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يعانيهالذيالجديدالبعثحفيقةتنكشفالعربيةالا!منجبارةكانالجاهليواقىوع.الاعلىالمثلنحوعنيفنزوععلىتقوم،ألاول

عرفتهما،رهيبمريدنوعمن،ثوريةحقيقةانها.الامةوجدانمنلهكانالاسلا!اوالنزوع.البطلصورةعلىالفردخلقالاعلىمثله

ولعل.كذلكالغربوريةتعرفهنكادولا،سابقاالعربتؤرية.ا"!لمقاسللأميحققميامريقينظامبحسبالانسانيةتنظيمالاعلى

نموذجوهو.الغريبنموذجهامن.للتيالرهينةالثوريةهذهخصوصيةاحرارا،امراداكونعنرما،امكانياتهاستنفدبالاحرىاو،الاولومشل

ناالععبمنجبارةمثلفيهيتصالب،العدممنمخلومايكونيكادو!اب.حراموح!امجمعايكونانيسنصولم،البطولةاسطور-صي
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اناةوهوثالتتسا؟ليوضع،هذاالثانيالتسا؟ليالوضعويتبع-مهـ.سيما

؟اثوركيف،الثوريوفى.ذاكالدراصي!يهم!ووورتودع"انلمكنوما،لكازن5لهذامل!مة

الثوريةالطرقتبيانميلايطمحالسؤالهذاانكذلكالواضحومنالمخ!فةالىوجود.قيعيغهفيهنحللانمنلنالابدتجربتهمنالمرحلةهذه

فالموفف.بالفعلمتحققإيءعلىمبدفيايقعسؤالانه.المجديةفيليستالمصيغهذهانوسنرى.ثوريككاننخلالهامنيتبدىالتي

ولذلك.بالذاتهوموضوعهحولالسؤالهذا!طلمقالذيهوانتوريلا،مستقرةفيداخليةانبثافاتانهابل،والجمودالسكونمنحال

.وهووالتنفيذالتحققحالفيوهيوللتوريوص!جوابا!بطنهوفرضد!-اهـإمرمراعفيو!كا،تتلافتىحى.فبرزانتلبت

الخاصة.طبيعتهانلقاءمنالحيةحركيتهاتتابعالثورةكليةانيفترضديالنهكسئتلمسالثوريهذااعماقوفي.ذاتهالوقتفييعاكسهاما

فوميمعطى1،اام،عابثةارارةعنعمناتكونالطبيعةهذههي!امعأيجابياونبلا،وث!راسةقسوةمظاهرهاعنففيوالحريةالوجود
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المشل!وا!جزئيةالحقديئالطبقيةكالئورةسوالبهاهيوما،قوميةو!يها،كذلكثانيةذاتيةمرحلةالىسيصر،الديالكتيكهؤاانغر

المراحلهيوما.ومستمرا"بديعارضموقفالثورةوهل.المنتسرةاولاا.لا،ـاونء.ا،شر-قيشكللةو،طرح،الفرديةنجرتلمهالثورييعي

والانسانية.الوجوديةافاقهاهيوما،داخلمنالتوريةفيهاتمرالمتيوسيسأل.تلقاءهالخاصةوايجابيته،الثوريواقعهمعطياتبحسب
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الانطلاقهوسذاجةالتاكيدعنفتحملصيغةوهي."خرايضاحاكطاناا!ناناجلمنمعركةفيثانجةحدودفلا0وحربرقلقكئلك

كلهالثوربمماللموقفالايجابيةالنواةستظلولكنها.الاولىالثوريةاخرىحريةمنتسخرحريةوكل،ذاتهاتتخطىبطولةوكل.الحر

الوجوديالطسيسبمثابةانها.وتعميقونموتطورمنعليهطرامهما.ولدتها

المضادالواقعث!روطعلىالذاتيةهذهتنقلبعندما،العربيةللذاتيةاوتجريدايالىلايشيروهو،اولاالىموجه(ثورجمماانالماذاا

سيتحددالاوليةالعيغةهذهومن.وسديمهجمودءفي،الثوريللمومفاي،اعيهااناودتجربنىسياقفيانني.تجربتيعنتأمليانفصال

بيالمحيطالفالدالواقععنيميزنيالذكيالرمزانها.بلامةازنباطيموقفاميميا،حقيقتهفيوعييكانوهنا0وبحركيتها،ككلبهااحيطان

وبينبينيفحسبمايفصلبقدر،شءايلايحددرمزذاتيعينفيالاطلاقحدردفيوعيولكنه،بعينهاواضحةمفرتقيمةحدودفيليس

منفص!.انا)،المستوىهذافي،تساوي(ثوريانا)!صيغة.واقعيالىالانينونوهو.الجزئيالاخلافيتبريرهتجاوزفقد،القيى

الانفطلان،الصيغةهذهدراسةبدايةوفي،موقتاالاننقبلانويمكناوعليهموجودماهويوجدانلهينبغيهلانهحيثمنالكونيتبريرء

سنرىانناغير،(الفالدالوافع)مادمموناهوبين(الثوريالانا)بينيقعفيالحمابقدر،لثوريتيعقليمبررعنا.تساكلللافانا.اطلأمايوجدالا

ولن،واحدمستوىوفيواحمهدرجةعلىيبقىلنالانفصالهذاانعملمنعتهاينبثقانيمكنوما،الثورةهذهفي*صالةمدىتقدير

.(الفاسدالواقع)و(الثوريالانا)نقولئنالتعميمحدعنديقفانمضطروانا،اولاغرياحدالالخضقضيةثوريتيلان.حقيقيحر

تربطه،مستمرةحركة(الثوريالانا)هذافياعماقسنلقىاننااذوافيمها،الجديدةنموهامعطياتلادرك،واخرانبفىفاحصاعليهاانقلب

متنا!ةجدليةعلاقاتفيالارتباطهذاتضعانهاكما،الفاسدبالواقعمسالةليستالثوريموقفوفي.دائماذاتهاهدفهيانهاحيثمن

وجوديةصيغةنمولخلةكلفيوتخلق،اوضاعها.تنجاوز،ومتغيرةلانكون.اوبواعتثمةتكونفقد،نفسهاالثورةاهميةذاتلها،البوادت

الثوريةالعلافةمشكةتطرحوبالتاني،اخرسلوكياموقفاتتطلبجديدةاندائماماتذكرنااذاهذا،النورةمنهوجزءالثورةعلىباعثكللان

هذهفيهتتجمد(نيمكنمعينثوريوضعهنارفلشى،ثانياطرحاذاالموقتالتخريبيالجماهيريالعملهذاليستنمنيهاالتيالثورة

مقابلايفترضهاالتيوالعقباتالثوريالانابينالماساويةالحرفيالعلاقةالىمرميةاهدافللثوريةليسوبالتاني.والظرفيالسياسيالطابع

كيما،(الثوريالانا)لانبثاقةالاونيبالوصفاننفلنبدا.لهعابرجزءوهو.هدفهاهيثورةكللان.لهازمانيوكعدالمستقبلافق

كلمتقصينبالتحليلنتابعهاثم،العامةملامحهبعفينعدداننشطيع.عئدهتوقفجداراولشىئ!تهاالثورةنمومن

وبين(الثورلىالانا)بينالأساويةالعلاقةتحددانيمكنالتيالصيغالذاتيموقفيفيثورياانااكونمابقدرثوريانالماذاىاتساكل(ت

عليه.المعترضكلاررمحيطةوافعيةلثروطثمةليسانههذامنلايفهمولكن.السةل

ينطوبما،عفويتأكيدمحضهيالثوربمماللأناالاولىالانبثاقةانكذلكووجودها،دائماموجودةالثروطهذهبل.الثوريةبالفعالية

سبيلفي،انقطاعبدونتترى،مختلفةوسالبةسلبيةاتجاهاتعلىالمحيط؟لعالمفيموقفثوريةكللان.الثوريةمنضأفةعلىلشى

عرشمنسيتبعفيماايضاحالهاسنرىالمكئفةطالنقلهذهكل(1)ثوريةكلتخلوفلا.مطلقكنترطالثوربماللموقفوالمبطن،كاشيام
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.مباث!رةالانتوقفهدرجةق!لايبلغاكي،متكاملنميرذاتهفيهوموقفيتكاملان

الثوريينأمنأكونمن.عليهالمثاروالواقعثوريتهبينقائمةافيساويةالعلاقةدامتما

انني:وهي،الجوابني.نقدم(الثوربم!انا)الاولىالصيغةانعنمشتقةصيغةذاتهحدفيهو(الثوريالانا)انالحقيقةوفي

فيالانقسامبم!هيالفرديةانالواقعوفي،فردبماشربماالثورياناالعا!ا.-في-ريرد5و!ط)،مضموناافقروبالتالى،منهاعمصيغة

ش!انقبلالعربيالوجودخلالهامنيتشخعىالتيالسديمكنلةوهو،الصيفةهذهخلالمنالافصركهانلايمكنالانسانيالوافعاناذ

وتمزقها.بحركيتهاالبعثتجربةبينتوكما.المعالم-في-موجودفانهتبريراوتفكيرايفبلافه

يخئنخصانوسبن.الفرديةغايةهوالكنلةسدتممنالفردبروزانالا!اسهيالعلاقةهذءمثلدانوالوجوديةالفينومنولوجيةالدراسات

فيوهيالثوريةمشكة.زننضحسديعيكموجوداوفرديكموبردالانسانالعالمفياليروزمثكةمانهمبقدروهي،الافسانيللواقيالوجودي

طرفينامامنحنفها.معاوايجابيتهاسلبيتهاتثبتاناجلمنصاعهافيهاتنطلقاتيألاولىالنقطةهيلانها،عليهاالبرهنةلايمكنفافها

!ونطرفيفهميكادولا.والسديميةالفردية:"لوجودمنمتناقضيناوضحولقد.الوبوديةللصيغالاخرىالوصفيةالتعليلاتكل

كلانوهو،فيمااوياحسماليتقممايوميةدالتجربة.الاكريبرزانيمكنالعالم-في-الموبودانكيفخاصةبصورة(هيدجر)

الاعمى.اتداخلهدامنجزءذاتيوانا،لئيءكلفيمتداخلنيء((همة)الىوبردوهو،حقيقيغرمنتروعلاشكلاولهما،شكلينخلال

محددتث!خصكلتبتلع،هلايةمادةمنمؤلفة،غفلاكتلةهناكفكانتعليلساجهةمنوالهارب،الشيئيةالواتهبيناهتماماتهفيالضاقع

خارجتيئاتبقيظلا،ذاتهاحولالعجينيةحركنهاخلالمن.بتضحقدالغاصةامكانياتهعبءسيحملهالذكطالتعليلهذاالعالمفيوجودهمعئى

هذهالاسمةابةخلالمنتنضحانلهلاميتهاتسمحلاوبالتاني،هلاميتها.سيموتصبردافيامكانية،الكبرىالامكانيةتلقاءتحقيقهاومسؤولية

بالمعنىلا،موجوديخرالموقتذاتوفيموجودشيءكلانوهي،السمةاشاراتمنبحمرهيدجرعنهيحدثنالم،حقيقيمشروعوشكل

ومن،تمامااولشةيخرايوعةمنالحالهذهبمعنىبل،الديالكتيكيهومابقدر،للصرسموضوعالييذاتهحدديلانه،عامةوتعريفات

نبرزانعنتقصرولكنها.نوجدانتكادفهي.تماماالهلاميةيخرالىهلاميةاناممينامضمونالىلايقدمالوجودمنالشكلهذاان.معاناةتجربة

تعين.ايخلالمنفييضعنيبل،ذاتينظرفيالمثروعةالقيمةهذهعلىحصلتملالبنيته

الفلسفةفيالمعروفةالنشيةالفوضىحالةتشبهلاالسديميةانمنهععلىيقوماننف!نه.الحللييبيناندونذا.تهالأزقفلب

الذهنبفترضهامجردةحالةالاخررةفهذه3ئمعهباسممن،الامكانيةلمطلقبالنسبةممنايكشفتلقاءالوجوديللجهادطريقةاو

بالوجودهيليست،التكونعلىسابقةمرحلةيحددكيماالمظمل.المحمودةالجزئيةلامكانيلاليتحقيقيخلال

ترمزمرحلةانها.معاالاثنينامكانيةتتضمنقدوانما،بالعممولاالاعمبالصيغةربطهااردنااذا،حقيقتهافيهي(الثوريالانا)و

الخامبالمادةأشبهوهي،الفكرعملتسبقالتيالمطلقةارللأمعقوليةالىلملوجودالثانيالشكلمنخاصةصيغةكانت(العالم-في-)الوجود

واما.والالراكالتجريدفيالنصاتجاءحسبللتشكلالقابلةالعربيالكلايناشكالهايعاني،خاصةتجربةكنلكتقدعها،المشروع

سابقةمرحلةليستالواقعفي!هي،عنهانتحدتاتي،السديميةوتجربتهاالصيغةهذءفانولهذا.البعثعصرالىيمتالئيالحديث

وهي.بالتكونلاصقةمرحلةعن.نعبرهيوانما،كالاولى،التينعلىوذلك،وحم!مايخصهماايضاحالىبحاجة،عنهاتنبثقاتىاليعثية

المعين،تعينلامهي،وانحل!هبوطاتشكلسبقهاالذيللتكونبالنسبةالمسؤولةاليوميةالمعاناةتقدمهاالتيالحيةالمعطياتتحليلالىبالاستناد

ومحدوءفتشكلكلترجعالتيالمتقهقرةالعمليةهذه،ايالقولصحان..اننحققهذااثناءتثيرهاالتيوالمشاكل،.نحققالهاواوجه،لمفاصلها

،الاشكالوتهدم،الاطرفتسلب.واللاتحديداللاتشكلحالالىالوجودمنمتنروعةصيغة(الثوريالانا)كانتاذاانهغير

هكذاوتتداخل،معالمهاوتنطمس،بعضهاعلىوتسيلالمضامينفتميعالخامةتناقضلايهاكذلكلمهاانالا،المعاصرةالقعثيةالتجربةفيالمثروع

لا،لهاقيمةلا،لهااسملاكتلةالىاخيراكلهاتتحولخى،حمول!ماحيثمنفقييمهاهشكلةطرح،التجربةنمومن،انكلفيتحتماتى

شيء،هيوكما،هيانها،صفةلكلمجافية،يشملهاعقليتحد:،رصيغةخلالهاتبرزاتيالاشكالمنكنيراانوسنرى.وهجنتهااصالتها

مجردعلىيحافظلاوهو.الانسانيالوعيير!م،ذاتهاليمعقولغرهيماتتعرضكي!راوانها،فاجعيةهجنةالىتمت(الثوري؟لانا)

الىوجذبه،طمسهنحوكذلكينزعانهبل،الوعيمنجادبم!وجود،عقيمقلقمصدرالىتتحولقدانهااو.ذاتهاقيلمنللرفضىذاتها

كماهيالتكوننحونزوعاتملكلاانهاطبيعتهامنالسديميةان،بحرانه.كلهاالتجربةبفشليؤذن

وجنبطغيانحركةعنعبارةكلهنزوعهاانبل.الكؤوسسديميةالتجربةعالمفيالاوليةالعفويةالانبناقةهذهالاننواجهفكيف

نزوعحركة.تكوينيةصيغةلايةالداخلفيوهضم،الداخلنحو.(ثوريانا)البعثية

.التكوننحوالنزوعضداللاتكونن!والتيالمعطياتابسطمننصعدانمن،شيءكلقبل،لنابدلا

)هيدجر(.عند)ه!ماا!بوجود،السديميةوجودكذلكنقارنانويمكنهذايكونالثوريبنمننوعايمنفنتساكل،وعيناامامخلالهامنتبرز

المثروعالموجوديمارسهالذبم!الحضوربمقابل،الغيابعنفعبيرفالهمالثوريم!ألإنا

هدجر()ويصفه.المدممملىالقا"لمألانسانيالئرط-بواجهوهوان!ايظلبلئق:!بنالىينقسمالسؤالهذاالحقيقةوفي

المعالمرلي!عىاممالموجويئ!ملقائمكلفئلناحرظانهالاحرل!ويىميةماعلى،شخصتريلاءحودأبالهولعرضناالىسبقالتيالثوريةبالنماد!هنالقدمهالذبىالثورينقار!

..-.والشق،الدراسةلنهايةالاننتجاوزهماوهذا،الغربفيموجزالها

سبيلوفي.الغريبولاالثاذلايقبلفلا،شيءكلفيادسطين!لياتيالحيةالواقيةالملاسعفيتحليلناحصرالىيدفمناالنافي

)"(!صلا.!!هـ،.ول3!!،ءا،ةهـ!لأ.!ك!ا-97ستتاولهماوهذا.وا!اناةا!ةملصيمفيوهوالثوريهذاظلالهامن
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يهغةإ":؟:..:؟":ةة":::..:::.::بر:..:::-::..؟:..:::"::ني:::..:::":ةة..ةة:"ة::"::ة":إ:.::ة:..ة::ني.::-:::..:نرة":::":نر:؟-ةةلإ..ة::..ةةة":::..:::..:ة:-لإة:"ةة::ة..:::..::::ةتة:..:نربانالكليطالبو،كدلكوسطاشخصيةيفترضالمقاييسهذهنعميم

نر!؟:!أزمةويعاني،الخاصةامكانيالهيرواجهانمنعوضاوالفرد.يتقمص!ا

نر:.:أء..صءصء.كل،الولط"لادكاركليتقبلبانالامانالىالقلقمنيفرفانه،وجود

إ."ةشخابننعغشغلور!"انهكما،جهةمنير-لاحوبهدا،الهممنالمداولةوالمفاهيمالعواطف

نرمءنر.برذاتوليىالخاصةذاتهيكونانوهوكبرىمسؤوليةعبءمنيتخلص

أبز.:نر،ةأ06الكل

:إة.-..:!أالاىبصمدهنعنالذيالسديميةبوجود(الهم)هذأعلادةهيفما
!إةلحتنقهووجو،معهى:!.

القلقيآكلها،وعيون(نرترالسوادوجوددنايحمدانالمصطلسريدهذاكلهيدجرانالواضحمن

نر!اربةتةةشز،زظزات!ة!ويستعرون،الفرديةشخصيتهمعنيتخلونالذين،الناسمنالاعطم

تنسحقوخةلوةل.أبرةاةأإهؤلاءوهم،ومستوياتهفروعهكلفيتراثهاويتبنون،الجماعةشخصية

تحترق،تبغف!ةولفا.نر.وهولهمميتاميزيقيعمأإلاوبالتالي،بهمخاصةوجودية-فجربةلاالذين

ة.:نر*..ةأكركيجارداليهاشاركانماالىكذلكيشنندانماالرائعالتحليلهنافي
إ::أصوضاءفيتعرو،صوفساء؟؟نرنر

نر:.:شالاشياء،بغفوتها،وتغط!:.:أكتابهفيفالجاندلكبينكما)3"ءا!(الخاصمصطلعه!ي

أش؟نرنةدرمن،ينمظى،كساةةأأالوسطالذينالافراديصنفانالابهذاكيجاردكيركذلكقصدوما.عنه

إ:.ة:الاضواءيخةتةاف،وفراغة.أالاوليةلحاجايهمبالنسبةيقلقهمماالااللهم،شاملاشكالاييملكونلا

نر:.فيجائعةترقص،ونصال؟:.بزا!احرفكانهمالمحياةفياناس.يوجد"ةمذكرا.لهنجيكركيجاردفالخى

نر:.:أ،الههمجعلوحمقاإشلاءإلعانتسكعلم؟.أيودفو!هولاءامثالار.)1("العبارةعلىدهاتأثيرلاالخ!بفينداء

إير.:نرتحترق،تبغولةهلم.؟:!.الحريةعقبةالوافعكل

::.:نر،فيشكلانهاتبدوكانتوان،هنانعنيهاالثيالسديميةهذهانغير

بز؟.:،تنطلق،ف!صوتفرنر؟إيميشالتيالغربيةالحضارةلان،هيمجريعرفهلا(الهم)منخاص

نر:.القزجاجي،والوهم،ةةوهو.عنهتختلفذلكمعانهاالا،التجربةهن!فتللهتفمملمفيها

:.:لجتهبزأخراوألحلم،بز،.العربيةالتجربةخصوصيةتاملعنمماجيدالناينمواختلاف

،:.:،تصطفق،فراشانهارأ؟.(....
...!.ة(منيوعايمارسالهم)والسديميهمنإةلاانصحيح.مجردء

نر؟فيبمضاءأجنحة"تساقط؟ني.:.
إ.نر:-ى!!الوجوديانالا،عنهينفصلانيحاولالنىالعردتلقاءالمستبدالطغيان

؟:.:؟،،نربز

فينر:تر!فنخزيا،الزئبقرنفةا؟أهعزلتهفييحققهاالثيبحريتهلالتقاء5حدعندمحاولتهتنتهيالهيدجري

.:والاصان،الو-رةرردح"!السديميةقبضةمنبلانفلاتيكنفيلافهوالعربيالثو!يواما.السلنية

:ة.نر:ظةافيةتنرةحرج،رأس،:.بر!بل،فحسبالفرديةاعماقهفيلشىاياهامناضلا،ضدماينقلببل

::.نةةزبسحرة،ومحنةأأنر.ترانهارغم،العربيةالثوريةلان،بهاـلمحيطةالاخرىالذواتاعماقفي

ترنر.حتش"وهجوقيبرج؟نرفرديتهانسانكليكونلانالتحريضىطابعتحملانهاالا،فردية

::.:الوانمن،خيطودلوىفي:؟
نر.نرة..-..،.-!افةلم:..:يكونانالاشرطولا،المشروعالعربيلشرطيخضعاناي،الحقيقية

::.::لحعرولب!و%نر..:

::.:*:.:؟،(الهم)منخاصشكلهياذنالعربيةفالسد.بمية.الثوريالعربي

ةإ:بةنرأتنةتنقووجوه،مقهىنر!في،عنهتختلفذلكمعولكنها.الوجوديةجذورهافيمعهتلتقيلانها

!بز."بارةت،تسقةروحروأةأإةتجاههاتنبثةنلحظةكلفي،للهدمنفسهاهيمعرضةالسديمهكأإةون

!:.:!الور.تيمضغها،وجفونة.؟!كونوفي.المتخثرتكنلهاوتبعثرصميمهاالىفتنتقل،اصيلةلورية

:.:دماعبغير،الالحانجيفنرأ!ورة!كونانالىواقرب،طفارهاكل!اافظعالسديميةهذه

ةأ:"ةصسراءمتكدسه،تهوى.؟.:لم

؟:.:)..،بزنر:ص((الهم)كانواذا.سنرىكماالانسانيةعناصرهاجميعفقدتمادية
،؟.:مولولهالطسوصوج،..!

بر..:نرصغاءاسوار،والفكرنة؟إأللعرببالنسبةفانه،لملانسانبالنسبةاللامشروعللوجودمطلقةصيذة

،إ.نرأمنطبقظلام،والموت!!ماديةرغموعكذا.لملثوريةالمقاومالقوميالوجودسوالبجميعيتحمل

.نرنرمكةشاربكلةتموء،والريح،صبنعمنانهاعلىالثوريقبلمناليهاوينظر،تتزمنفانهاالسديمية

نر؟..نرالزئعىكهفلا!:.:!

إ:.لإ؟..-!:.:ترالمحددةالخصائمىدوالماضيهذابل،الانسانيالماضيلتى،الماضي

(:بة::منحار)*(لا،:.::

،بز.:نر.نرصئعمنانهاالذاني.القوميةأريخهاخلالممينةلامةكاناللبى

:إالصوفيهياسطع!بدحمص:نجصنعمايابعونالمذينفهم،الحاضرونالهمواما.الماضين(الهم)

!،،أالحافرولكن،الحاضرفييحيون،ثواتهمعنمخلوعونانهم.لهم

نرنر.نرأدلطبعالمعمة"ريفيةابيات"جموعةمن*(إ!"نج-28الصفحةعلىالتتمة-

::ء:؟:":يرة؟:نر:-:::!!:::؟ت::.ة:::-:ة:-:::-:::-:نر:ت:ة:":في:.::نر:ب:ة:-:::-:نر:ت:؟:"؟نر:-:::-:::!.:::-:؟:-:::-:نر:-:نر:ء:؟:..:نر:ص.:::نر:بز:-.شتر:.يرج::":..:::-ثر"خةأةةنر:-:::خ.:ة(8).كلاولوو*:3+ولعه3ولحع*وو!!ك!3ي!8دحهثةحم.ةل794
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لهاويعطيالسدبميةهذميوعة.لضغطا!الثوريبسنطيعكللحظةوفي!-كه*"ده*،!ه"*،،*مي!د!؟:كلصهي،!هسسي*مهي!!هكله

وجداموقنةانلابرحولعطهمطنقطبمامىيفعلموبهرحهةمنطلاض!عيفر،انماوجهاليض!حا؟المعاصراليطلأرمهبم!

وو*-16الصفحةعلىالمثشوربقية-
جامد.اخيروضعالىتهيلنالمذيهذ!اجلمندلقمن !ه

...سههىلمل!كلى8ملا*ء!ععع!بر"
ضمندور،،"برحددكدلكمالما،للسديميهوجهايحددعندما،وبالمقابل

نا.كلههوليسلانه،يحطمهحتىيلبثلانموذجوهو.يومينموذجمحضهوالحقيقيوزمانهم.أليزمانمجردلهمبالنسبهيسجل

الرجعية،كالتقالي.دشتىباسماءالسببميةهذهيسمعيقداليوميالوصفابعادبدونانهفهوحقيفت"واما.بالماضيمجازانمثوننرنتكرار.

الوافعفيوهي.الخ.والاقطاعوالاسعمار،السياسيةوالتجزئةلانه0ا(ولنيبلامتدادشبه2انه،الزمانزمانهووهذا،الاطلاقءلى

منالثوريةببنيةملتصق،دائممهاجمرصيدلهامباشرةنسمياتوبخالمساحةمؤلف،المكانديتتررالنيكالنقطة،شكررواحدوقت

مستقلة.شاملة،وجوديةكبنيةالثوريةتعادللاولكنها،د؟خل.المنجانسىالامتداد

التبرلراتمنهالةفيوتدخلها،المشخصاليوميمجالهاتؤلفورفهييتخلصانعيىفهو،مضاعفةالثورىالعربيمهمةكانتولهدا

الذيللمصبرواسنغراقا،المشمولنحونزعةتكافئهالاولكنها،المعقولةالسدلميةمنيتخلصانوعلبه،انسافيموجوداباعتباره"همأ)المن

عمميمفيتتكونالثوريةبنةانرأينااننااذ.يننهيولايحدلاالانسانسيمارسهااذنثورلةفكل.ؤوميماانساز!باعتباره،العربية

وكل.مجهولكقدرتدهمهاولا،خارجمنبهارلتصقلا،السديميةماوهذاواحد.هد!ميالموحدلنا"دفبنهذ.نتحنملانماالعربي

منجزنجةعقبةمقارعةطرإقعنيكونلا،الثوربةهذءلكنبهانتصار،نفسهاتشملانهااي.السدل!ةعنتحدنناكلمانقصدهسنظل

ا،حدودنجرثقلهاخلالمن،ككلالسديميةبمناضلةبل،السدلميةبمرلىانسانكلفيهلشتركالذيالننتاملالوجوديجذرهاوتشمل

دبالكتيكفي،الاننصارهذاانحنى.القلقالخالقالوجدانعلى."هم))لاوهو،والحضارلةالقوببةاوضاعهعنالنظر

هافوتنضافكذلكعقبةالىيتحولقدانتصارهومابقدر،الحريةبمقارنتها(السد.لمية)خصائصبعضلناالضعتفد.لقدمماخلالءن

ديالكنيكفيمكسبفكل.السديميةتمثلهاالتيالشاملةالعقبةالىالسديميةانقلنا.دراسنهاتنابعانالانونسنطيع5لشبههابما

للنزوعبالنسبةايجابيانه.ايجابيواخرسلبيماللمهالحريةوتهدمانحلتكويننهايةهيبل،التكوينعلىسابقةمرحلةمرحلةليست

سيلحقه.الذيللنزوعبالنسبةسلبيوانه.وكونهسبقهالذيالنضانيالقومياككوينوهو.الملامحمعدودةانسانيةومؤسساتكخصائص

الانتصاروتجلوز،يتجاوزهانعليهاي،منهيتخلصانءليهنزوعوهومنمكدليكبمءوتكنل،عنهواستقل،بخالقهصلتهفقداللىيالقديم

الىالثوريةحولتهاآلتيعقبتهتجاوزعنتقللااخرىشاقةمسؤوليةلهامفارقتهيعيفانهيعيماأولوالثوري.المنهارةالحضارةمستمملات

.انتصارغربةوهي،عنهابغربتهبحس.منهليستوهي،منهايىانه...

لاكذلكوبفرحتحدلابتعاسة،يقصرونالذينهم،وحم!موالابطالاساسهاديفالسدبمية.معاالنع"طفوعدمالنعرفورمعاىتقوم

الىذانه!و.لدعوهمانهاذ..الانتصارمسؤوليةتحملمشقة،يحدمنجزعار؟لفولا.المكانميحيزاتشغللااز"ا،كالاشياءلاشيء

الذيالمطلقالانتصاررننحقيقخاصةموجهةالدكلوةوهذه،اعظمانتصارعلى،الد!خلفيهنا...تربضولكنها.الخارجيادالاتعالم

الننهو،وعمقحقعن،المستمرةبالثوريةالشعورانابدا.يتحققلن...تحديداو4وجلهليسئقل..شيءكلقبلثقلفهي.الصدر

هيكبرىبمكوةمرهقانه.جزئيةثورةكلمنيسغرالنورييجعلالايديولوجيةانشاءمطلعفبمعؤلقمينعيلعنهعبرماهوالثفل1وهذ

نقيضه.الىسيؤديشيءكلانوهو،للوجودعبثيةبامجعاعنقاده(.*مةصمرعلىالرارضالفاسدالواقع)هياجتماعيةبكلمةالبعمية

بالخيبةمرهقشعور4فيالانتصارعظمةمنيقلليتحققعئممامالهدفالتيوهي،بواقعالسد.لمبةتسعياليهيالاجتمايمةالنظرةان

اتىالاعظمبالانتصاراتلاالبطليذكرانماانتصاركللان.فاعمقاعمق،بالبعثيعلافتهتحددبالتانيوهي،بالفسادفنصفه،بالسلبتقيمه

ومطلق،نهائيانتصارثمةيسبانهيذكرهولكن،كنلكيحققهاانعليهقناقضبنشعورلنتلقا،5،يانيوالبمثي.صمرهعاىرابضك!قا،

مسؤولتةمنويضخم،النضالساحةيوسعانمامرحليانتصاركلنولهبدلاوبالتالي،صصرهعلىجاثمةمحنلة،لثقلهالخضوعيرفضانه

!إمطلقانتصارفلاوبالمتالي..فاعنفاعنفأعركةامكانان.باستمرارير!ضهكصمابهالرهيبالدائمالاحساسمن

تمزقمنولا،النزوعقلقمنولا،الحريةعبءمنراحةلاايعلى،دائماالص!رعلىهو،اللامح!ودالمثقلهذاباعتبارها،السديمية

!دمايبفيانه،الوقتذاتفيمذكسرمنتصرهوكلانوهوالتنافضر.هذهالسديميةصميمفيالثوريكانولذلك.الخافقالمتنفس

كلماسيتسعالكلهذالان،باملالاحاطةيستطيعلنولكنهجزئيامالة،حرشهمادةفهي.يرفضهاالصميمومن،يتحملهاالصميمومن

يذكرالذبمماهذا،بذاتهالشيطانانه..ديجورهفيالثوريملقأوغلاكمرعقبةالىلتنقلبالاتزوللاعقبة،ثوريخةعقبةوهي،مطاوعةغير

وضمه.لاستغراقهالمجاهدتشولىكلمافاك!راكمرمعاوعممهلالهبوجودوالا،تزولانيمكنولا.النواراعدائهامعوحثبتعاملاوابشععملقة

ياعندوالحريةالوجودلديالكنيكبالنسبةصحيحاهذاكاناذامنالبعثوانقلب.موقتة،جزئيةثوريةالى،الثوريةهذهلانتهت

المقاومةسديميتهاناذ.العربيالانسانعنديكونمااعنففهو،انسان.عابرابخنماعيموقفالى،انقلابيشاملموقف

وتتحدى،ثوريبطلايعلىللقضاءتكفيالتيالسوالببجميعحفلتقد.المحمودةغررالعقبةوجودتفترضانمامحدردةعقبةكل(لواقعوفي

بطل!اروعلخلق،نفسهالوقتفيالىالظرفيالنعينمنالعربيالثوريموقفيصعدكانهناومن

ليقينه.يهداممااكر،ضلالهمنيقاسي،ذلكمع،البطلهذاولكن-المعينالشءاي-هلىاضدثائراكونهمناي.ادبرديالاهلاى

لابارادة،لحظةكلوالمخلوقى،لحظةكلالممموم،الوجودعالمففي.ثلايرلات.ظ"لرفحسبثلالرالى،شيءضدولاشيمنلا،ثائرالى
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كلاناذالناسوجودمناخرشكلهوالوجودهذالانلا.وجودهثمةليس،وشيطانهاالههابينتلرلىولا،جحيمهامنسلامهالعر!

لصيفةلابعاننفهو،النحلطلموجودبالنسنةكموقفيرتحدداخروجود،اليقينعلىيبعتشمحءولا.معاوايمانهالوجدانلكفرحدلا.يقين

صح!ا.كانوان،السديمتةتخلقبمايوقنالامدفوعالثوريان.ابدامستقرةغيرحدود!ي

نيرص.هـاانهاحف!ما،متكاملينلسببينالخاصوجودهرمضانهالم!مرةالثورةعكلينعبفهو،مايقينثمةلهكانواذا.ئورنه

لموحش.السلبيمضهونهبكلالحانيهذا،المنعزلوجوده"نيتخلمييؤمن..الحركةهذهتخلقماويجاوز،جركتهافيؤمن..كحركة

وصيغهاالمشخصبشكلهالا،.لىجماعةحضوريتطابالثوريانوثانيهما.تحققهماوررففي،ءلتحقيقعلىبفمرتها

يرستجدبعدلكلحدةيمنحالنضايىة!تجربتهسديميكعمقبل،المنوعةارافعهنا.عفخارجاواقعايرففيلاالثوريموقفمانوهكنا

حضوران.السلبيةاوالايرابيةفيمتهحيتكلن،اتجربةهذهنموفي.قىفغياتيذاتهوررفغي،يرفضهانه.معهمتواجد،لهمحايت

.فووا،!فجرغ.تنفالىلمجالاتفهامطردتف31منالثورييمكنادجما!.عئهمستقللليقينبموضو،للا-يحادسعياليس،لليقينسميهاناي

بصورةموجودنجركائننه..وغيهتلقاءحلضراكلهليسذاتهحدفي.بناتهيقينا،هوبيقينايكوناناستطاعلويتمنىاليقينهذابل

ة،و.41(كماءالوجودمنالام!ايهةالىاقربكالنانههناومعنى،نهائيةعليهمحتومفالثوري.الحركةهدهموضوعوهو،الثوريةحركهمهو

-لحققه..الىينزعلنيالنها؟!الوجودامكإنجبة،الاقلاءامكانيةيمتلكانيشطيعولبالنسنةالثوريهوبلذات!عينفيالثورييكلنالا

حى.راتهافيالثوريةنحوثوريتهنحققاتمنيتجاوزء

..--01-الهذهونماذج،مستوياتثوريتهفييناضلانكنلكءيهومحتوم

-11---.والقيمةالنوعيةمتباينة،والاصالةالصدقمتفلرتةالمستويات

----صضدهمانا

ح!!اح-فمحرحقبلالعربيالشاببمعانافهييدااوليامستوىالمستوياتهذه"نان

.ا-(الفاسدالواقع)ر"يزمعيتعاملانفبلمهو.بثوريتهوعيهإ*نمملان

------شبهفئةداخل،الانفصالمننوعايعينس،الاجتمابمبةالهيثةفي

001--ا--./ءص-صكانالثوريانيعنيلاالانفصالوهذا.وامثالهاندادءمنمحتألفةمنعزلة

--/،حالةوهو.بعديدخلهالماانهبل،عنهاانفصلئم،بالسديميةمتصلا

....00101بالسديميةولابالثوريةلمستمحددةغير

6-الجماعةتقييمنتيجة؟ييالنيالتفردذلكلا،بتفردهين!عرانه

رلعه!الذىالمخيفالم!همالاطاره!ايعرف.لاءنوحشة،.الوحشةنفردانه له.رراعوطحاطحسححمحلاالهاجماعهعلىسلبيا

--ساحهذايردضانه:متناقضىبموففالوحشةهذءعنويعبر.بهيحيط

هناومن.سينشذهالذي(*خرالمجتمع)سبيلفي(انجتمع)

وهو.محسوسكواقعولحس،مجردةكفكرةهذاالمجتمعيقابلنراه

فهو،منهذوعثمةلهكانان،وجودهوان،موجودغيرانهيفنزض

المجتمعفيدعو.تجربتهمنفصيطرفعلىيقبع،ثانويهامتميوجود

الشابلان.(الناس)معاوالحضورالمحيابممنىكلتحتملبكلمة

انما)الناس(كابوسهممنتخلرحقدانهيمتقدالذيالوقتديالثوري

وموقف.الناسيرفضانهاساسءلى،اخرتيذبمنجىيقابلهمهو

يمارسالمذياث!عاببينوالفرق.نرفضطماوجوديفترضالرفض!

ولو،يعيانحقااستطاعالاولانهو،العابثالشابوبين،التورية

لامحدوديتهالافيالثانيينجرفبينما.السديميةءننقطته،جزئيا

ناالا.حضورهمكذلكيتضمنقلناكما،غيابهمان.فيهادحرةيةئ

يأبىفهو،ممزقةماساويةبطريهةالحضورهذايعانيالشابالثوربما

ينطويانماتأيركللان،الجماعةعليهتصبهمابتأثنديعترفان

نافيالانحىنجحالذيللموقفتهديداو،لاستقلالهسلبعلى

ضصصضض!قبلمنللظنرقابليةوكل.والعزلةالرفضىعلىفانماموقفايجعله

؟ص3لأ!كا،لا..،قوتهضدبقوتهماغرافشيهعنبخبهتكشفانما:الجماعة

مححاصءبح!وحدحلحادح:نموااكترصيعحهكذلكتسلبهالرفضطهذاولكن.رفضهضدبمناعتهم

ضى.ها.ءلمحقذاتمنمعاكسةحركةعلىتنطويصيغةوهي،التجربةفيوجوديا

لأتيروت-!يضضبيمي!لمهالرال!يهه:نورج.الهكمتدزاصىا!ي.ض!مانا:الانيالشكلءلىدهوتتمثل،هم-نحوالثوري

كؤلكيرفغيفانه،الناسوجودنجبهيرفضالمديالوقتفيالثوريفان
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فلسفة،ذاتهاحدفي،المارممسيةيجعلىمافهذا،المعقوليةئوبايممكناتعلىبمورهاهيتحتوي،مجردةامكانيةعلىفائموجودهانابما

فلسفة،بدونفلسفةانهااي،للوجودتعلي!لاوليس،موجودهولماتبريروليس.الامكانياتامكانيةهواذنالراهنفوجوده.نهائيةلاجزئية

تنزم،بالحتميةو.نقمنالثوريةتصطنع،منهوتتبرأالعقلتستخدم5وجوداحتكاكيقوىمابمقدارالا*مكانياتهذءعلىللتعرفوسيلةثمة

،تتكررلاظرفيةاجتماعيةلانظمةتبريرملسفةهيبينماالاطلاقالى..ضدهاونحوهحركتهفيسواء،الفاسدالواقعبمنبهاتهذاالمجرد

اخروالى...الجدليالتاريخفيوالمستقبلالحاضرلتذمرالماضي.نعتمد(الضدية)هذهامارسانيستدعيفهدا(هم-ضد)اناكنتفاذا

كفلسفةنفسهاتطرحعندماالماركسيةلهاتتعرضالتيالفاصلةخذاى،عنهمانعزلمتانمنفاننيوالواقع.نحوهممنيفنجهةكفعالية

لظروفطارئااستثماراكونهابمجردتكتفيولا،الاصيلالوعي.ماممتكاملة.ضدمكنلكاكونانعليففرضوا.علياستعديتهمفقدورفضتهم

الذيدي1(1الانيالتضخممقابلالانسانيفالانحلال.والاممالمجتمعاتغايةجدليةعلاقةوهي..الطرفينبينمبرئيةمما"يلةعلىتقومفالضدية

السببهيالمادةاننعتقدانلنايبررلاالغربمدنياتاليهوصلتلان،اخردونطرفعلىالمقضاءفيهمفلهايسابما.ذاتهافي

الانسانيةءلمجتمعوحدةفيتهديمياعاملاكانتكماوانها،والتنيجةانالا.كلهاالحركةزوالوبالتاني،الاخرنفييستدمميالواحدنفي

الىتتحولعندما،تناقضاتهمنتنقذءان،فقطوحرها،يمكنفانهامؤسسةصيغةلانها،تنطفيءولن،باقيةالحركةهذه

المبدأدرجةالىذاتهالحضاريالخطيصعدعندماايجماهريةعقيدة!ي.ثبانهايعنيلااستمرارهاانغر.العالمفيالانسانلوجود

.الاخرىالحضاريةالقيملجميعالمقيمالمطلقبواسطتها.المتفاعلةالمضامينت!لاتتناسباتوترفيشم!نتبعكحركة

الحريةد)الكتيكمنيرلدشساويانسانيمفهوموهو،الصراعانثمامكانياتوفجرت،وقوىمكاسبوحصلتالثوريةالتجربةنمتفكلما

المظزكاالفردوجدانخارجحقيقيةساحةلهتكونانيمكنلا،والجبريةجديداثورياوعياذلكو-نطلبالحركةمضمونتغركلما،فيهامتجددة

يحبالسديميةعناخرشكلهيهذهفالطبقة.مثلاالطبقةفي.التجربةلكيةبالنسبةمعناهاليكتشفلها

الشروظمنالااللهم،التعينمنغفلشخصيلاتشكللانه،منافملتهولكنه،المشدةفييتغ!الذكيالنعكلهيهذه(الضدية)فحركة

في(الطبقيالوعي)وكلمة.تجمعهالىدفعتالتيالخارجيةالطرميةكيفيةلتحولاتخاضعفهو،المحصلالمضمونواما،الطبيعةفييتغيرلن

لان1،اركسي.يردد!افتيءماالتيوهي،شيئاتعنيلاعبارةحقيقتها.تحولاتمنحاسمةلحظةفيولكن.ناتهاالتجربةعمقباطرادمطردة

الىفتحولانيمكنلا،اللاشخصيالغفلالوجودهذاوهي،الطبقةايضا.طيعتهافيبل،الحركةشدةفيلاكذلكتحولمنبدلاالمضمون

معناهالطبقةفوعي.هذاالطبقيتجمعهاتفقدعندماالابذاتهـاوعيمتضادينطرفينبينمحصورةكانتوانالحركةهذهاتجاهيتغيرفقر

وصيغة،.ثوريموقفضمنبروزهاوبالتاني،شخصيةاكنسابهاطرفاثياتفيزيالةيحملفدالانجاهياتغ!هذاان.فحسب

وبالتاليشخصبةلهاتكونانيمكنلا،الطبقةكصينة،سديميةجردةافها،هيغلمعفنقول،نصطنعانمنوبدلا.اخرطرلىفينفيقد

الىسترجعلانها،تفتتهاالىيوديوعيهافانولهذا.ثوريسدفوهكذا،تركيبسبيلفي،افالا!بيننفيكلتتجاوزلانهامعقولةحركة

الثورية،الحريةديالكنيكسيتولدالمنازمالفردوجدانومن.امرادهاالكوناتجاءفيحركةالحركةوتصبح،موقتاذاتهالسلبيصبح

ثوريةطبقةأمامنابرزتفاذا.المعتمابغفلالكلبوجداندائمابمقابلتهالدخيلالمعقولالشكلهذاعلىالحركةنتصورانمنبدلا..دائما

السديميةللصيغةاولاوجهتقدالثوويةهذهانندركانفينبغي،ماذاتهاهيوفيهاالحركةمضمونفيواقعالتغرراننقول،الوجودعلى

وفي.داخليكحاجزالطبقةحطمتالطبقةاناي.عنهانتنأتاتيفينحمرانحتمايمكننالالممنى5مذاوفي،المضمونلهذاكشكل

الثورجم!،الوعييزولحيثماالاتوجدلاانها.الثوريةمعطبقةلاالواقعاشبهيجعلهامعقولعةبلىاتهيفليست،"لحركةا.نجاهالمستقبل

آلي.مظلمغبوديكلفيوتتداخلالافرادشخصياتتميععندماابم!فلا،ونهممهاالانظمةتخلقالتيهيبالذاتالحركةهل!بينما.بالنطام

.طبفونلاوشريون،رريرنانهمالالهمتصنبلاالثوريبنان.الخاصةفعاليتهاعلىمسبقتصميمبذاتليستانهاالا،لهانظام

عن،اللانعينعناولاانفصالالثورةفان،القوللناسبقوكماالاطرافلانوذلك،ماركسجدليةتشبهلاالحركةهذهجدليةانكما

الىيتحولالانفصالوهنا.المحيطالعالموفيالذاتفيالسديميةفهي.ذاتهاالحركةنموعلىوسابقةحتميبشكلمحمودةماركسعئد

منللتخلصسبيلفي،كذلكوللعالمللذاتتوجه،ضديةحركةمنلهنيهتهاتخضعخارجية،بهاللوعيدخللا،ابداماديةاكلاف

الثورية.مملافتيفيالسديميةجذورولا.التعينبانهالاتخلقالحركةهذهتمتازبينما.الماديةاتاريخجدلية

القوميةالنورةلموضوعنتعرضعنساحينهفيالتحليلهناوسئتابعوليسي،الحريةواقع،الواقميالتحققسبيلفيحركةوهي.بهتلحق

الضدية.بموضوعيتعلقفيما*ثارةبهذءالانونكتفيالطبقيةوالشرةالتشكلازمةعنمرحهايخرجانيمكنلافالضدية.النظاموافع

الفردبعصلالانحتىنجعتكانتانالضديةانالقولالىونعودالتشكل.هناسبيلوفي.الغفلللسديميةبالنسبةالثوريالؤدي

الشيء،)مذلعنتختلفكناتوعيهامامبابرازءاي،السديميةعنيحولهاكيماذاتهاالسديميةفيماتعينافراضالىالثوريالوعييف!طر

هذاحدعندتعصانتستطيعلاالضديةفان،المرهقالمحمرغد.ومناضلتهمحاورتهيستطيعمختعىضءالى

اللاجسمي.السديميةجسممنالاعتباطيالاقنطاعالوقتفيانها،الماديةللجدي!بالنسبةالفاضحالتناقضيومن

قرارلاهاويةفيبهالقيقد،الاوليةالئقطةهذهعئد،فالثوريكيما،الحركةمنهامشيةعتمةفييقبعوتجملهالوعيدورتبمداللي

كسقوطالفردوجدانفيتئع!سألانفصالعمليةان.الواقعوفي.لهالانها،نظاببةحركةانهاخفيبشكلتفرضقانها،لهادي1،1الطابعتعطي

السديميةميوعةالىتمتلاحركة،ماحركةانهالا،لهمبررلا،مربعفمن،الطبقيالمراعصيخلتطوربالنسبةاجتماعيامعقولاتطوراتتبع

.نوصفزالتماالحركةهذهوكل.انفصام،عنهاانقطاعانها،بصلةالوستمخلننفيفان.فالراسماليةالافطاعيةالىالعبوديةالىالبمائية

بالسديمية.%لدائمارتباطهالهازالماابم!،الاولىانطلاقهابنقطةالنظا،ثوبالممليهمذهنلبسوان،الماثهبالواقعيالعراععمليةفي
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الجماممة.سديمفيالفردفاعانبعد،فدسيتهلهسرمموجوو،الانسانيانهابل.داتهافيللاشياءصفةليستالسديميةانالحقيقةوفي

المحافظةبغيةوذلكالسلورتحلبلملالىوافريعةالنفىع!اتجهوكهطبالممميةالانسياءهنهعلىالثوركطيحكمعنمما،الانفصالمراحلاولى

ومحا!ة،السديميةعليهاتوافقاننيالوسطاننقليديةا!خعية!وبرد""!طلى.تمامايعيهاولايحياهاالتيالانقلابيةارادتهالىنسبة

تقويمهيجب،شفوذااومرضااوانحرافاواعتباره،يخالفهاماكلالخاصوف!عيمنيمتد،معاوطبيعيانساني،مزيجهو،ذاتهفيقائم

توازنع!!منهاخطرلااتي.لحالوهي،لسويةةالحاذالىواءادتهارراكبممليةتجا!افىمانفبلوهو.كلهالمالمعمقيةفيليفرق

الذلالي.السديميةكنت،عادياحسيااستقبالااستقبلتهفانما،كلهاجذورهتهز،ثورية

اللبى،النم!ذاتفيتشأججالثوريةملا-اولانرربرس!اومنثبتولقد.السديميةمنانسانيجزءئي،منغملةقابليةمجرداثناءه

نالونتلبسهالذىالتربويالنموذجعنكانخلاع،!ابوعياررقافةمشهرعيممالهااتي،"لاسماءمنمتئاهيةلاكبيرةمجموعةادراكيفي

لها.موضوعايخبينانفبلاعماقهفيالضديةموففويتضح.يصريتبقىلااسماءوهيعني.المستقلالطبيعيوالمالبىالمفنويالاجتمامم!

عليهتحتمالعائليةا!يرميةحيلا،ذ،ررهااتى"!ريميةا!طياتولكنتحدممامساف!علىومنيبعضهامنتقعانهابل.منعزلةجامدةهكذا

فيليس.البيتضدفهو.كلهاالسديميةسرمزيما!ولاولالابعادورهوخل.مادياافتصاديااوسلوكيااودينيااوخلقيا

وشكلوا،الطفوليضجرءطولجلأفأصرواالؤينهم.هم..الاالبيتالانياءبينالثابتةالعلاقاتمختلفتقيم،مختلفةوصفيةاتجاهاتتتفاعل

هذاتقربلا..هذاتفعللاازجريةوموانع،لحواسهمخيفاكابوسا.والمفاهيم

،هذاشربلا..كسمعلا..هذاتظرلا..ورزا-ررةللاعليءالعالمان،المنفعلةقابلييفيزلتماوانا،نيليبدرحتى

من،جهةكلمنعليهتنهالزجريةموانع(هذاتنملا..هذا3لتألاالاجزاءهذءمنتحدلاكبيرةكميةواـنه،ومفاهيمهوابعادهباشيائه

ئقيلةواشباح،حريخهفوفىتتزواصابع،وصس!طاتىر4عالممحدودضءكلوان.وجودك!علىسابقتئيقفيكلهاتنتطماتي

الاصم..!فراغفيكالنواستتحرك،رزينةعن،عنيشيناهويعرلىانقبلحنى،وبينهوبيني،وني،فيه

المدينة.فيقا3تجويفانه.اـلسديميةمحنمصغرةبؤرةفاليتمناعرفانفبلحتىعندهمصنفانني.افجاهيعن،شخصيتي

نجوقزواياهفيمبعثرةانتيا؟ه.تتررلاظلاور.مضجرةرائحةررتاريخهالهاوامتاريخهلهواب،وكنيةاسمفليلي.بالنسبةانااكون

وصد،الطهارةاجلمنفانوى،فضائهفيمعلقصارموقانون،سظليمبالنسبةطبيعيامرانهيبموالتيالظروفوكل،ودينو.مة،واخوة

واما..الثوبوفي،ا!جسمفي،ارعرلىالأديةا!ارة.ا!ج!سةلهذاالمفاجلةفظاعةاحدبباليخطرانلون،انسانضمنهايولدانلها

المطقرةالمكبوتة،"لغريزيةالاحاسيسلشتىفبوفهو،كمعنىالوجودفيقبلهمناكليوجدانيمكنكيف،يعيكانلو،المولودالانسان

الجدة.ضدبالترار،إلعفويةضدبلالية،البساطةفدبالحقد.يختاروعمايريدوعما،د4وبالاستقلال

،الادبالميحكمونكلهم.المحرماتمنغابفيهكذاالشابويبرزمنعفخارجياعالأاعماقهفيتبنيوالكماتالمحسوساتوتظل

وبئزءا!حييبوهـجرر،وال!ر؟وشالاولياءالىوامهالاكبراخيهمنوالصورالنيت،وجمران،البيتمن،والارلالالتوجيهمراكرمختلف

وا!بم،الثرطيالى..والعمانموالمسابح،والثياطينادجنالىالمكان!ثهوتجلورهالابعالماتبعاالاشياءوتنضد،الاثكوروائيح،المملقة

الاجنبي.وجندي،الثانجةالمحسوساتهذهوبين.الحجىوبروذها،اللونيوتمرجها

ةما!بينا!جوارخولى.ة!ئفحولهمنوكل،غ!يفكائناذنفهووتتفلطح،اشاراتوتنهل،الفراغاتفياصواتوتفرقع،قاماتتتحرك

منسلسلةوهناك.وحمكفستخافءلجماعةعنتخرجالاثرط.امانعليهوتقبضتمتدواستطألات،نظراتوتنصب،وجوهوالوان،وجوء

بها.سنبلىا!قل!ودرجاتاثرانواعوتتشتفراغايهافيالاشياءهذهتتنضدوكما.هيتتحرككما،ونحركه

بينالعفويةالصلةتقطع،جسدكحركةتشل(الحرام)صرخةان،ضفهاتتنضدحىاخرىاشياءكذلكتلبتلا،الراكهفيكخلفية

فياطرفىساراذ".صنماهكؤاوتجمدلر.وموضوعاقاحواسكفعاليةالنتمول،صفةلها،والقيم،المجردةوالمعانيالعلافاتمننظاماونشكل

صوته.خفتتكلمواذا.الارض..العا"الى،العملالىالمصرسةالىالشارعالىالييتنوافذمنتخرج

..!ان..ان،تقولان،تفعلانحذار..اللهالى

مراقب!انسانانتصناتخ!قديكونحىالمحياةغبةعلىهكذاالشابيصبحانوما

وفي،وحولكاعمافكمن،بكتحملقالخفيةالقوىكلعيوناننهايةلااخرىنسخبينكنسخةلهالمهيأنموذجه،يختاراويدريان

،الىالمملمالىالجنالىابيكمن،منكاقوىوكلهم.الظلاممنزاويةالرزين،الديميةعقلسميهمايروهدا.السديميةفيفلب،لها

..الالهالى،الاجانبعسكر.بالتربية،الواضع

ينجولافانه،سفراواستنرسواءوهو.ا(ر،قبةتحتانسانناالاهيما،المنحطةالعربيةالبيئةمثلفيالتربيةان،الحقوفي

.السماءوفيالارضيفي،المحتومالمقصروالعقاب،السريةالهيونمناوجهمنالصاعدالجيلونجويف،الجديدفيالقديملاستمراروسيلة

وتبطن،انسانناسترافقالتيهي(المرافبةتحتموجود)الصيغةوهذهاندونالجماعةتمارسها،لذاتهامقصودةغيرتربيةانها.الثورية

فيسترافقه،الابدالىاسودجوهرالهاوتؤسسداخلمنسوداويتنلقاء،المنخوروجودهاعنالغريزبماالدفاعمننوعوكلنها،تميها

.الثورياوالمعاديسلوكهتطوراتجميع.الثوريالجديدالجيلقللمنالمفاجأةعنصرمنيطراقدما

العمياءطالحتهاعنسيخرجمنلمكلوعقابالئركاتنصبالسديميةانبعلمفيهاالعنايةزادتأتي(الراقية)الغربيةالبيناتفيوخى

صيغةان.الخاصوجودهمشروعيكونانويحاولسيتمردمنلكلامريكافيوخاصة،العنايةهذهتضخمفان،اذربويوتطبيقهالنفس

انسانئا.شخصيةفيازثواجةكلعلةهي(المراقبةتتموجود)الفردمعئىفقدعنتعويضي.الننعوبضىومو،واحدامرعلىالايدللا
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.والعادةالعادةمنينالشيءيحصللموانه.حقامتألمانانهماالطرفانينسجمانداما،قسراعليها.)هسرانما،يلقىالتيولغاهيمالقيمفكل

انه.منسحفونبالاحرىو،متأةونكلناانناهيالسوبةالحللاويرمضهاانواما،والتسليموالحضوعالذلعادة،المادةتأثرتحتمعها

الختاملازمةوهيالجملةهذهعنهنعبرالذي،لعامالميتافيزيقيوضعناونقديرثوريوعينتيجةلا،وجبرفسرنتيجةلانهاسوىنشيءلا،لره

لاالذبما،حالكلعلىالحمدلله")الحديتمفاصلمنمفصلكلفيكليمارسحقودفوضويالىفياعمافهديتحول.المحقيقيةلقيفنها

"!سواهالتنرءلىيحمدوهذه.عنهالمرالبةعينباختفاءشعرطالما،لحليهااقرالتيالقيماضداد

السديمية،وجودفياليوميةالمحاورةطرفا،الاتنانيطمئنانوبعدالايهمهالاانها.السديميةاخلاقاليهاانتهتالشالشكليةالفضيلةهي

لكليهما،بالنسبة،افترانهاو،هوهوزالماالانسحاقانعلىالهاربةالسوداءواعشاشهوزواياهاقبيتهواما،انسانهامنيبموما

بكنزعليهطلعتاو،ألسماءمناحدهماعلىنزلمتطارئةلاسعادةوانه.سلطانهااليهايمتدلافهي،والجرأةالنورمنابدا

الاخرينالىالحديتيتحول،القدرمنبمنحةاو،والجانالارضمنالكائن.والشرالمخيرفيمةمعااضاعالذيالهجينلانسانهووهذا

ا(صطنع.المتبادلوالحرصالمزيفاللطفقناعينوبوهنا.الغانبينواخلاقهاالسديميةيرفضلاانه.الحقودمرات،المراقب،الخائن

والتشفيالتلنذفمن.والتهامهالاخراتخصوصهفيلخوص5ويبدأهذالقيمةسرهفييضادهامايسانلاانهكما.مزإفةلانها،المزيفة

اصددائه،معاوعملهاوعائننهفي،وفتعاكلهمصائبهبعرضبالمبالفة.ىالعبداهـيدعلامةهيميتامزيفيةعلالةهنابل.ذأتهميالشيء

نجاحمنعليهيحسدمالهكانان،وحشيبحقدمبطنحسدالىوهو،عليهايتمردلاولدلك،عبوديتهيعيلا،النوريثيرالعيدان

طارئة.سعادةاو....

ديععد.الشدلقا!ونبالنسبةمتتروعلابشكلاشروعةاحيانهيمارس

هذامتلفيمحظوظونفلةافراديصيبهقدالذياتنجاحانوالحقبدونيصبحوبالتالي،متتروعلاهوومامتنروعهومابذلك

ورشانالانتهذاانالا،لاحاناكترفيءمنيلاانما،السديعيالمجتمعالثوريةاطلاقايمارسان،لعبديرمكناللا.لصاحبهبالنسبةمسؤولية

إ-!ثمرهاواخدبهافامن،"لسديميةاتكوبنالعضويةالقوانيناررك،وتمردعبتيكأمنفيهابما،السريةحياتهكانتولذلك.عبدوهو

لمحمعنى،للسديهةبئاليوميةباللغة،ناجحانهعنهيقالومن.لصالحه.خاضعكعبدالسامرةحبهبافههيكما،الاطرقعلىفيمةذاتيست

اكثر،استطاعالذيهووالناجح..السد!!يةعرففينجاح4ازهذاكلتنتظمالوافعفي(والعبداهـب)الوجوديةالملاقةوهذ؟

اصرح1غير،السري،المطاوبالسد-ميةنموذجمعيضسجمان،نجبرهمنالقائمةالعلافةانها.السديميةوجودفيوالاجتماعيةالانسانيةالمعلاقات

الاخرين.منسديميةاطعكانمناي،بلونلاحم!ماا!!يميةتمنحهااك!القوةديمتفاوتينطرفينل3بين

ىطكتذهماوتتكشف،عيونهماتشحص،المتحاورانيرصمتوعنمماالجديد،والشابفيها.القيمافظمةمندرجةفيوقوعهبحسب،الاخر

المسابح،طقطقةتسمع،نهانيلاكسولاتهـادوالزمن،وارائكوامقاعدماانواعكلد!ه.نلتقيمركزف!و،هدهالعبوديةجحيمفييحيايكاد

حركتهمافيوالزفروالشهيق،النراجيلغرغرةاو،الكؤوساصطداماوموانحهوعالموالاله،والمعلم،الاكبروالاخ،والابالاممن،السيادات

تعبتاو،منديلهفييمخطاو،.برسعلاويجشأمنوهناك،البلتدةمستقلا،يبرزانعنالسديميةانسانعجزكانهناومن.كلهاومحرملأته

الخبزتخمةمناحم!ماتنفسيعسراو،القنرتينقدميهباصابعيداهوهو.عبدااوسيداكونانامافهو.لهكاندادألاخرينيعاملو.ن

معوضاشيءكلييتلع"لنبىالجوفهذا،معدتهفي..والسمنواللحمكللان.القيمتسلسلولميس،القوىتسلسلمندرجةفييقعدائما

كامل.انسانفيععناولوت.الاليسعجماءقوةهيانماالهرميالمجتمعهذافتلفيقيمة

بالله!الاقوةولاحوللا!الزمانهكذاالمحاورةوتنتهي./ضعفءـوومن،منهافوىهومنإوجدانبدلا،الانسانهدالمثل

وغثيان!ضدهمانا:الجديدالثورياعماقفيصماءصخةو.فجمعيكنسبهاحريةكلفان،الشكلوبهفا.الوقهلماعبد!لونه،لمابهـافكان

.احتناثفييتدافعزخمفضلا،منهاقوىهومنجبروتتلقاءيفقرها،دونههومنءاىسيطرنهفي

تودأوء:.دما.والاشياءبالناسمشغول،ضيق،البيتفي،والمكانا!ب،الاستسلامحريةأوالطغيانحريةسواء،الحريةهذهتلانعن

الثوربم!يشخمى،الليلفيوالانفاسوالبطونوالالسنةالاقدامحر!عندنقلصهاإوالعجماءالقوةتضخمدرجةيصاحبمزيفشعورهو

الىالسحبت،ماتتوالمراوبة،الانوحدءانه.الظلامفيالمراهقامكافي-تهتتفتحانسانيعانيهاالتيالحريةتلكهي.وليست.صاحبها

تتههنا،ءايهيعثرانإشتطيعلننفسهوالله،الكوناطراف.ذاتهعينفيكراتوتمنحه،الحقيقة

ولهاثا،بهيميةحثرجةولكن.السوادفيكلهامونةوحواسه،الغطاء،بوجودءالاحساسيختلسانماوالمعبدالسيدعلاقةفيالانسانأن

لابيهزاويةوفيهالضيق"نكانمن،هناكمن..اليهيتعالى،مسعورالاافى،المستترةالشاذةالفعاليةمنمجالاتضمن،حريةويسرفى

..الكبرفيالمتدرجةالاجسادهذهمنحثريتسعلنالمكانان.وامه.،كذلكجبانالغاءوهو.الاخروجودتلغيعنمماالاتتكونانتستطيع

..الد!اابةزبةوالبنونالمالولكن.جديدلاخيتسعلنعلىتشهد.النفاقبسااوكعليهيلتفبل،صا!موضوءيوا!لا

.ويتحركالغطاء.سوادمنر(سهويرفع،الزاويةمنالمعركةزهـهـأوقدؤىيلتقيانانسانينكليتبادلهاالمتيالمترادفةالكلماتمنكمياتذلك

...الشارعذبالةاوالقمرنورتحتلحمثمةويلمع،قربهماحجرواظهاروالتقربالزلفىالفاظمنسلسلةانها،لوجهوجهامئاسبة

:بالارتجافويبدا،ذاتهعلىويتكور،اسنانهوتصطك،اختهساقانهايبعهاوما.اولادهواولاداولادهوصحةوراحهالاخرصحةعلىالحرص

حركتهتهد(وعندما..لاهثاومتكورامرتجفايظلولكنه!حرام..حرامثم،حقغبراوحقعن،الاخروتعظيموالتبجيلالحمدالثاظمن

القمروجمود،اللحمولمعة،الابشخيرثروه،الغطاءتحتالسريةعلىطرفكليتعرفسبيلانفي،بين"ماالخبيثةالمناورةتلكمبالئرة

فد،المبيتضد،ضرهمانه:اخربحلم.ببدا..الباردالافقكبدفيافتراقي.اخرالتقاءثماؤتراقليعصل،الاخرفيحلتوكوارثمصائب

-94الصفحةعلىالتتمة-يعيعندماواتفاق.الامهمناكرالاخرآلامانمنالواحديتاكدعندعا
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-الضدية.علاقةضمنمبلنياي!ددنفسهفيكألعدلمطةلكنلال!دكشينا،بملنكوأمإلمشمولبطلال!صهلمعافحهصرص!تتمة سابعهل!والجرءهدالرر3،م!هجرءلحعىوكلما.ا

طر!لطكيدمحاولةانها.وجوديااواخلاقياتقييمالسست،

حمهحيحييى!حر
لناتنينكماوهو.الثوريالمراهقوعيهوهناوالطرف.احرضد

اللاشخصي،!لكلهناباعتبارها،السديمية!ي،ذاتهيؤءدعندماانه..العالمسيغير.انه...ضدالالهةالجاسوسضد،؟لاستاذ

وكل.مناضلتهيستطيعكيما،مالامحهلهمشخص!يءويرض،ويغفو..جاثماهامدا/لضيقالمكانفيشيكلويظل!حر..حر

كله.وغموضهالعالمسوادمعهيحملانماالسديميةهذهلهتمرزوحه--.-..

....كألاطمالهداهميالمراهقالثوري

لمجبروتها.حدلاكسلطةالثوريو!طتلقاءيقوموهوافيا!لدةالمساطعةللشمسفملكالنهاروما.الليانيوتتكرر

وتظهر.رايناكما،عا"للتهفي،اللطةهذه!ماتتثخصواولالقديمةالمدينة،ذاتهاعلىالمدينةتلتفالقعروفي،شيءكل.نكشف

وهي.القسميةمنبهالةمغلفة،غريزيةعلاقاتمجرد،!لثوريالمائلة.دوابوروثوحرارة،وترابغباروالارض.حلزونيةدهاليزفي،الترابية

،السلوكفيتكرار،نها.الضجرعلى،نفسهفيمايبعث،اقسىعن،العينان.وتبحثالاتجاهاتكلفيفدب،الازياءمختلطة،وكائنات

د؟ئم،عليهمفروضحضوروهي.عليهثيروالطوالفعلو(لحر!الناعةصراخانغير..السودالجلاب!يبتحت.منتنسرقطريلحملمحة

هاتهحولهمنويقشع،سريتهءنكلألنكليجردحضور.وصارخالبلديةوالكلمات،ابحوحةاالغليظة(لاصواتبتلك،ا!بضلألعكلعلى

الاخرين.علىمايحرمونهكلبينهمالمائلةافرادويباثل.الذاتيةتنقل،الحديديةالحنماجرمنالاف،المذياع.اجهؤة..السقيمة

ويحس.بعضابعضهمنلقا،وتفاهتهمواقذ(رهمبرمباذلهمويخرجونمعاليهينسربالثلوسل..والنومالموتوايقام!،والنعيقالزعيق

يتحررعندما،(لانسعانيالسلوكح!قهبينالتناقضىبمدىاراهقاشاردةنقطةوهوء"حولهالمزدحمالغباريلعالمم5فضاءمنيغبه،نفسكل

وسنوانجنذالاولكراراسخافةالاهوملشى..البيتفيالمراقبةعينكلنالاستمارتشضم،بالبطولةتح!لم،المرأةتطلب،الناستسب،فيه

لمراقعة1من،لهانهالةلادونتحت..الخارجفيالرز.شةالقمماصطناع....

"ء...عنوتبحت..الصداكةتحتقر،،لفارغةالجيبوتتحسس،والخونة

والنقد.وألموازنة.وسطحيوغباريوقذرلامعغير،ههناموجودغيرشيءكلعن،المجهول

انسانلايبالنسبةثوريةمرحلةهيالمراهقةمرحلةات"!اقعوفيشباسنمافياخرىثوريةلكلجنريةكقاعدةالمراهقةثوريةتنبثقهكذا

وافر؟دهالبيتجدرانضمنالفعاليةهذهتمارسبانلاأكأ!طوهيالرصىانهاسوى،مامشروعلديهاليس،قاعدةوهي.العربي

تبلغحتى..والمجتمعوالمدرسة،الشارعالىتنعداهابل،كبشربمووودينطموحهو،فيهالوحيدألايجابيوالانجاه.والاحتقاروالتقزز

وطموج،وتهيبواحتقار،وءقينشكمن.قيمهبكلالمي!فيزءقيالعالمهومااما.اخرمخططوايجادمخططم!حونحو،العالمتغييرنحو

.الغريزيوالحبالاملءنخياليحلميفيضاوعاطفطتناملةسوىا!كانيةليسذاتهوهو.شيءفييعنيهلافانه،المخططهذا

منالطفلاكتسبهاحيويةمحلةإلىلالربعالثوريةهذهانبيروتتاءل،السديميةنجتهيواتتصطدمانقبلتحديدهايمكنلا،مجردة

وهيجاناتانفعالاتمنيبعهاوماالبتيهالدظيفةظهورو!رالمراهقة.و؟لاضطرابالمفاجأةبعنصرمليئةواقعيةتجربةضمنمعها

الجنسيس!ةالثوريةتشممل،ث!يءكلقبلوجوديةثفرية(نها.نفسيةالثوريان.المستالبلافقالىوجودهتلقيالتيهيالامكانيةوهذه

خلقازمةيعاني،فالمراهق.!طصدووواد!لاتقفولكنها،وغيرهاماضييشحنهووانما.بهخاصماض!جمرورا،5لايشحقالمراهق

بنظرهموجودنجبركائنحقه"ةفيوهو.الخاصتعورهحسبوجوده،مرهقمحلهكذاقالزمان.ارادتهدونيتليسىماض،كلهاالسدي!مية

عاتقعلىتقعمسؤول!خهفان،وجوداثمةيملككانواذا.الشخصيماهو،والحاضر.حريةبدونامهعاشتهالذيكلهالاسودالازلانه

دملكيكنلممرحلةفيخارجمن(ياء؟كسعتهالتيهيلانهاالمسديمية.-3
.....الوحسيهوالمقاومةالضجر"بعادبكلمثقلةكذلكولكنلا،هاربةلحظةالا

الطفولة.في،لامكانيافهوعبماومقاومةايةف!يهااث!بهاةفمجردوهو،اور!لالىالثورييرتميانالااذنيبقةلمم

يثوروهو.حولهوفيمنةيه،(لمؤفالوجودهذاضديثورفهوولانه،بلوغهلصعوبةيبدووهو.بعديوجدلمشيء،بالسراب

،تنئىمجردةامكانيةمجردزالفما.الخهـاصوجودهبعديوجدلملافهكذ!فالثوري.مطلقى!هـابديدو،؟ش!مرارذاتهاتتجاوزلحظات

وهذا.ومسؤوليتهاملامحهالهامشخصةامكالياتضمنالتحققالىنفسهوهو.اررقبلوعدم،ا"ضيروم،لهمالانهايةعدمينبينميعلتى

المراهقعندالالساسيةالعوريةحركة،ذاتهحدفيهو،النزوع!نوان،ررمداطارايضمنيخولبمانه.الاطلاقعلىشيئاليس

الاشمرارلايعنيوالخلق.خالقةقدرةيملكانماالشحققنحواتجاهكللانأ!4.وا!ادهمرا!4يجب!ابثثب،السديميةقبلمنمصنفا

هذامقاومةمنلابدكانهناومن.السابقالموجودابخطءاتجاهفيانه.الا!لرقءلى2مدنبئالش،الشاملةالمجردةلامكانيتهبالنسبة

.المندعومض!نه،الجديدالشكلوادخال.اطارهوتحطيمالاستوارلانه،لهملامحلاتكونولكنه.التؤننحوبهتنزعالتيالارادةهذء

آلاالانلاييررهاامكانياتكله،المستقبلميوجودعلىينطويفالمراهق

انتغنشفقثلالحريةهي/لامكانيةوهذه.مطلقةمجردةكأ!كانيةوجررهسع!8

يتاملانيستطيعمسؤمعلاوتلةعاحاجتهالةبايةلمئ!ممقبللممت!نتط!تنمفوشه4والشثرللطماعة!ذ!
..............04مطابع المراهقوجوديكسبالذيهو،فيهوالتامل،

9292؟تلفون
التبمالحريةهذهومحلموقات،عقعهاومراقبةكلعنبمعزلوهيصهي
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نفوذمنيتبمهوماالمالهو"والعبدالسيد"ءلسديميةالعلافةلمصيغةاداهقانالنفسعلماءو-سى.مايومامتقيلهفاكفيشنتحرك

طبيعيةوسائلثمةليس،العربيةالسديميةوفي.وسياسيانجنماعي.مقتضياتهمعالتلا؟مكلليوباق،الواقعمهمديكبيرأنقصايعاني

الطغيانفيالعلافاتنظامننبعكلهاانها.الماديةالقوةعلىللحصولفيالمراهقكانبينما.السديميةغيراخروا!عالايفصدونبالطبعوهم

الذيالهرميالمجتمعوضعمندواهيستمدطغيانوهو.والاخضاععجزوان،المختلفةمعطيا.نهاعلىوثورة،السديميةعنانفصالاحقيقنه

صافيالزعيماو،العشيرةكلوالرئيى،،لعائلةفيالابيمنلهلايريماانه.مبدئياالواقعهظيرفضلانهمهو،وا!عهامع،لتلا؟معن

مننظامهاستقطبقيات.نؤرفوكلهاالظئفةديالشيخاو،والمدينةيريدماذالايدركيمازالوان،صنعهمنليىوجودعننسحةيكونان

لكيافهاتعطيولكاد،القدسعةببرفعنفسهافحيط،رجعيةسياديةوظيفة.ذاكالخاصجودهميد،حقاهويكونان

ذاتها.الدينيةبالعقيدةاشنهعقيدةفصبححتى،والخلودالديمومةصفةيصاحبها،هذاالمو!توجودهعليهاينطويالنيالمجردةوالامكانية

ابخمعة،السديميةلهرمالثلاتالرؤوسهيوالمالوالمستعمرالافهةاناتالمطلقةلحريتهرمزءالمرأةكلنتولنلك.جماليىطفيايقاع

ا!ل!ثخمياسروتهو،الطغيانهو،المطلقالمسيدهوواحدرأسفيماترنابعد،مباث!ركجنس،فالمراة.المستفبلكلتحقيقهايتترف

الميتافيزيقية،وعقائد!االيوميةواوضاعهاالسديميةذاتيةيحكمارزيالسعادةممكناتكلعلىتنطويفانهاكرمزولكنها.المراهقتصورعن

الا!همكانحلتالتيوهي.النسخافرال!ابينالمخنلفةوعلالمحافهانه05والشاعرالفنانباسلوباليهاالشوقيعانيوهو."ليهبالنسنة

وسيادته.قدسيتهاليهاونقلت.الاصيلالقديمالدينيومظهر.والوافعالجسدمسلوبكانسان،المفقودةلش!وتهفيهايرى

وطقوسهاصراعهاوان،الاشياءفيلهايتمثلالسديميةمعبودانكما،لايعبر،المرأةتجاهالمراهقسلوكبهيتبدىالذيوالتعففالطهر

الاتانها.صنعهامنكانتوليتها.بلاشياءلتنتهيالاشياءمنتبدأالعمليةمعللتكيفبالخيبةالئ!عورعن،الجنسيالنفىعلميريد

وقدرته.،قوتهذاتلهاان.ءلاجنبيمعانتترفيهوادوات،ومستعملات.وهيشءكلفيالمراهقينشدماالتيللبراءةيرمزانهبل،الجنسية

هذالهاتبقىان،نفسهاوتجفيف،السديميةانانيةامتصاصعلىالثوريوعىكلما،جوهرهاويتضح،معانيهاستعمقالتيالبراءة

والعذودية.الهجنةمنعامالفخلالالنسخثروظالثورييستكملعندماالئوريةألاخلافيةكلاساسانها.فضيته

التي،الوحشيةاللاشخصبيةألمملقاتهذهتلقاءالمراهقوالثوركي0اصيلكثوريوجوده

علىفينكفىء،مطلقةخيبةشبهتنتابه،باستمرارالبكروعيه.فهاجمبوجودهالفوزيتمنىكما،بجسدهالفوزيتمنىفالمراهقهداومع

الى،المسروقالبشفيالى،الهدامةالفرديةالىمنحرفشبه،ذا.نهانتتغلبحريتهعلى،كنرعيانيهد!،حقيقتهفي،وجس!ده"،الخاص

موت،بالموتحلمألى،البطولةحلمهناويتحول..لأفعوانيالحقد.الجميلوالحسبالارضتربطهكقاعدةعليهتحوزوان،عقبتهغلى

.الحياةاي!اتعطهلمقيمةلهيعطي،رائعغريبكيانهالهاكذلكفانها،مسنقبلهفيلحريتهرمزهيكماوالمراة

علىلايبعت،الثب.الثورييتأملهالني،الخمىالموتهذاانالمرأةانغير.ايجابياواقمياوتأثيرافعاليةتلقاءهيمارسالديءلمالبى

تاات.المهالثوربمااحبماكعيرهبل.التعاسةاوالالماوالخو!اكعرالعربيوالمراهق.بشيءالسديميةلعالملاتمت،يتمناها"لتي

الموتيطلبكلنه.معينلسببلا،يموتانيريدوهو.خائبنضانيعنوهلمتخلفة،بالحجابإكفنةاالمرأةهي،الديميةواقعمنمايحتقر

انهلهيبدوالمصيرهذامثلانحتى.الثورةلذاتهايطلبكما،لذاتهمفاهيمه،وخلف"لبيتورا?سترةوالمختجزة،والثورةالوءيعالم

تفوقكذلكوهو.ماتفوقالهيحقق،ايجابيهدفانه،جديدةبطولةيلبثفماولهذا.عليهافادرةغيرثوريةبمثاليةيطالبهاانه.ابحرام

مجهولة.منافسةميد.نفي،مبهمملساةالمراهقالثورييحياعنمص،الملذةبائعاتالىينحرفحى

بارجاعهاالمراهقينعندالانتحارحوادثكئرةالنفسعلماءعللولقدالحرامفياجتماعيةقاعدةيحطمجهةمنفهو.البربم!ءالطاهرالمجمال

وتدفعه،الصغيرالشل!عادةيملكهاالتيالاسيانةالعاطفيةالطبيعةالىمثلمجردمنيحولهاانيتمكنلمالتيالمراةيهيناخرىجهةومن

عنممادحنلنايتراءىبينما.حياتهعلىالقضاءالىرويةبدون.والحقيقةالارضعالمالى.خيالهفياعلى

لبنيةمؤلسسةصيغةبالموتالحلمان،المثوريلألعربيالمراهقنعالحللخيبةبدءوهي.المحترقالتنسفي،لىترمزالبغايا.معاشرةان

حيبةاثرتحمثشاذةحادثةاو،انحرافظاهرةوليست،وجودهالواقعبمتاعةحريتهارادةاصطدمتكلمااثورييعانيهااخدالتبم

فييعنيرمزوهو.الحريةفيالمطلقلطلبطشاوبم!رمزانها.عاطفية،السديميةبحرانميالرتعبمصيرهمنيحطمانحاولوكلما.الصلد

يعنيولا.ال!ديميةوجودورفض،اليوميةالدياةاحتقار،ذاتهالوقت.خاصابطولياايقاعالذاتهويؤكد

الثورىهذالان.السديميةمقتضياتمعءلانسجاممنماخيبةايةيكتشفحتىلايلبتدانه.اثراافظعخيبةتتبعها،المرأةفيوخيبته

السديميةوافعضدعيانيةفعاليةاية،الحقيقةفي،يمارسلماليافعتوجد،المغلقينالناسجانبفالى.ال!ديميةفيالماديالتعاملنظام

اهدافبدون،مجردةامكانية،للمطلقتشوقهفيمازالوهو.الميانيدي!ةفيكبهـاومكانيانفسياحيزاتث!نى،وادواتالات،افسيا?ادية

فعلا.مشخصةيبدأوانه،مقلوبالقيمسلمانكذلكمايكتشفوسرعان.السديمية

كذلكالن!ركطحلمعليهسيكونعمامصغرةصورةهو،المراهقوموتمشغولونوالناس.الانسانومبدعهاخالقهاالىالجماداتهذهمن

(1).البطورتهبالموتكلملامحهمتلاشىهدهالاستعمالصيغةووراء،الاشياءهذهباستممال

صدربتمتااتلرمشقيصيرونانهمابما،ذاتهامستمملاتهمطبيعةالىويتحولون،الانسانية

نادونصرالمعلالعربىالثوريتحليلمنالحدهنطعندنقف(1)وتجانس،الملامحفيوتشابه،واحدوجودبم!.نعالللها،اخرىاشياءابى

الاعلىالكتابفيوذلكاخرىصيغلمتليهفانهطبمالموضوع1ينتهي.التقييمفي

.للادابوشكرا.قريباسينثرالذيمنفذاكبرفان.السياسةمفاهيمكذلكتتصلالماليالنظاموبهذا
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