.هذءالنزعةالموضوعيةالنزعةعلىالتفكيرتةصرفقطفيالسيادة

.المكانهواذنالىقيقيءالىفان،الموضوع!ذامنجزعاحتى،الأخرىالعلومبقيةعلىيائيالقيزالعممنفاضتالتي

رفهناممماتتفقلا.اقماهنلمبدأسفعنأسبامامهمماسموفي،ئاثعلوماًرأيناولثهن.الانساننثالعليفمجاسمالىسبصلون

هبامبهنسمسنهنمئثالحركأ!ؤلهذأضهالم!ادالحرمهةتثاهنأسم،المعنونثالهبمسنيبهاوالتارتضوالاجتمامبالنئلسنضله

المراورة،بعلاقةببعضهاترتبطفالأجسام.منهابقرنوعالىاكثرهاوجعالتي،القديمةووسائلططرقهـاتهبر

ى؟نوراسهـا4آليحر!تةحر!تالى!لوافى!اورةماتبنيالىوزسعى،الشخكليوالاعتقادالفلسنيالتأملمن

العلمأنقذاومع3!.الأرقامضمنعنهاوالتعبير،وضبطهاوهنا.والاحم!اءالقياسعلىالقاثمةالتجريبيةبالطريقةيسمى

مناهمبامم.وهنمنمهالىتذتبهأملدمبهم3اهثعلىيحسمزأمن!يهمهنومثسبنل،الملنفنثالمهواهرءاتبفيالاأمسبالهنلنسائبخىاب

اممئنمنكاننكنثعلاقاتعبمسلادعنالهثيالانمأمبمالااهايستتبيبطلانهاالتي،الللبنعنثالملئنملمهسهانتنالملتبسبىالانتثاالمسن

التيالعلوممنلعلملإسولهذا.اضرىاجساممنيجاورهكيةطبيعةذاتحميعاًأنهاحيثمنلهاالمشابهةالظواهرفي

يدرسهـا،التيالظاهرةماهيةعنيسألان،الانسانتتناولءالهافيفيحتألتينفسهاالطرائقهذهفطبقت.واحدة
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.وفيصاحبهاسلوكفيمباشرةتوفىأخلاقيةدواقعالىن!س،1يصرفولكنهءالثاريحت"اوالنفسب"أوالا%ضماعيةحالظاهرة

وزقيلمهوالذي،فيالانمهاالت!دأقيولدالح!ركةهـن!همةظثانيحاولوهات!يررسليلى،أشرارجه"،اوطشرالىكلهاهعمامه

بازشاءتسهح4اذءافي:سوطسبهلئيالمادية.هـوطللمةدائملهدفايهووقىقبذلكو.القوانثنهي،لا!المتروثوابتيضهع

لحبوان4بالنسبالاءمنبمامثلاكادفاذاءا.طضهارةوفيالتار.الأمثلالموضوءب

كانماالمنب"هذاانفلةلاحىظ،المثربالى!ابةيولدظمامىبدايئثيعازتقدانهارغم،العلومهذهانألىهنا4ولننب

4واطاص.للارتواء!ا-"قيلمنابوان!!ىن3زإولممنب!أمش!إلمةمخهاوخاص!4،متنوعةمخه!""مشاعلمنع،دما

تزولأنوما.ئلى4131ءضولىفيحيويبلقصانشعورهناخ!اًؤلم،ب!خ!اال"لىا-ل"وازالبعفى،1عنموضوءا!ايق!فير

لهذاالانساناستبابةواما.المنبهفمةز!لإشء!حتى،اطاصتهمنوخلصتمنهص،اواتضحموضوعهـاالىبقروقد،ال!وم

انها،فقط"المنفعلالاسهت!برابةحطودفيزتقىلافاكاا..اني"اًلواصدمكااالعلمر"وهملا،رثوئ!الحمىالمصاص"4المبالغ"ززعة

و.لإسالإراديعلبالةدائ!أم!هحوبةلأن!افاعلةاسصتبابةوموضوعهتهيقطروان،الأخىرىالعلومم!ان!لأنيم!نهأنه

ررءفيه!اق!راالماء!ونقدإذ.زرولو-ء4ا!في4الالي،!ورد.نواعهـاافاخلاءلي4الان!افياهـرالظوجميعيست!رقانيمكن

الاسشجيابة!ذهبتصاأخرئفاعليةوهناك.للاقياهكفاً!"لمفروعومن،الاجماعالعلوم!ذهحمل"منأن.ناعروإذا

.05ءم"ء-.المسفططال!ضمنهوبمملاحظنا،الاقتصادعامالاجماع وظيفهقيبدانيم!لىماوكل،المحاكهوءوهالحيالهـب

متكامللملهم-ىيبطابميتمهمذلاثوحل.إوال!معا،ىاهالادراكالعلمهذابحقائقنثتان،ذاكهاالعلص4الروحعنالءعهلى

منيرافق!اقدوما،الاستجابرة؟وعفياضشلافاًدائ!أكرضليفيعبرفبال!ائ!4العوابتافهاءلم!(لفرعفرع!والذي)

صركةجميعهاتتبع،اروالأف!والذكرياتالصورفيتداعزقيطتكونانبباتي(ا!ولةه)0203!ا!4)نا!زط

وأءخهاالتنهويمكنلا،المميزالفردهذاطأبم!ب.في-4.ااًولم"لبقهمضروريةانطلاق

.محدودةتوابعض!نضبط،ا4يشهالمارك!مبين-دءلىالمبتدئالعلمه!اخ!أصإ"لى

يستر!لهءأنما،4الوسهط!هورالكل4يىلمدريالصورال:طق

حملةالانم!اننةسقييرثرببطاًماددأمنهاانعاهـنافاذا

.تزولحتىالمعرفةميادينمنمهيىانكلئيال*الماوا،ةء!

يعىف،ذا،المضتافةوالاراديةواط-44الذهنبلياتعاالةمنوسوقبضاعةلةفيكليرضحىيواطقيازقوز-!ه!،الأسرار

لاسبل.النتيصةطبعةمنلامهرهناالسم!أنالأقلءلى

..وا-دة4دليلمتصالاقةالظاهـران.الاس8لاوض:زوطلبءرء!

المرابطفج!ايكونمنالىبةءلإقةانها.بمعلولعلةءلإقةهناك،الانسانيةالعلوممنواحدوالا-كماع،الا-!ماص"الظوا!رمن

وتتبعنادا%لمنالأمرالىنظونااذاخاص!ةاشدهءلىاطجمأفكهف.الاقتصادمذاهبمنواحدالمارحسيوالمذهب

.4النثهويىصرحههوكيف؟احىارهمنىبح!رالشامخالطودنفسرأنيعقل

العة"لأعالم"(ماذاكانأنهغير.النفسيةالو-،ةمنهذاهذافنفسر،هضيجهـازءردالىألانسانفىل!أنيعقل

يصفهـاوانخارجمنالاهـكل!بمابةحركةيرصدان،ال!مدريهننا!حا!ةللثهـ!انف!!ا!!عدتهوب?هالكأاءلا!بال!ل

والافعال4قا؟زالحركاتمنسلسلةضصنصاحبهاررفاذهاعا-جالةالونهنالاثكهـذللث،ابزءءبزل3الزءللوهـيبمصطكأ"4

التفضيلبنوعي!تمانيريردالا!لاقعالمقن،ملة13المةحقاثقاتبأتنا،ايلأخلاقعلمالم!انتقلنأاذاأننا،و!لبواقعية

الإرادةوقىكلىالشخصهذاوبمدانفيحدثالذيالقيصبايفيتخلولا،سقدة4فعالهألازسانسلوكأنالعلم

تصنيفي!ء"تماعالاصوعالم.ام!ردونفعلضءنزنفذهانيعلوالذيالأعلىاهثلاستل!اممن،مستوياخهامنمهتوى

الاقتصاديواما.الاجتماعي.كلوذجهفيالقيهيالفكللءـذاوءجل!،منهامغيرافيتراوزها،الماديةالشروطعلىدائما

نطاقمنفرديةفعاليةعلىيجقرفان4مم!نلافانهالماركسيلاأقي0دائ!1نوعهـامناست!براباغازكونلادواغالىاياها

الطبقيتططهالىارجعهاذاالااجتماعيآوافيقياوي4نفمتبعاباست!ابر4بل،ماديةتباثةبالىملم-كأأالماديالدافعيركون

،والاسهعبادوالطغيانالحقدنوعءنفيتساءل!!العامض!ها؟ءلىومن.الن!يةالاستصابة:قاعدتهاءنعدا،4قيمه

حلء4ليرويبيشرازسان4يمارلىالذيالماديومنعك!4هيوتتحول،الاولىادوافع!تتراوزأخهاالقيميةالاستع!ابة
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البؤرةهدءعلىك!االقيمةقتقصرالمثاليةتظاليواذءثماماًاقعالوان.طبقةقضية،عامةقضيةداثمأههـناان.طبيعية

هوالوجودهذااناعتبارءلى،الداخليالوجودتكعفاليسلوكضمن،اءلإهالىعملاتفهمن،داثءأمصنق"الفرد

الوهمذللثفي!قع،اظار-فالعالملوجىهـدالأولالمباده.الاقتصاديةله-اقدارهرمىستهؤ"لمنمعروفطبقيئ

طبعأوالمعرفة،4عةأف"كلعر)بوجىودالعالمدوصشبطرالذيءلةوالضحوالتفاهةمنالمستوىهذاءلى)إستلةالمسأول!ن

قد4المثافيتكونوهنا.(ال؟لماالفكر)الظ؟رعملمنتفسيرالىالت-رياء4النزعةذاتالانسافيةالعلمومعمدتفلئن

هوفيماذابالفرديفالفكر.مضاءنمةتج!ريدعملإ"انجزتفالازتصاد،الخارجيةشروطهاسمتهءا،بأطرهالأنم!ان

موضوعالىافلوالعالم،العلإ"الانااوالذات:شهاشم!لبانوتنوعهـاالشروطهذهءلىحتىقضىد9المارحء6ب

حهاته.منوبالتاليولونيات"وملامحهجزئياتهمقجردهمعرفئوصر.قطبفاعلولإسمنفعلفقيروحيدطشرالىارجعهـا

المذهبينهذين،"والمثالي4الواقعىانمنالرتمءلىاقولنلؤم،العالمفيير؟ثلىالانسانأنواحدةدفعةنقررعندما

طرفيءلىقاثمينيبدوان،الماضيالقرنءنورشأءـ!اللذين.وعالمهالإنسانهذابين4القائمالعلاقةنوعبتحديدأنفنسنا

منكلآانفييكمن،ضفيأاتفاقأب!ش!اانالا،يقيصرالقائمةالعلاقةنحددانلمحكننلكذلك،بعدفيماالنقطةهذهومن

هعاً.الموضوعوالذاتمنلكلمفقرتيريدالى*هـاالمذهبينةداروفي،تمعالمبوهوالا،العالممنوبرءالانسانبنن

المتحقئو-وده!يهه،1ولاا)ذاتبفرديةتعثرفلاالمثاليةةقي!اتلتقيالتيالمباشسةالآفاقالىنصلحتى،أضكركذللث

تهتممماب!در!رعج،ا"،51ححبرضوعاخهاالانسان!واسر

الاطلأقيهـابرص!ودححح!حح!حص.ةشرمبا

تنموحفيقة،رحىاقدر،بةللعوالأمةفي6""وميةاطو"
حيث(هاها+ه3أ4ص!لا)...الانسانانقلنافادأ

منطقتسهشدانمم!نولا.،مراداقةي!يدم!لا،والو؟مالوملمنتدريجيآهذافهـل،العالمفبيع!ش

خ"صريمفيالمنسب!ةآلمفاهماؤظمة-"جلمامتتتهقوولا6يفؤمنتخثىالانسانمحتويالعالمأنيعضجما

كلعنالبعبدة،اذلماصةاطرعودهإنالالضعماالهبوالايستنفمز:اوسنفوا؟للبزءالتىكاحتواء

هذا.واقعيةءافيلآاوكثرة6"ءطةزفسهاصوزرح!سىالتياذا!لالتعلهذايصحقلى

ضوعللموالكلياهثالهاقمفضلا.سالطبيعةفيزررقيلمهناكنكا

،.المعاصرادـبعاىيتفذومنبةواجزاز4الكلبين
لعالماتفقركذلك4قياوار

موضوعاتهتذييباذ!ااونقولحيناننااولاالبدي!كط

نسعدمالتإاووالاضتلافال!كرةمنكذلكوتخلصهالفردر4والعظماللحممنالمحددةال!ميةهذهبهنعنيلا،انساناً

وتموضع،تاريخ،صوفعلارلدة،ومادةروحبينالقائمبهنعنىلاالعالمنقولوعندما،المممانفيتتحركالتي

الموضوعممااطلاقيةكلمةفيذلككلتذيب،وشيئانسانانناومع.الخلوقذلاثيتحرك4فيالذيالمكانهناكدلك

ويظرق،مباد!ةنقطةمدشن!كذاالعالمويصبحهالمكاناو،والعالمالانسانمنلكلالحسيالتحديدهذاقطذسهشبعدلا

الميكانهممية.الحركةحتميةفبالخحديدهذايست!رقأنذرفةلىا"لسليمالحس!ينثئناكالكننا

الحديثة،الانسانيةالعلومفيالقياسيةالروحاخيراوتاقي.ارطريخن!نكلاو*قةالتصديدمنالنوعهذااو

ولا،والموضوعاداتزوعمنبعلاقةاولائعترفقلازرطقاقياهاتهاتختلفءلى،الواقعيةالمذاهبانورغم

.والأخلاقالفلسفةقيوجوباووصودقيم"ءلىثانهأتعتمدا!اليةالمذاهبأنورغم.غيرهدونالتحديدمنالنوعبهذا

علافاتوافروط.شروطءردالىشيئكلؤجىبلع!،والعالمالانسانبينتقيمهالعلاقةمنبنوعتتشهثالمقابلة

بلمالحركهبض!بهافواصلنقاطعلىتعترفلا،خارجيةبورةهوفالانسان.والخارجالداضب!قالتفريقأساس

نهاية.لاماالىو!كذاب!خرأنهمحددعلىجسمالىتنطروالحواس.التعبيرصحان،الخارجأفقهووالعالم،الداخل

لى.خالصرياضيتعيينهناوالةحعديد.خارجيئهوماعلى،هوداخليعامنهاالازسانيطلنوافذ

جديدأاتجاهاًتمنحناالعالمفيالانسانوجودعلاقةولكنغريبينعالمينبننيصلجسرالاهياناذنالحؤاسبىوكأ
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العلاقاتمدىشثدمم!،قياسيأبحعأالعل!هيالبحثوآصبحهذءتعليلاصكمالأثبينمنحذفناانبعدوص!نبةالب!وثي

ولهذا.التجربةاجزاءبيناوالدراسةموضوعاتبينالقاثمةالتجاز-رالساسلىاو،الاحهواءاساهرجملىالتعلهل،العلاقة

ام!تجابةحدوثشروطعنيبحثمثلا،النفسعلمانشاهدناهذهانو!!،اخيراحىتمالامامنايبقى،والعالمالانسانبر!ن

شروطيدرسالاجتماعوعلم.الشررطهذهبتغيروتغيرهاملوالويءالانسانويخلالمنالاأز/-برثلايمكناتعلاقة

اليم.وحضاريةوثقاقيةوسياسيةاقتصاديةمناجماعيةظاهرةوجودايماهثانهبل،المهاليةالذاتيشبهتجىريداكليئليماسهنا

قلوهكذا.نؤسهـاالشروطهذهتغير،شتغيرهـاويتابع،لوجودهاساسيكثصرط،"نفسههو-"ض"د!.تجيانه؟مبارز!

.الانسانموضوعهاالئيوالفرعيةإلاساسيةالعلومبقه"قيالويمنوجودكلاولويةعنف!لتساولإذن.العالموجود

لموضوعاتنفسهالتبسهطهذاملامحمنتبرزالمشكلةولكنغرقت،لهمجمررلااحراج!ف!طةوالىالبرثيح!لالعالماو

.ومنا!-،االعلومتلمث.هائلةص،ودآ%لالهواضاعت،طورل!زمنأالفلمهةبه

علمكلىان،ااتهكهةءـذهفيالانتثاهيىترعيئماواولاذها.طورينوتعليللبحث4نتيصالعلإقةهذهمهلبىت

انهئو!ير،الوا-ديالتةصكرضطرفيلم!يقعالعلوم!ذهمنبراالتسليممنبدلاالقيإحااا؟طلاقلىقطةالعكسعلى

نايمكنهالذيالمشروعاتعلم،العلومبقيةدونمنوحدههو.لظواهر!االم-شلفةا!لعانيلمتابركلة

بالأسبةمعلاحصلىما.الانسافيالموجودحقائق!رزجميعالاساسيةالموضوعةهذهمنن!ىابمأنالآنيه،وا(!ب

.الاقتصادفيالماركسيةللنزعةمنكلاقيعلالتي،الابداعيةالظاهرة(العالمفبالانسان)

مجردظواهرالىالانسافيالموجودارجاعان:ثانياًالأدباناي.الةانيللطرفهلازمماتابعاًوالحريةالادب

الىويحيلهبةو-دتهيشةتهويفقده،بعضأبعضهـاتحددقهاسيةوسنرى.الاخرعن.ممعزللأصدهماصرفملاظاهرتانيةوالحر

كا.الباردةوالأرقامالسطحيةالخارصالأوصافمنمحومعلهيبلزعندما،الحريةفقيق،اط!يةفعلىلنلولم!كالآمن

منوكلنعنا،للاة"انواضبممعنىتش!لءننمائهأ4ـببعدناازوهوالأدبفانثا؟"4جهـةومن.أبداعالمطينقلبا)ءامل

متماسلث.للانساطعماقام!اي،الحريةدأ!-لى:د!رهيعملالابداعهذامنجز!

....*عمعاومتذوقهككاتبه!تحراداةنفسه!ا؟ه
الطواهريالهىيلسودصيدعلىموياًالععلردباءاولمد

سارتر()وهيدغر()امهال،تبعهومن(هوسرل)ع،..،

فيتعطيالظواهروتامتفلسفة)1((ىصرلوبو)و.الانسانظواهرتقسمتقدالحديثةالعلومأنرأينا

التأملوبننالخارجي!طالقيا!الأسلوببىينيم!حءصقاً

التآلية:النقاطعلىزعمام!ايدعلىكلهـاواتفقت.الماهوقياكأاتفى

.دراكوا!الاحساس،نعنحدضولث!حصميةاادراكهعناحساشهاك!م!اءاحسيمث
لمصللاسبيل"؟

وعييحددهامتكاملةوحدةالخارجيوالعللموالنفساىمم)تأهىف

.(نالانسلباكإ-كرل

ضه4معرومختلفةظواهرخلال.زقيدىلىةالوحهذهان-2ترجمة

ا!ي.الزمانفيعمىامحميرة

اساسياىشيئاىلمىسالظواهرههـذهاختلاف-ءويكل3لذساءالمضصهرالجناحفيالمرأةحياةاسرارقهمة

واحد.منظررعصقوراءهااناذ.مشوقتحليليباسلوبنوبل-ائزةرابحةت!سدها

يتط!:الظواهرهذهدرا!مةان04"يمالحر"!ررانضممنوصاكااالشرقيةالمرأةقمعة

والنشرللطباعةالاهليةالمؤسسة!تبمن

لعنامهى-بيروت3م1م.ب.ص
المفكر!نءلاءمؤلفاتمر،البحثلهرأكمصحادر،للاطلاحيراجع"ا"



ئمسةالموقفهداذاخلصميميةحركةوجودمنبدول!وهذاكاطبمه،اكار.ا.!ه!"!9*ه*!ول"ا؟هاهالعالمتعليق-أ

الأديبطولءن،إ:سانعلبهيقوم،اءهـاعامننوعهيفيالظواهرعنالسابقةوالمعلوماتالتصوراتكلحذف

السلبيااخالمر-ميعبينصراعإنه.الأعنفبشكلهبنفذءبردونهيومواج!تهاكا،الاولى(براءخها)الىاعادتهاسبهل

عندالأدبب،الحربةإرادةحس!التجاوزوثبةضدتقفالتىسلبيةالأولى.مرحلتانالتعليقهذاوقي.قبليةفكرةأي

الإديبهيفشرزعالتي،الجديدةالامكانجيةتحقيقذرشقيوببنالاسمغماءيجبانهفهي4السلبالمرحلةاما.ايجابيةوالأخرى

صاحيهويةب،قيكنلمإنمشروعولأ.ووصودءأدبهمنعلىتقومالايجابيةوالمرحلة.أكيدةبصورةيبررلمكلماعن

لهتوثلىالتيالشخصيةبامكانجياته!كلليكنلموإن،تماماًالحدسهذاانباعتبار،بالاشياءالمباشرالحدساستدعاء

خالضأإنسانياًشيخاًليستالأ!الةأنالآنولنفهم.صالمههناتعنيوالاشياع.يقينلكنلمصدرايكونانن؟3وحده

فضلا،الأصالةهدهأنالغكئسغلىبل.بالعالمصلةأيمنتكونقطوالالظواهريالحدسمجالزؤلفالقيهيانها

عالمنبئابتةمجردةماهيةأوسابقاًجوهراليستعونهاعن)1(.للشعورمعطاة

سلسلةضمنهتزابطالذيالمتكاملالمنحىصورةفانها،المثلاالمعنىباءطائهاالاي!ونلاالظوا!رتبريران-ب

إلىيسعىوهو،إزنسانيمو"تدينقذهاالتيالحريةتح!ققاتولا،الانسانوعيعنالمعزولةالظاهرةعنيأتيلاوالمعنى

تثبتوبا!المط،هويتهقىهـا!وىاخللىإركارراته%ميعقيعنينبثقالمعنىان.الظاهرةعنالمعزولالانسانوعيعن

تمعدبساقهـاوهينفسهاة-البذرةلي!هتفالأصالةأصاك"ـ.منالخلوصهنااءةألمر)وايئةالبربالظاهرةيءالبرا)وعياضقاء

ليسلبفالأتوهكذا.ثمارهابأوتينع،بأغصانهاوتتنسامى،باثيهشعوراألوعيكونءن.(تصوراوسارقحكمعل

الأديبولكن.سيكونعماوتصوراثهأحلامهمشروعهو.الوعيقبلمنبهمشعورأالشيءوءقكون

وي!تبه.يفعلهماهو،ي!ونهما!ونتيجةان"،صىلىفةفدثلاالعمليةهذهولكن-ج

دعوئاءالذي،المراعهذايتطلب،فعلك!لتابةوال!يكتفيئالعلماناذ.معاًاطرير"و4لهالمسؤوعلىيبنيكليموقف

هذهصفةئعرفأنأردناولذاءوالمواخالحريةبينصراعاًمنعيرهعن،تماماًمعزولكوضعالظاهرةعلىباطلاعنا

منأساسهاكلهافيهيثكنلموإن،أذهالوجدنل،ا،واخالمنهجيفومنما08اكتشفهالذيالوعيوعن،الموضوعات

نهاكذلك.لعلىتواج!ههاالكاتعبحريةولكن،ماديأصىلقيمةلىكوضوعالظاهرةثحفعلى،ولوجيالفينومة

أضذ،سابقةلامكانيات،قديمتحققكلاخمونسميأنناإذيكسبهاالذيالماهويالمعىاعطاضاوعل،ذاتهبحدوجودية

الز!ان-يريةعنوأخر!4،حر!أ!وله،مخثرأ!صانحيثمن،الانسانبحريةعلاقتهاحيثمناخرىقيمة

لامغفلسديمإلىوأعادء.الأشياءبين5ورما،الاذسمافطصياغتهعلىوقدرة،أولاالخامالشىءتجاوز.هيالحرية

لأحد.يمتسالذيالانسانيالموجودإمكانيات-سب،جديدةصىياشة

المادية،الموافيهذءشكليأخذالذيهولمالعلأنوالواقعوهدف،لمالعلمنموقفهفيهيحققةمثكل،-ريتههنايمارس

هو،الحريةهذءتلقاء،قالعالم.بكرجديدةحريةثلقاءكل،يخمابطابعهالعالميطبعالتيبالصورة،العالمخارطةتغبليرمن

لهذءبالنسبةماضياًأوعدماًأصبحالذيمستقبلهمإنه،عالمهممنعللماً،هويةبدونعالماًكانأنبعد،هوعالمهللىويحعله

انتهت،اًعمالولكسها..وحرياسهم،أعمالهمإنه.الحريةهمءسواءالذين،النا!سوكل،الخامالأشياءوكل،أشياء

هذاهو(هم)الىفاننرىوكماموتشيأتتكثفتوحريات.يعوخممالاأو،حريتهميعون

تلقاءمشروع،للعالمالقديمةالخارطةصنعالذءبالمغفلا!ر،متكاملةبصورة/الكاتبيتضذءأساسيموقفوالأذب

.جديدةلحريةجديدةخارطةحتى،أفةأأوسحهاإلى4الذاقي4أصاس-ممهأبسطمناعتبازا

تتجاوزها،أنالحريةعلىالتي،القديمةانلارظةوهذه0المتحقق،للوجودالنموذجيةالمعانيمعتتلاقى

ول-الصفحةعلىالبةية-3ءط4هاس!3كهء+أ3:*،ا!جا!أ43كهعا5143،ابم11338(



للؤزيقياب؟أببالأقىماعبفيسم!مص-----في.يببعبحس---

تترلىالانمسانهحريتهاأاإلوداحىماأإلاالموارخيناإكيفهذاوار!ئصادافى!يىب!،دباللى

الماديةالشروطهذهزكونلاإذنفكهف.المتحركةالخالقةأ-11قحةالمهعلىالمةثورتتمة-

ومدعاة،ذاتهافيللتسنالمدعاة،المعباخهالهأكثر،فعدلظب------.ا-ا..

---ء-مم-----.!نن
ا؟أخرىخار-ية-رياتفبلمنعلهاللثورة.+

قيتهضميم،نتايمهاإص"كأيجعايبابرظبالظب،روعالميباعتمتزكرملأظب

لتفصا،إمكاللحرخهااليمنافتقريرحعمان،تكثففكلومالمثسيأتكانالذيمماوالحضاريوالماديا)"قيافيا!"؟لحلاطقيقة

إمكاؤياخ!لمتحققراحتوتحركتبكراأصيلةحريةوإن.ممانعابينما.تحققكانوالذيمما،الحرءكرأواطر،مروعهـممث

وصى!رشمزعواتجاهمسشؤعت5بأم"متلعباالحديدي4الحرلى-تهصصا

تارنحيةليكني،جديداوجوداقثبت،مانعاًتحمامالعذرا-"!لالسابئيزأوالآ!درينعمليكونأنشأنهمنماوكل

العالم،م!محءلىملامحصهويطثع،اخرىيوقاخالإنسان،إلىواخ!مخولثمكامنةإمكانيةماكانأيمماءل،والمعاصرين

.4زصوروو-،4يعطيهويصبحنهفا،الضيئيةصفةليأ-ذأنهعنعدأ،أقعالوهذافان

ارفردفيواءلى،الانسانعالمفيالمادية.الشروطفليست4فيوألاول.اكمةا،ترالقيوده.قء!وعةأي،نظاهانفسههـو

إكالم.لهمارربئولاوالابداعالحريةعلىبراعثاً،المجتمعأو.مادداقىسبهاًراعتباره،تج!اوزهوال!ظاملتهديمخمةاأساسهافي

الحظبونبااؤل.ولمبتوحيزماتتهلبينمتيبسطة-مرحلةمخلها!سروهبااثتمماشبلنليتا،مبهبباأمسانسظإهوماسهيبيةاثض

الميتامبلنلمالاأماأر،ىتتنليبظاوأظبتيبجدأبللمجيهزفي!يبحدبهلىلهمامأيصبسم،اخرنظامإلىظبانفسههراتنهابحتى

سممتقينتفي،هبد-لىة"ةىمدهميبودهبرلأثا.هاغيروالماديبة.تححتأظبئأخىر

.ئسأضصورةليعطيهوالمرتمعللعالمالأ!ارأننقللمإننا.المجالهذأفيالنظاممعضىإلىو-لشنتبه

إمكاطياتتفجرعلىيقومإيجابيعهلأسالىهافيفالحريههذهنربرلو،الأرضفيالانحدارنظاممجراهائيتتبع

الذيكالنبع.منهينطلقالذيالوضعظروفتلقاءالإنسانالنظامفانوبرالالي.ألانحدارهذابحسبفجلا-ممهالمثالأص!ار

أببظسعبمرسسممنأةيبةاظبلبباا،وانبماقتيتحرظبةأهملهفيهيبهنزاقىقيتأ"ناءننبسهالناعببمة-إنه.سا/قاأوخاهت"جمألتب

انبثاقهقوةمعتتناسببقيوةيل!سيراندفاء4و%4فيسي!إلىيتحولونظام!صةسبليكرالهعليخمدوعةلىما.الفىعل

الأسال!ينا.عناهب-اور!!الحرعنلانالمءبلأشبلاهبهزهلياهتباشظبامدشظزء

منفعلمجال،الماديةالظروفظروفهومن،فالوضعءأوجدهالذيالفعل

تبابءلىتهتدافاذا.ليهالمىميبىمهبالحسىظبمنتاهبيمتلنلاءهيئ،الماهاهتفيهمهتتأشياءههتالأننلمةأهاهبانيأظبانل

منتتدرج،مستوياتأوطبقاتالمجتمعأن،الماركسهكنقيهتهاكل!اإن.الحاضرمواخإلىانقلثتالقيالماضييات-ر

)الايدلوجيا(هرموطنالذيالأعلىالمستوى،إلىماديةقاعدةانطلاقنقطكونهافيبل،الحياةثوابتكوح"فيت!!نلى1

سنى،فانالحريةالفهلرأومىمطىبأفي،المارقبسهلبالاىمطلاهبهبانسيماماًتناهباأهبثرمهباشهبتتيبعمهمطمنهاأقهبهسياتتهتر

وأبالأقدامالرأسفسرنا،بالأسفلالأعلىفسرناأنناذللث.الجديدالخلقزوازعجمم

ثورةيذرأنسبيلفي؟ماذاسبيلفيذلككل.ا:طناثابتمجتمعولا،زابتتاريخبردلللإذطنهناكفل!س

الجمىسهبلتتاهبزا؟مخسمالمسؤللذسنهناالتاهبيخإهل.ثابهامارلاأهبشخصء"هتبالتالي

نعكسبأن،التضحيةهذهمثلتطلبالغايةهذهفهل.وانقلابتقدمأونكوصأوصراعمنالمستقبلو-وادث

فاعلا،كانأنبعد،منفعلالف)ئايةالحرونجعل،الآية.علا!صيةانفلابأثفخصهيةوا،المجتمععلىثورةوالمجتمع

علىإمكانيةأيتملكلاوهي،فاعلاشيئأالماديةوالعوامل،الاذصاديةبالشروطرشمىماالمواخهذهمننجدفأين
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مثرينالكلالموكأريدءلىالعالميالشوعيالحزبانحلالفانثدءبالذي4نةم!ه3ال!ايقرركما،الذاتيةوالحركةالمبادهة

2!اؤو4ال!افالقومياتاًنعنثينه،قل!لسذانعقدالذي.فوقهصرحهاتثنيأنهاالماركسية

4الاقتصادر4العدالوان،الط"قا!منصهرابناخهـاعلىروحيةعندمما!بردهاأي،رياايروليتلقض!"يخدمهذاحتىفهل

اعماال،خمارجمنتسه"وردانيمكنلاإلصوريةوالانقلاباتنفوسنعدمعندمما؟ظروفهاإلىونذسبما،الذاتيةحريتهامن

تقالهدوان.غيرهاولاشفي،نة-الاوحريتها"الأمصنيعةوحل،الطبقةأساسءلىإلابالتغييرأملكلمنأصحابهل

وحريشهالانسالطتقاليدمحلفللنممكنلاوقوانينهالاقتصاد!حررأنيعقل!ف.فرددزحريةمشروعتحقيقعلىقدرة

زعماءباعتراخط-كأوهكذا.الأءلىالمثلنحوونزوعهإصطانطريقءنالحريةهذهتجدألمإنواحدةدفعةكلهاالطبقة

ولا،بالأسفلالأءلىتفسيرءكنلافافه،اليومالشهيىعيةهذهتقيقكلاقمائموجودهومشروعومسؤوليثهدالفر

والانتانطبالتجارةافكرواالأدبولا،بالبطنالرأسنجوآضراأولاالحرية

ولوف!يةرفريفيلمنالماركسيةفلمرسفةفاذنفلي!.وومبائلهالاشؤفر-الحوو4الحريةوجود-الجماعةفيالأصالةإن

11كلوضهوعاوتغهيروت!!رهاالححوجاصطناععنهماوء!رالحماء"بطولةقيمتتمثلعباقرةأفرادووزأنساسعلىإلا

ر-تىصالتيالكذبةهذه،الكتيىطالدوراتضعرراءواختفاءاديمفكونالأفرهولاءشيءكلتجلولكن،دهأوجووإرادة

)2(ريدةصاردلوجبأءنلهم.وليصحضوا(1)نفم!4اممذباحتىليةوم!واسملهايتهمحىرإن.تحقيقهاعلىالقدرةأو،يتهمحر

.ب*ضهأبرىصط،مءإئهلزوشنائمها)كرهل!نومتناؤضصاتزخمسجم.حقيقيةقعاليةذأتفهـىطوبالتالي

-.:تك!وهل؟الأصالةهدهدوىطالأدبيفعلوماذا

..؟لهاودعاةأثمةنونيكوأخيلنتخلقحىالتقدميةالمباديء

دورعنلنب-تدزعوطالهسريالاستطرادهدابعد

.!الموا!كلنضاصؤبرقيإعرواالاز-انوتحرفيالأدب.طبقةأدبالأساسفيهوليسالأدبإننقولونحن.

أثاتؤدالعربفنحن.طبقة4طصرليستكذلصنطيةاطصروان

سلوكأنهعا!عاديسلوك،4اطسةممااناعتقدا.بة??.
!ررصطكلهاالامةادبيكنلمإنالادبأنفيوال!والادريلارمحنا

تما!اً،مختلفنوعمن،آخرسلوكجانبالى،بطوليبكاملها(الأمة)حريةتكتلمإنالحريةوأن،(الطبقةلآا

،ادذرونيسهلمكه،ترسار،قيولءا،4النبسيئ،ليافيءدحريةولاأدب!انكطمما،(قةالطهلاا

متطاباتاوالعاماوالدينأوبالاخلاقيقتنعونعندما

افىم()لارادةأرادص!ممن4يالحرمىادهةلينقلوا(الثخصرجمة)فان.الماركسيينوب!نبينناياًظاهراختلافأهذاول!س

-ص..ءوالأخلاقالحريةأساسعلىيقومالعربلدىالأمة!قييم

مسؤوليةو!بمعلوكا،مورؤولصحم!ائ!اءارقى،مءنيلقودوبالتاليالاورصاديةا!ءأ!اسكلورقوملطمةالماركسبفيوتقييم

.(الهم)

الماركسي-التف!يروإذاكان.الأمةكيانوفصمالآحقادوتنافس

"فغذاىطادياااص"كوىطاىط؟؟ناطىر"4لملوكانواماوما،اليوم4الغربصاً!ماوضاعالىبا.لذسبةماحدإلىيصىط

وأ،لى،ل!ااهر(4الأنظصحذ!)العالمتعلهقيكونعضلىه!ااصبحتحىت،كيا.فيوتف!سخقومخاانحلالملثبهاصب

ةالحريحمذهتحق!هاأنتودكبالالامكانياتتكوبئعندما4والرأسمالهيةوالصورجوازانقابةوابالمعملومهلهاوجودهاتفنسر

بانبا.اورة"قامساألالالأنظمةقيس.لابحيث،مضواصعنة4الأمهذهاناذ.عالاليومالعربيةالأمةث"فعلاهذافان

ممتناوىطهوافياالى،صطالىلموكمناانوعهذاانالوأشعونبولاز--صفي،تبعثويطمإانطىطتتو-د،ولاولكنهالاتنحل

الأفرادبحضلىهناكيو"لىقا-.ولكنالناسمىطالأعظمالسوأدء-.ص
والامةدالظرغىعنولا،الالص"4اءتصسبيكقييهالحرعن

الى!ارل!"بالامكانهاتعادقيغيربغىشعورهمفعهم"ين.أوبطبقةاحماءسبيلث،الجديدةالانقلابيةبالامكانيات
ولىالذ

ليونش.اوءير-ل!عخيكالدليااًتمرمور،(1)عبطونةبثوراومحقد

فيادوا!ؤ:!سا!دبءةباس!أثواجا-المتحالبماءالسببولمذا)2(لاتقومالعالموحدةانظناقدوستالقتماركسكانواذا

-ازا،اشص-سدأاالمإ"!-لىظضا!!د.ياليتارال!روطبقاتوتوحيدالقومية31جاناتيمبمحطالا
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والأنظمة،4العلصالنظرياتوحىى،والاء-يئاديةالأضلإقي"بطولياًسلوكأذلكيستدعيبحيث،واعنفاوضهح3.حرية

الاررانعنافىحثىففىاىبلوالاورصادرةو.اإثىروىإ،اوراس"الحريةتصبحوهنا.الخلاقوالصراعبالنضهاليتصهف،حقاً

هذهىدل،والشروا!رالحريةهـاهمو-ىواأىصيةلحركةالصادقبالاىبزاممليشعورعلىتتوتراصيلةقضية

يدينونالذيناومضواالذينسواءلينالآخراعمالمنكاازت.واهدافهاووساظهايةالحرهذء

الحريةبعرفءـيالأنظص"!ذهجمغان.اىأضرإوقتافيءثاوالموقف،كلوقفشتبطالنوعهذامنحريةوحل

لعدةوذلكوشر!احرهاعنالنظرف،ا..!ذهالفعليالسلوكالأهومافالموق!.بوضعبالثالييرتبط

."بصر:أسباعاجمايمنالوضعشروطجذرياًوعياًتعيوهي،الحرية

ءاثانيةجهةومن،ص!ةمنعامواونانيوقوميئوافتصادي
الحرياتلانالاالتح!قءنتقفلمالامور!ذهن-01.

حدى،الشروطهذهمناضلةعلىالمتفتحةقدرتهاتعي

مرى.الانتا!عنممبقدكفتوتلائص،اتصنرهاكانتالتي.اهدافهاقمىالم!ودفعهالآتربعضهاواغناء،بعضها

نانحهافانهجديدةاخرىحرياتوفرتمااذااولهذا!اضيالتزامعظيم".والقضية4قصاذنالعظيمةيةفاطر

اومصابعةعليهآبالانقلابسواء.عديدةبأساليبتحققهاؤ:اجإقياالمثلهذه.الحريةهذهمثلحسبالتغييرارادةتلقاء

للماضييمتماءللأنتغييرهاوالمهم.تحطءالااو".مموهاهي!ل..فوقهامتعاليأولا،عنماخلرجيةشيئاهيليست

الرا!لمن.الموجود؟ملمانانسائيغيرشيئ.لذاكاا،اوازضمانموهماحالفينفسها

يصج!.-خاطوانتاجهاالحريةبينا)صلةتنقةانما-2.بالكتلومنهم،الم!دعون،الأفرادهؤلاءبينومن

علدخيلطحأنه،4ممىوودىبدون،4انسافبدونالانتاخ!هذاخلالمنالمنبثقةالحريةمنالطاقةهذهالا!وليسوالكاتب

ءوالحرح"الفعلعالم.ز!يرهس-لفيالعالمءلىبام!اورإكااوضعها

تنعدم4أ!ري4صاحبههويةالانتاخعنزسةطعندما-3اوضحهـاعلى(المواخ)تقومالكاتبهذاوتلقاء

من"!عوالمصء4الواصءجمرالمجتمعملكهةالىوينتقكفرديتهالملأ،امامحريتهتنفيذعلىتقومالبدءفيرسالتهانواقساها.

.4والمحافظالسكونالىىجلطجعه.ولهذاينالآخرياتحرتةجيرعلىبع!فيمايةالحرهذهلتعهل

مشروعهـايطابققيذاموقف!اجديلىةحرية،لان-4اج!يةعامططبيعةذاتهيالتي(الو!ع)مواختأخذ

ا!اشيئدا،%-!صزلمكهطدمأنمنلهابدفلا،الوجودفي،الدأخليةالفرديةالأديبفيهمناضل"تحتدمذاتهأطاووا4وانشازر

بخنلها-يويامجالاالمجمتمعيصبحان!اما،قجلهاالكاملاتالحرطاقاتطاقتهألىيسضيفأخرىبرهةمنانهكا

.ل!ا؟"4ضحصوتقعتتختراناو،الظميةوحركتهايتحركبأننفسه!االمواخهذهضد"المناضلهورالجصمنالأخرى

وخصبهالحيوعهنزفقداخرانتاجكلهياذناخفالمومسووإى"عنفثاويمشف،وينيما،ويقودها،يستفزها

المتدافع.التهبأرمجرىفيالثوابتتبةمرالىلوانته،الواقعيئ.قي"الحصواستطاعتها

.مناضلت!-اابديدةالحرياتعلىغهناوممت:وازواعهاالمواخ!ذهم!مادرءنقليلاولنتحدث

المناضل4طبه*ةعنلل!هـثف4الأساشمهض4المحررالأدكبوقدمشروعاتاويات-رالموأخهذهاصلانقلنا

سنمالتا!!اء.5حرياح!موايقاظةالآخرينمبادهاتكبورسالتهادورهاأنهت،واشياءوفاخضءنوتخثرتتنفذت

حكماو4شائىحلعنالخاصالوعيحدسىيعطلأنشأنه،سديميةمغفلةصفةلهافصارتبالبى-اصنهـاصلتهاوفقدت

"اثلقر-ىمهاح!آرجلاالأديبلذلاىبكانوءمتداولسا،قالقد؟4الأجيالوصدرحما،باهتة4تجهربدتل13اشكأحما

كلفضحعلخارقةرارادةيعولار".لنفسهصرلواصناممعبوداتاوخالدةانظمةاح"علىالصاعدةللأجيال

العلم،:ةالكبيرالكىأتوراءالمقنعننحل،يفالزنماذجيتعبماأننفسهافرغالذيالشيخطبىعةمنلأنوذلك.مقدسة

يدءونالذينهولاء.الخالأخلاقا،العقيدة،الاصلاحيطلبوقواعدحكماواعماله-وادثهمنفيجعلالقديمانتاجه

واطلمجردةاللمفا!متثالاالاهمكأنوعا!ااالنظمننوعامهـ!ومينالأ-كأادهولاءيكونب!كما.اتباعهـااحفادهمن

لكي،المقدسةالحكممرالعتيقلسلطاناو،القطيعلارادةالتقال!د.فمجصوعةالخاصةامكانياتهمو-ودهموتنفيذبححقيق
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هيالتي4لياطر.4بىعرنة"رحلفييةاطربعثو،يفالز.4القاسهليغاوم!.ؤوالثقصلليةالحر!لعازم!ءنبوايز

يحملهماأقىدطهيالتيئالحريئبةوالمسهتف:لمرالحاضصانعةعدوامخيفأالحرالكاتبهذاكلثلبدااناذنعجبفلا

واضطهة.اوههلامصطمتكونةكهذرةسواء،المعاصرلهطالعرانساننافينماذجهـموواقنعتهمثنالآضرصيغءلىيتصردوهوانه

أنهالبعثعصرفييعيماشيىعرانسانكليعلمانصبهبو-ى(الا-حماص14)قي"،)وفي(314راكل)ونب(4ال!ثخص)

"!4لىيقوضفووسرجلاز4.الأولى4بالدربرسلبيرطل!ؤلاءنفوس!وأب4نفسهفييقحدىانما(الفنه"4القيه)

منكلها.الأرصطهذهفيقائمةلادعائم،الآضرينبيتومهطقركونوالأنيا-عوهماي،يغمحىراي،الضماص

ليعست.ا،ضامين،ءللالههـستكالالالىكل،!جي!نبناءصنعزقليدلاع!ويخ!م،الاخرينيةحرمنطقلا،ليخهـمحر

نبدأهناكومن.خاما،سصدممآ،ترابات!ودانيجب.)كا.الداول(هـستعصلإت)لاهـاءكام"يقالآخر

فيبالأدبنليمصإوالذينآحديىاتصللقد.الأص"لليالس"اءالسلوكاصهوأؤووالعقائد،.والأنظصالمفاهيمهدلانوالواقع

،بالدموعءينأهورفتغر،لشاءاغاضباجاءفي.مدينتي.جديدةية-رءلقهلمنالنظرلاعادةدائمابحاجة،البشري

له!فكللتماذا.حةبالفضهالنحهلوبرههفيءرقكليصرخهفهوماواصيلةفكرةمنليهرولأنه،ثاةتشبئلا4لأز

(!العظيمةالأووةءو.ونيةالمز4)الماضهقي،عياحبهاصىقرألقيدأندونا)رؤومنبننينثةلأنءكن-فنظاماوصمحيح

يفينالأدباءالمزمنلنصوذص!ف!4ضمتتعرمقطعاماموارتجفدونوالجيوبالأيديبينالعملةززرقلكا،4ط:يزمنيغير

إيخما:بيوءسخ.والءورةالعروب4رسىاراتالضاجرين.انساور"اضهيا?!رالمستعملاتفكل.القياسه"12قيصزفقدالت

أضهرىالذيأناأ،ا،تاجرأناأ..هذاعنيوتكتبصديقك.والهركاتالأوضاعحلطفيثنفعلاوالاتادواتاخ"

-اثا!فيمن؟ىةا!-رالهظراتءلىأء8-لىالديأناأ،وأبإصههي،ر"العفوالحرية،بةالكاشفةالحرية،المتمردةاطريةو

،؟!أناأ؟المشوهاتواكا.ادواص"تخلقا!ا،المستع!لاتبع!لةتتعاكلللاالفي

..ءء*-انا.معنىلأن4ءالأقيسههذهعلىيهاقرتتمردوانها،اق؟ستهارضز4

.زفسهلكنعيرعنتفينفسههداصاكاحبيعرالماصماضهمصمطاب!د"الأوهذ،بالامكاز"اتوورءلىوتكامما!ءىوال"ءوءالنصوهييةرالحى

له.ام!منا!عتنراترطابقانءممنح!امقهاساليهلى4الهجائهالأحىرفرتعلملطفىلمقهاسهـوما

-.?."مقلدبلأدليهـ،-مقياسماوان."العاليالشهاداتءهـضطاضقيف

يةالحراد.يناخرحثاخ!!رآلصاصدهكاعدخسرمهال!حمةالفاضو.مبدعلأديبمقياس!6أمطلةهوول!هر

لمالذيلىالأوركالمجتمعيةحل،جصضهحال!لىمة!ووما

مقهاسهأهو!ليى،الماديالمموالاقتصاديالقا/ونالا4لي"ق

-قيقه""""ارؤدىر"4بالعرأ!رر"في"ب!ديفيالومييهاطرليصير،وزشتتهوبأسص"لامهآمنجبارايولدوليجعثلمج!!ع

عنهافثممااكثر4-قيقي.والرءامالرملمنتدريجيازشمو!لمجتمع،الحاضةاعمالهفيواص!ا)!4!تار!ثتوا-دا

اقضصادطهايتهلىلايتنا-ران.صاضرفيلسوفقيااوترسمار.اليومبيالعر

الضلالأنظمةحر!اكلامتتةهقرولا.زيفمنصؤضىولارأقهكألتواجهالجديدةاتاط:تةت:فالعربيةالأمةفي

.والاستغلالالاستعماراءواننفولهر!وفينفممهنافيوالهجنةيفيعمرالزههنا.اضطوءس.ضاههلثهاقسىعلىشوتتوالمواصن

اد/صايتعذى،لحظةحلنهص،1تتشدتااضبر"اطرءذهومنتصهالبمنء4الأءجمهواتالززشفمن.السى"هنمضاتمنذ

فهـي،الحريةعننتحدثحيناليومنتل!مكناوأذاءالمعاصسطالبالية4الأنظصاوكوأتافىشسارركاممن.العروقأحط

علىاوا"خمالهاعليبعديظوىولاجسهطنامنتتف%رلأب!اوا)وجو!والحريةالح!اةفياذفحيهرغوالنماذصطالعتيقةوالمفاهيم

فيهايذبثقالتيا،!ترئةكالأرصط.ولرولوء44بلسانعض"التعبيراكاتلدىيرال!حرارادةتنن"هقالبحرانهذأفي.فيالانسا

يجرفأنيلبثلاولكنه.ءقلإل!ليو!إ،اإنه..ينبوعالحرية..افىوللملآخرينلصاحبهصىامد؟قدزقدروكأنهالىالعر

.أفيمةال!مللى4الطصقيجىدهابرو..لتهاحوضه!يمعاهعصسبناءامتلزو..4تلؤديبايةتحرعيمنتنبثقاتيىالكر

صفديمطاعدسق!وازالةا،وأنعفطيمفيتتل!كلرالأقدار!ذه.باؤدارها
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