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1!صعرلص-بدء"-لصصي!ا

طىهممئتقلةوجهةهنلو!راعنلمحة

لعملنيلمجببىبرص!أي

والتقريبالتلويحمناكثرفييطمعلن،اولقي-ماتقدميئتصرسوفالانسانباننتكهناندنا)هل

نا-باليسير-وليشمايسمتطيعهوغاية،والالثارةمشروطانتصارءفانإكنمهماأسالعالمضدفعلا

"فعرللمت"دناجو!الى،احالةدمجر،قيلته"وويلنا))!(بن!نرمانمنخيرفذلكيدمرولئن،بندلمله

دنغوصق،نعشهالذيالوففيلنتعقله،بانفسناعليهالضرجمننظرةسا

السطح""على"لترك"الذيالوقتيمافياظماقهفيالكلاسيبهب"الكتا!"عرففيالحتمىمنلكونقد

محاواةغيرابىحثهذااصل.منالغا!لةتكنأ(داهدبعضى،)للعنوانالمكونةالمداليل/فبتعرشيءكلقبلاولآولبدأان

نهـ"يحالضلوهذافان،التصريحعنلستعصيبصالحالضلوأز،ذلكنفعلانلمجردكلاسبكييننكونأ.نانناوالواقع..

ءلىوالمساعدةالتسهيلبعضا)ىحاحةفيذلك..مع)ظلإمفكرادامما..ظئدةومنهـطقيةكامنيخلولاالامران

ذاته.وتحقيق،أفتهادأء"ن.ألتقر!ءالفاريتفهملامكانيةسيالاسلالضممان.هوالواصح

**...الفكرةثفاؤيةغهـلىقاطعة"دلالضوحالوداموما،وتجاربه

!ذهفىمشحصرةراتتالمم!ألةانهذالعدواصعب.وصفائهط

العابمذالوحوهو؟.هلاقصدالدى"أ)وحود\)ماهو:الفقطةامعافييعيشل!-للأسصدايولا.-المرءارعير

وا)وليط""؟ألخاصالةرديودألو!وأم،لدالتالىداتهصوموتصني!\)غيرعببهليىبحيثالب!ساط"من

دصسىروللاماهومقاللفكاهن،كجى،!لهـ،جرآولاي،افيا"الكاملرالع)م"متص!كدلكهوولا،ا،اجناس"

وأ.لمد-أخر.ناوة؟!قاافىاالواؤعف،سطالشواضعمنستارتحتالقدماءا--،نالهينسبهكان
و..و،..لا.دلا..و!ب...بي؟)عالنهفنزعمابعدالىنذهبلناا"كنورر!ما...الزائ!

همافما؟ساحلةالوضوعموهما!يهطرهذأنلمطهلطرفانيط-طبيعتهعلىكانالتعرر!الىاشدحاجةقيالموصومكان

التعريف.دونامتناعااشد

باون،،شالمعالعجنيللوجودهواقصدالذيال!جودخطروقدخ!يابهشعرتماهوهذاانوالحق

عبه،يتجدثمنكلووجود،اتثالدياز،وجودى!ى"(،مانعجامع"تعريفتقديم.احاولانببالبى

فياالمعافمامحموم.عماب!عيباعندالذهنلنمعمهحوداليهمهوهوعآلأواحرفالذهناكدفرحتبباليذلكخطر..."الوجود!

ا.ذالا.داتند-أ،الناحهفمهاك-فكرتكلمافكريمنينزلقانهفرأبت..السجائرمئات

امردصدالذىالوحوجوفالجرايردوهو،للعدسممناقتفممادك!نيشمراقصبىوان،الزلاقهخطوروعيرعفىمنهاقعلاوافي،ل!ه

....-...هدهفيليتراءىماهوبصددهاليهاصلأناستطعتما

0العياببلالعدملعيضهليس"ا!حرلة"-"الزهـأن"-""الدواميشسهمصانيمما"الخطو!

المقلدلبكادألم!متعالةأادوالسألوصفايرتأنمىفةالطر-.والعذماذوجودبينكانتقال"الصيرورة،)0و".الفعل!-

-.بةهـ..هبىدا.تماالمعانيهذهكلالوحودلكونلاولماذا

!امرهومجدبدالىءلىالطلالهق!صىل!تدلمحهولكلبىحر!الىهذأ.حممااًلوحسدعناصرمنلايك!نلماذأبلأحقا-قا4لمة

وكلأ-اخرىصفك-الصفاتوهرهمن.ونسمتتخجفيواًلشكالتساؤذعنهيعبزالذيهذا،-نفسهالجمهل
مقتضياتمنلالكونلماذاوبالتالى؟الوحودمفهومتحديد

معجرلمسمعئلنسأطزىائزماأنهيهماتتحةهيالدنهحرنماثقطةملاضععفهالنونفسهاآلمقتضياتهدهمنلايكونناذا،الوجودتعريف

..و...رلاالوجودانأجل!!وممهملؤ،قصانمسهالتعريصانيترك

..اًبدايعبلهيوحدهاالصبيائيةوالئظرة،وجودىهوواًئا،.ائاهو

هذمنهلمعنىايكوالحدبمعدلثدعىلهحدلمقنثىعنلماالوغيرداًليفمطرء.والتفرجخلعهيمكنمعطفااًلوجودفيترىقدالتى

الىمضطرانفسهيحدقدواحيا.لا،المجردالوحودوكيف،نسجتوءم،فصلتكيفانحالهمختلفعلى

لسبب"وذلك...انوجوداسمتحتامولتعنالحذيث.،..بة.....خيطت

الوحودهذاأنهو-.!.غامضجداو-.حدالمواصبععفيالممكرعلىكانادألاله،وهكذا

غلىهووانما،العدمفيمعلقامنعزلامدهولاملعاشانفر،يبسطهاهوفيمامحكماتعريفاعنهايقدمان9"الجزئية

الناس.ونجيرالناسمن،مجالاووهـ؟فيءخاشالعكسقمعللمقابلة-اوالميتافيزجمجةالمواضيعصاحبعلىفان

الملقىانهيقالان"الوسيطادبصددهنايكفيوقديعنيلامراًرادسيتيالذيالفردلضميراناستعمالناالبيانعنغني)1(

.الطرفهـانعندهيلتقيألذيمووديس،هنااًننكدمحالةمثلفي-فردأي-المعكدمالفردسوى

الانمانهواذل!فأحدهمابالذاًتالطرفانهذاًنواما..التحللفلسبيل*ستعمالوجهاما.السطورهذءبكاتب*خاصا
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الموصوفة!والتجربةالمعاشةهـزرا.؟.الكائناتبافيمنالانمسانماعدأهووثانيهمل

رإبفي!محضاتواءهااةالحاهذهفياأطمايقواقلالواؤعالعينيفيفام،،التجريديالكليالائسانالىبالئطر

الخفكجرفيخهتفي4التجرلينعجمسثىان51،وأننا،فةالمعرتجاهمجموعهىافيالاطرافانأي؟للانسانيضالفالانسان

فسعي"كببركجارد"عناهماوذلك،العكسوأما،فيهاهـوالذيوالعالم،المقابلوالاحر،المعنيالفرد:قصدته

."وجودياقلتفكيراازددتكلما""كوجيطوة".الائسانرو،عداكل

الىلأتقهرةبقومدفوعينتجدنادلككلرعمانناءلىيمجر.الذيهوالاطرا!هذهمعالفردوصراع

نقدمحلوا"وألىالوجودأىابالنسبةالفكرقيمةتقديروقدويقظتهحضووهاليهيعيدانذيهو،وجودهينابيع

الفكر.هذا.سباتفيكانمنهما

شماك،لماذا:الإ-ؤاهذالهور،لاهتمامالجديرانبيدوجودأو"وجودسبات"هناككانلماداومن

قىالقابا*..المواك!جعهذهفيللتفكيرقابليةلماصلا،فينالرلكمقابا"وئستعمله-ألتوجدكانادافقط"بالقوةلأ

القاثاةالدعوىزفسرطبانالعلممعهذا؟كانتلملذأنفسهاالولمصروذلكداخلكونهعلىقائما-باففعلللوجود

يؤ"-كأى،تنطويأ!!االمواضيعلجعضالفكمتناوأطلعشيةالاطرالمح!تلكمادأمتدلكلمادا؟المجللاًو"اًلاطرا!"

ءال-ىسةوروس!ؤطئ--"ا؟هاأى!ط4مذبءأكما،دو،،ءحالة؟الذاتقائمالوسطدلكاو

قيصصوأرصجمدبئ،دالصلمد!!ىفصااذنو،نةص"الفكر"!باديءبسسهبئوس!يطتدخلعنئاتجال!سبات-الوجود

وحطيئتهأالتةكيرجميعا.ربيئهملبيئهاوالاخيرربينبيئهاووالعالمالائسان

مؤفنامعارتفجممطلقابمكننالا::ضزلةكماتتجنهناألانسانمعه"يطرد.!الذيقهوالمتوجدالوجودوأم،

للفكريهكندلوجولخاربمأرتكازلقاعدةلاوجود4لازأساسها.والاحرالعالمتجاهلوجهوجهاويعيشرط،الوسيط

زت+عا!لا،،لااو-7!ت-طربوهـ،ل"""اقلةوهاؤوصنر(حدان!"حاجبكلنفناتجة"ورحمالوجودهداحدةوأما

.زوتعأنلاز---طجعأتأزربا!ذارص،!مبضاأكنو؟..ازطلاق،ولمثزاباندلك،للانسانسيعطيهالذىوالمعطىقي!الو

!..اخقييمواأ:قدأ،وردم،بر،أولى-طأهـقوطتتباعدأو"تتفكك"ؤ!الاكلرا

حتىد-ورأ)؟فةأ!!رع*وكأ-،؟واجهلنور،،وه.كذالنىاوهل-تظل،عبي!3وتصارمواجهتقابللمحىتظل

احدةلأوأءرك*اليخالم!،فءؤرمتءدر*هينة5هـبعر،زش-عر،الضفرة،علألخجالمسكلمتجائسةئعرةدب-احيلهمن

..!ذاوروع،ونالزرزصتصن(11"إث:ترةا"بع-ارةأز،،،وصث--4المةلىوال-مةوحشيةفر!تظلأزها

التت--"!ذاب-!)-لهـ!معألقاريءصصرةانولويمأ--ء-صا!ىو،ليعدهلاتناقصتناقص!ىتظل:أحدةو

يمتووصوالا!،ز"فاءلى.صتقالياجنينئحربةأىااك.!ا-لر!،دلطإ!ررودهلزكامولالااجتماع4المضضاقصالاضدأدأ!زره

!هـ،صخ!،را!نر"ص!!بنبينلارحدت!!اانسبر!،الاهانية..أنر3:كلحالةمجرد"يبةالغرلاالحالةهلىهويىست

الاهاز--ةؤاءل،أ.ء،ب،،طراف-رال!عب،عادة،ر"يوحي!أ-3اممتهـةأزهابل،1حصي،متبرمادوؤ،1العقل!ور!

صوءها.مونفسهووورورثحهـ،وبه،يشعروالهردفيحسها،الوجودأرعادجميع

ح5،!ذه"الاءتداء))-4الم!ؤولزءديدواسشحال".روحهمندفقةوبكلجسمهمنخلية،*ل

لىطابعالمهزل"مابصبغصو،دلكالىالطبيعيءالحاصةوه-،بطيا!يزميتالزالمنر،اًلمرهق،المثيرهذا

ا-ولرقة!يالو!فباللصناؤض!ر"م!مهاالمأهـ،ةاع!-قاالشاكللالخمزقوعلىجدالتودأكءلىيصعيما

والنفس:ا!جسمم--.الحاد

عرخى"ص،درةمحردخاليس!ساذالالمهزل"هذهارخ!غيرأمائنهذأمصبريكودطوكيفدلكئهايةماهىومن

هئيانمماو،اهت!امهعدماوافكرالاهخمامرر!اوتزوأطتهدو..حطقهأوحكهضه،تهورهأوشجاعتهؤ،دتهألذىالشقي

شر!رطمنت--لمفتلقيهاكيفيةانصحيح.نف،نالأفما-ثوهابضولدفنوالسعريةالمجمرةهذهيحطمأنا)كما
........؟بحورولاواسطةبلا،اًلوحودبارود

!ما!يرقصنماهأاومىبسعوحمثأنغيرببعاونولميايمثنرلوهماسيلىنإلتالىجطرلواح!بعرالتمهيدبعددلك-عنالحد.بثمحاولةيليفيمأ

الجوهر.محصلةالذاتؤطأئمةر!ل05،سطأفحىةبيههفيةالتمزقفيهايتجلىاًلتي؟المناسبات"

م!،المكونةالكتلةهذههوليسالانسانبانذلك.قئأخطوراءمناو

يل"و-!!الاوا"ياو!هببعضهامعتتفاعليالاخمن-يحصلالائساثي!وجودفيا"سلا-المهز*-2

ولا،وهناكهناالمتحرك،وكيتكيتالوازنهذاهوولا:والو!صدا!رفة

تكونوماوألارتفاموالعرضالطولابعادبينهواباشمكأنطهويواجههاالتياًلمشاكلطليعةمالموصوهلىالايكوداقد

مبادىءاو،محضحريةاوبحثولاحجوبمسعور،لامندلك،يواجههانلابداللىيالمشكلأرعير\)،اًلفيلسو!

وليشقحميدةليسانه،!سرفخطر!ةو!اداتومثل!نلىهو-ان"جزفما!ءكىجردليصبحالقيلسوفبان

دضطاالاؤ-إنهـ-المتعرفوطبيعةالمعرمةباصل-ئعنىفيما-

يتساءأطان.يمكنه،فادبلسوحتمطلالمرءدكوناندونولكن

وو!،المقصودالمعنىمنتمامااًلمعبرةاللفظةهي"شنتر"(1).والوجودالمعرفةبينالعلاقةهىعما

بصثب،شرة2اًلاصبعو!محبفو!الىدفعابلاصبعالذقند!عمنحطمادأالا،داتهمناًنطلقاداالالايفكراًلفكر

الاهانة.بقصد،وذلكوتسقطالذقنترتفئطعنيتقدمولائفسهعلىيدو.فا.لهاولا،ته3مراور،مه

الج!وبفيبمفيوعمستعملة-شنتر-اللفظةوهذهاًلتصرفوهذاً.يتوترففطائه..بقديمحتىولابجديديأتىفلا،محور

دلمبالفةاشعينوانترمنمشتقةلانهاعربيةاللفظةانويب!و،الجزائريمنهتنفلتحتىعملهدييشرعانمااًلفكرالنعلى

بعدبدورهاالواردة"دنمما"كدمةبعدتأتيالتي"شنغما"!يكشأنهاالمقصودةالعمللحظةئعسىمي،مباضرةداتهلنقد-القابلية

للمبالغة.كلهوذلك،"رغما"كلمةالتجربةبينمااقعواًلولملذكرىوبين،الذكرىالاينقدلافهو
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المتنافرةاًلوحدةلتلكوعيناجراءمغرقيننقفحيثوليسنفسااوروحاالانسعانليى:بسيطلأوبعبارة

،حراكبلاجسمهبافها:اجزاًءتفككتوالتيالمنسجمةحقيقته)1(منالروحمادامت..مادةاوجسماكذلكهو

لهجسملاحضورهناوها.يعدلهولااًبعاده.نالجسمدكلىلئادامومالاتساويهومثها

علىتنسمجماًبئالمتناقضاتلهذ.اولاامكنكيفهو،الروح-الجسد،الجسد-3الرو:اًذنانه

علىكتف!ان،الحالةوتلك،ثانياامكنوكي!كناقض،بينوالجسدالروحبينالالفةبعدهاالفةلاالتىالالفةهذه

ويذهبالبعغسيبقى؟بعضابعضهاويغادرانسجامإ.تدافذاوأشدهماضدينابعد

!؟!مايعقياناومعالإيذهمانكيف،البعضحدةعلى3والروالجسدمنكلالىنظرنالوغير.اًنثا

.البثريللوجودافأساةالمهزلةفنياًخرفصلأئهمابينهمامنصؤقتافتناسيناألاخرعنأحدهماومستقله

واسالم:*ئسانعىللجسمخاصيةابرزانلوجدناولأنسجاملألفة
،اًلاولهـ،النف!ر،او3الروخاصيةأنحينفى"المحسوسيلأ"

!لائنالعيثىهووليسر،،نمسهع!،مغفقاليسءولانسانفمحالففاءلعةحقيقةالجس!ماناي،"الشعوربة،هىانما

التأثير.معهيتبادلعالمفييعي!ثىائهبل،وسطدوئماتحققهافمجالفضائيةل!حقيقة3الرووأن،أمانتحققه

وقابلومتغيرممتدانههىللعللمالثمائعةوالصفة.الدوام؟اخرىبعبارةاًوالز.،ن

في*ذساناًلىالتفتناانافلو...والتحولللتجزئية.3.اًلرو-الجسدهوالا.سانانقتذكرناعدنافأذأ

صغائه.نفسهاعصاًلصفاتهذهاًنلوجدناالحسمىجانبهان؟صفهامكنثا،بيئهمالتكامل1عمليلأمعوالرويماًلجسمأي

يلأنسانيةحقيقتيتكولنفيلتدخلالمادةاًنذلكومعنىحيزالاسثسغلالذىالجرمبأئه:-قدبملتعبيرمنتععين-

بحيث،انسان-عالم:اخرىبعبارةوائي،المتكاملمةاملية،اللاممتدالممتدأ."لمالزمانلاحر."،الذىالحيزائهو

واحمداجوداموهنلكانرانئتص،-ضيحللتو-"ـلمكنابكلمسةانه.-.21تعددىاحدىالو،،راللاشعهاشعوراو

العالم!ومنالانسانمننأمتكوإواز"جداًنالو!ول!!3بألعقلبسد3،الل!،اضناقضمأ،اًحدة

اقربالتجرلدالىهبىالصفأتهلى.مثلأنغير؟ا"ولتعرض!،ألتحدىرفعر،أللىىالمتحدى

هـيمشأنىء،دامبائهذلك،الانسانيةاًلخبرةالىمنهابمسء!ف،/ب!ررةفسهاعر.االءقيقةهذهوتعلر.(

الر،المتائةمنمعهعلاقتىمادامتاي،اًلششاركهوالعائم...اثعرإبوموتالحبيبلرأقمثلينة.؟المعالمتاسبات

الصفةتكونانبدفلا،تكوينيحقيقةفييدخلازه.حد

تستنداكبكلكيلاولر!بالدرجةهيائمابلاعتبارالجدلرة"النغى)ولدتللمحىبلالمقلبالممنىالروحنتصملانم!ا)1(

للذللسدثيةبيمىأيوبيهئهاق!اطعامجتباكمدهاإلعلاكعثبئطبيعةالعداًوعلى.ادثطيائعادديخىبالمضودبى

،"عليهوالمعتدى،"المعتدي،بينحادةحدودعلىتدل

ما.اعتداًءتصورامكنلمأوالا

المقالىاًئ!مالذاينزآلايكيفىفاعلتهدمحطيمكآكيدش!ميلمجيرحعسب-فرحمص!ثاى

هو،ذاتيتهليكلياواذابتها،ليهاتيةاللىهذهأدماج

عليها،،تميزهكائتالتيمميزاتهجميعباضفاءوذلك

كل،هبىلانامبإقىئقمعمهبمملإلإنسالحارثةالعاحصبلإنجدأوحعحبهلمأرؤلمجيضرلمار!ث!

هبى.مميرالها
ليسيلانذ!انضدالعالممن،يلاعتداءهلىامقووو

احد.اًاكوكبيطيشانيكفي،لأعتداءلهذاًعرضةلحظة

يكفي!نكتجطمالابلالحدضث،فهاحببى(نعنفىمدجواالمخروئرثم!للهمهأولمحيير!الف

لاتتغلببخانمةيختتمالمهددائعمرهذافانواخيراً

خاتمة-لإنحتىثتخلفلملإقلعلىوهىاًبداً-

اًللىيالجازمأثعاطعلتنفيلىاتألدجملامولأصغالتهدتجاءفللثالالصععلكائمعثكاالككؤرعبلاللهترحعة

جثة،اًصبحتوددذاتيتىبالوتافقدوهكلىا

فتحملالتعفنيعتريهاالكانفيممتدةكتلةجرداصبحت

اللىي"لك-سابتا-يلأنسان.اًخيهائنلطاعععئكبركا.لثؤاصورالاا!مةلخصةلىأممف!تاب

مننطاقمىكأنلتواًنبالعالمعلاقتيفانوبالجملة

.

لنررلكالط!نعةاىشتدلطبيعةخلإلر!هيبةلمنائسبةلمصببرنسامةن"والثربين)الئزوئفجئريكفيلمجصصشجممغلكه!إيح

نفسها..

الحقيقيتصنيفهممكانيصبححتىذلكيكفي-اليهابالتحول-

..نفسهالعالمهوانما
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منكثيرف!نيمص،دمةمجردومحبادمي،،حيناليمكترث"جوارحسن"علاقةليستاًلااًئها،اًلنشيطالتجاور

.الاحيان.فيهرحمةلاوتحطيم،اعتداءعلاقةهىانما..مهادنةولا

ا،نمانحقيقةعنناتجةالاعتبارأتهذهكاؤتاذالكناناًصفاعتداءجازمالااًستطيعاًنيصحيح...هواًدةولا

الجازبإلاخرايضاأ"فان،كجسمحقيقتهعنايالجانثية،منيغيرولااولالايعنيدفكانغير،والنيةبالقصدية

تتعارضالنفسهذهصفاتمنصقةوكل.،النفسىهوالذي.ثائيا،معهواقعيحقيقة

السالفة.الصفلتمنوايا-لعدمتبعا-!عدوييكنلموانالعالمهذافانواذن

وحدهمعييكونانماالجانبهذامنالاخرفانواذنكارثتيفاعلانهغير،المعشباتم-بالقصدبةجز"ي

.عيحالةويكون،التعددفتعرلا"النفىاو"الروءلأن.العظمى

الاعتاربهذاالانساناجل،التنوعلاتعرفلانهاتجهـلأصعلاقةواياهلاثربطنبمهذاالكارثةفاهلاًوالعدوهذا

الائسأن،باخيهيبالىالايسمتطيعولاي!طدمولالايتعارضكيانيبعض،مانقدمكلرغم،هوبلوجسب.الجوار

تحاوللذاتيتينالروحعالملىلاوجودلائهلايتعاوضهوأوحقيقتي

وهـو،نفسهابذلكوتؤكدالاخرىتحطمانمنهماكل

الأقفعلالماعنلانهللمىغمر،مائثتغوعنيم،لاونهوالاضطدستطحالخ!ربهااتميزخاصيةاًخصانبلقحسبهذاليس

......-...ة..!هذامنىليغتعبها،العالمدون،بهابالالصالىواًلمرد

وشعسورحان!من"لالعدائيةلأ؟.شعورحاهكلىجممر..لا.?ذم-ة(ائعالم

...نا..-لاءداقىي!ملح!صاوالكو،اًلحريههيالميرهذء
الاساناحبىنتصور...احرجانبمن"ببهلو.!او،اا!عورمنواخرحها"هدهحريشاًمارساىدماائي

-نازعجةالجسممعطبازلمه!ي-بانهوشعوو،ئمسيائاهوومادلةحمودالى.تتحولانهااذ،اققدهاحتى،اًلفعل

نفس9بوفقتالونفسفيذلككل..علىاًلقضاءاًلى-مطهر!ا.ومصداوكا!ا-اًلفعلبانذلك...وفواتوسكون

،ذلكان.ورإبللاحرىاو،؟عر-فأنالمكنوبنمسلحملةاًلحالسايرهاللىىوالزمان،للنقضقابلغيريعود،احققهاًلذي

،لدودةصدأقةأ؟"لنا.:لق!،المأساةألمهزلة،المرهقوالمعيرفيالفعلهذأاًصيحلقد،للعود!قابلعيرماضيايصبح

جميعيوفسياننطقب!الائسانيعيشهاحميمولددفيألالااتمردفاناومستقبليحريتييسيركثيراوقليل

كنووبيذه،الاخرلنوبين4بت،نفسهولينبينه:ابعادهغير،الحربةالاصليالمفهومهوهذابكونقد.ئطلقه

...ار!ان.ممارستيعنالنانجالاس!عنبالعدولاًبداًلايقنعنيذلكاًن

--....محدودبانيالشعورعنبالكفولا،ذاكاوالفعلهذا

تجليهومستوقيالوسيط-3.محدودهاغيراكونانارغبالذىالوقتفيالامكانية

.-ا؟ينشبشيءاًيالىهذأ.اًلحريةجمود
والحل!.اللط!بينلمرهى.ا!المخص!ءلصنفسهيخصائصهان

فىلة-المهبهماتتبدىانتيالمناسباترونضروب-تلكذلكبمعش،حقيقتيبعضيكوناًلعالمكانواًدا

لباتنكافباتمثبيلأتكوناناحتبإرهالىواعيتالمأساة،لذلكالمتعرصوان،اًناهوائماحريتيتجميدفاعلان

...تفداد"لايبلغهاالتيالاخرىالفروب.!ائااًيضاهوائمابهوالمصاب

عمفلمتختلفالمأساة-المهزلةهذهانإؤكداومنتبزماًنمنومأسويةهرليةواًبلغاًفظعشيءفأي

الذيألامر..وأخرمجتمعوبين،واخرفردبينومذاقاالحريةتنزعان،الذأئيةمنئفسهاتجريدالىالذاتية

بمامالساةكمهزلةئوعيتهاتبدلأنالتعبيرحيثمنيقتضيماهو،حقيقتهببعصيلائسانيحطمواناًلجبريةاًلى

..."القصة"وليكن،اًعمهو،يلاخربعضهاقوام

وامألساجرد5فردعندتكونبحعثتختلفلأهىفيلهمالاوجودوالتبعيضاًلتجزئةهدهكالتواًذا

والاعتدالبالتوازنشعورغيرعندهتكوناولا،مهزلةمجرداًلواقعحقيقةمنيعيرولاسيانلامرفانالتحليلعالمعير

فردلدىفيهتبدوقداللىيالوقتنفسفيهذاً...كأنتركيبي،تعبيراًلىمخصرفينئجدئاائناهناكمأوكل

!جسردمنهالمبايبةعلىاوذلككلمنالعكسءلىاًخر-العداوة،الجبر-الحريةهىيلانسانحقيقةانئقول

وسط.ذلكبينهيحاللأعلىاو،المباينةمجموعاشملبعبارةهي،العدم-اًلوجود،.اًلصداقة

ساشيرماعلى،المجتمعاتألىبالنسبةالحالوكذأ.للوجداًنالممزقةللعقلالمرهقةالمتناقضات

الناسجميعيشتركمعينةظروفاهناكانغير.بعدمن

أئها،بمناسبتهااًلماسانهـبالمهزلياثمصةبطابعاًلم!ثنعووفي:و*ئسانلإلسك

العدونابعنبكشفاللىيالخاطففيعالمرتجمالمحهمامنكذلكفانا"الم!ىلأالعالمكجا.موجودانىوكما

هـوت.،والحفاءوأئخيلألةالموتهىاًلظروفهذءوبينهمبيبيتقومافراًدتجاهاًي،*خرينتجاهموجود

...--.اً.والجسدللروحالتيالمعطياتاويلاعتباراتنفعى

ب.الحبمنوللجماءالصديقمنللحيانهلتعرضوألعزيزحدودفيتبدومستقبةكوحدةهوائيهبالنظرفلاخر

.".."املاءأت"مثلفرديسلؤكمنجسمهيفترضه"ماحسمه
الصا!دنبهاوالعداًئيةنوعمنوبينيبينهيوجد-"لبدنية2انحاجة

مبانترةبيعنينفهذا،ءوتكماىليسالعزيزوموتوبعبارة،تمامامماللعألممثل"اماوثة"-مسبعاتبعض

نافيلايثيرغيرالاعزاءموتبينما،عيشةعلىويرغمنيفيهالمتصرففهو،هويخصهجسمهانفطالما:.إخرى

".فكريةمعينمة"غيراثارهوبتلكمتصف،اليبالنسبةذهوواذن،احهلحسبما

التاريخعبروقعاحدهما،الموتمننوعانهناكحيناوغيريعارضنيفهو،واللامتحددةأللامتعينةاًلنشاطية
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قدوالصدعالتأم-قدالجرحباناحساساانيتوهمللبثاهتم،مناواضطرابناودائرةالوجدا؟يةبيئتنابرواقموالثاني

صدعاستصلحولاجريمالواقمفيبرىءوما،أرتأبصالءحادثلهووالتعقلالنظر.عهيربطنافالولد،ايومىا

والتصدعالتناقصر،هيانماتكونالتبىالاولىالحقيقةمادامتالتاريحيةأدثالحوسلألرمثلولإستنتابمللالستقراًء

لاخراولسبب،يقومماكائنااناذنبدفلا،والتمزقالظروففيالبحثعلىيحيلناالفلانيالملكموت؟الاخرى

.بتخديرهوفىبعدءيتولىالذيبكونكيففي..موتهعنالناتجة

على-هووالسبب،لمالعلهوالمغالطاوالمخدرهذاالتاريخفىالموتفانوبالجملة،لدهعلىالامورتكونكيف

لأ.الذاًتيةمصلحته"-:ء،لوفتعبير،حد...حوادثهسائرمنيهمثاانيمكنعماباهميةلابثفرد

وا،بالانسجامالشعورمنضرباقامةباندلكتجربةانه،اخرطعمفلهبيئتنافييقمالذيالموتفأ.،

بلاصطراعالشعووعنالغفلةمنضربباقامة:اصحبعبارةلأعماقنامثيرفهوالمباشرةولمعطياتهابهاونفتعلئعيشها

علىصحمايةيضفيانشأنهمن-والتناقضوالتمزق3اًلنويظلبينما...الانسانىالوجودفيذوقنافكئف

يعها.وتقنالعداوةوجهلاخفاله،علينمااعتدائهلايهمباوكأنهفقطالكونىتفكيرنامستوىعلىالاول

عداوةبالثللعيفانهالتمزقوعي!لوالمرءبانذلكحدثلقد:شيءفىالموتمنليسوكأنهبل،مباشرة

1.،0)1(لمقاومته-حتميةكنتيجة-فيهب،الاهالعالمالعهدبتقادموانقطعتقلناعاشواللاحرينعيرناللناس

اذنيرىلن-المرءاي-فلنهتخدير.فريسةيقععندماسيءفانهالتاريخصدقبكنومهما،وبينهمبيننا.الاسباب

الذىالامر..يبررهامايرىولااًلمقاومةالىدفعايدفعهما.ويعاشمايجربغيراخر

وهي"عولمة"الا.همتهعلىت!اعدءكوسيلةالعالمستغلهالتىاًلشهادةقهوجوارئافىيحدثالذيالموت1.،

".!3.الانسلر)2(الذىالدلي!،،التاريحبحقيقةالوحدانة،مبلاتناتدلن

و-يالعالغلهاتهـرم.اأتىالاساسيةوالوسبلمةا(ل!الكاتيةسحنتهاولضحراعماقيلحيدمىعقايودلع

،"يطالولى-"لقظ"ءليهاصللقن،ماهو،غايتهسبيلمالجغءإ،!!غمنيمت!أنجثةلهذهمشأهدتىباندلك

العالم،وبينينناالتياعداوةاقناءهواذنفالوسيطخارجي"تمئظرةانهاوا،"ذلكمثلألىصازرأ،خرأئابازكما

الماساة-المهزلةمموهان؟رءكزلحيثماتانذيعر.،الناحيةهزهمنلميز؟يقلالراد

همارئبصيينشكاجنلىا)ولى-روهذاوبتبدى،جهة.نهذا،المصيممسرءلىأصبحلنازىلءتقدان

بالايمانالاولىعلىز،دحيثوالجمال)3(اللهةفكرعنروحهائفصلتقدتالمبدام.فمالماخرىجهةومن

كانوان،بالحبحسمياانم!،؟-لمجمالاكانانالثانيوءلىالر،حهذهمادامت،أجلألجثةمنببدوحسبماجسده

.بلاعجاب،طبيعةجمالبغضتكو.نالتىانافروحر،..فن-تاواقصلتقد

منمشكلوالحمالالل"منكلاانمنالرغموءلىواذن،اصيمانفسالىالاخرىهيصائرةالانحقيقتى

المفروضانأذاسالىجافرعابينهمافلنالوسيطاشكالمجردسوىأ-لىوروحى،جسميبينالتألفهذافان

از"اي،فائقهمما،وللان!سانللعالممفارق4ازالاولدى...يزولحتر،للجثولاا!م1إ،!الرقر!لايروزبكماح!اع

هىولاب،لجسمية.هىلاثالثةحقيقةمن-هذاعلى-حيثمنألاخرعنلااتم!زانىألىفنظراً،بألجما*

هي،وانص،روحية-بالجسمكذلكهيولا،بالروحيه.صنبكسفنهـ!الاخرهذاموتفان،روكا-ج!صماًي

.المطلقالتفوقانها،الحقائقبكلتطلالاامكانهافيحقيقة-علىهوحي!ظهرايفيهارعدلمالت!بالجثةواقعةحيث

نماكثروالجصجمبل-مستقلاكائنافليسالجمالامالماذاوالا.-..جسيوبينووحيبين!المتطرفأئتثاقض

ماتوازنعنناتجةحالة،حالةهووانما-الجمالدياعشدلكمعانيعيرأالجثةوتبقىتماماالروحتذهب

بهبنونةتجاهوجودناعننلأنجلهو،العالموبينبيننا.بعد"حياننيبواقعة،-روحيةجسمحقيقةالان

العالم.الاتزانذلكمابصدعهوالموتعيشمنالضربهذا

الالهيالوجودانكارليصعوبةاناسيجدلاوبينالحيصبح،الألرادبعصعندسلئدايكؤنانلمكنالذي

ذلكءلىتساعدنفسهلهىالمفترضةحقيقتهانجمنقائل.فيهالمتحمعالتناقضلذلكوجدانيا-فكر-وأعياالمرء

الاكبرىصعوبةنجدالجمالالىيعودفيمانحناذامصوانجفاءالخيانةوبينجهةمنالموتبينوليس

مفارقةغيرحقيقتيلكونلا...نحبهاوبهنعجبفىالمعطيربمتشابهمنهملفكل،كبيرفرقالاخرىالجهة

بلومونه-العالموبينبينناالنغمبمثابةانهااذ-وحسمباًنماالموتفيالتمزقشكلمبدأانفرقمنماهناكوغاية

المناسباتمنكثيرفيومصادقابالجسدالادراكمتأتيالوحدة:والجفاءالخيانةقيهوبينما،روح-اًلجسحمهو

.والظروفالانساناخيهمعالانسانانحيثمنالوحدة،تعدد-

فيهالااثرواحدةحرية،الروحيةالوجهةمنلكونان

سبقفقدادمداؤيةاما،بعدفيماالمقاومةهذهمعنىسيتجلى(1)الوجهةمنجمنه،الذاتياتتعدداوالتعأكساوتلتصادم

ادهدلى.المصودةادنشأدانها.)2(سبقماعلىتمامالذلكمخالفالجسيه

باكسابلعالمايبتدىءبانوذلك،عالماالانسانتصزابمر(2):"ال!للإ،"االوسعيطتد!ل

يا"..اماتةالىاخيرالينتهيبالاخرينالضارةالاخلادالانسانلحا!رذلكو!و!انىالفردلايلبثإلعاديةالأحوالفي

2العدد-2السئة"نثرتهحولحدةوحإدعي،ائتونس!ةنيكدياتحويلفيدملنقلبل،والاتزانالسلوىنحوجديد.نمتجها.يثوبان

..اء........حالتهحعيقةوتأويلنفسهمغالطةنحو

ا!جزلر!،"ا!ورهفيالحصبالوجود"عنوانتعت"5491لوفمبرفلاو،جدانببةعقليةاساليببعدةنفهيغالط!و

هسذهدلالةتبدوكيفقاشرت،ذلكتفصيلمنبشيءالقيامحاولت

والرقىالقماقمالبدائيونفيعلق،مقلقةحالةالمرءيواجهعندعاالواسطةجوان-9اًلعدد،السنة-التونسيةالفكلمجلة-الموت(1)

ويذكر،الصليبالىالمسيحيونويثير،الحربفيالدخولعند.السطو!هذهلكاتبمقال-91ع9

ضمفاء.0فيهاجمونواانيخشونالتيالمواقففي.0اللهاًسمالمسلهون.والانسانالانسان،الثانيالفصل)2(
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هـ-ذهأعتبارالىنايض!لم.صالبسانهواحسباخطرهوالجصاإلشكلفيالوسيطانرزلكومعنى

نريناانوالاقرب،بخت*-إ/ش3ضفيي"ماولا،مختلقاالرسالةفهـواتراواعمقهلحدوثاواكثرهااطلاقاالوساطةصور

جلزمةوبطريقةشجأة.-:--:يزشخصعنمناسباتعبيرابل،الماساد،المهزلةتللثوجودعنوحسبنغفليجعلنالا

س!ء.،دته.مناملا"حبوبغيرانهوباتهبين+طلقاخرقومنتقابلمنيعدلموكأنهنشعرويجعلنا

نزوء،،اخرموقفالةنت!مورانالجائزمنكانلقدبلى.العالموبينوبينهماوالانسانالاسان

..العام،الصالحإخدمةلرلعالازياضيلاممطالحرعكاقابهبعفى.نعالله!طاالىالأسضج!لاًلىأ!وهقاحنندادمن-!أ

و؟لوهـ-بفرادييقالكماتأ.نيلاالمصائبانغير:الوسيطسقو!

خيبهالريبات،بتكاملالابالححولجديرايكونلابالرهق،زمةالشمنعظيمامقداراسقوهـالوسيطيعتضي

-.الحبوغيرالحب،مي"مبتا!يزصدمه..المضجعتقضم،ساة،كبيراالما

وفقدانالحبيبفقدانالموحسلهذايصلومنسندددد،جذورودونفجاهينبتقانالمكنءيرومن

.نشكط"ر-اصقياماالىشوقا.يتحرولنانهفالغالباًلمعبوددانمهبكيفيةالددرإلالفهادصادعاتاليهتوديان.اًلمعتادمن

"...وخلفمااماماالجدع.اخرى"مضاعفات"تصاحبها.لمان

متلواحدةحادثةاليهتؤديولافجدةيقعلاهو

:اًلانت!حا!مواجهةبالعبفالحسبذلكشبيهاليساله...الجطءاوالخيانة

"إ!هكذااذنهكذا"ءني!-حنحيث.ول؟!*!حكماموعنهيتحدثادذي

...صوراء!نرتسمنشخصرؤيهفى،طريقانعراجةفيينبتق

بهنالحاهـبكىهههمام!حبولمديكقلميدهناصماحبماقوببكالعيداأو،لعطفلحاد!،!اجميعمححسل"هوالما...جيهالزجلتهتلا

فيهويثيرز،كأئنيوجدعندماننفعلاننما؟لماذاالانفعالء)كا؟الفوءال!ءلسبيلفيرويدارويداتاثيرهاومحصله

عتاببىابةؤ،زووعالناةاًفي،بالنبةاما!اقيذوالاملىلاومتثبت!لمسل!زلكتبعاإرءأفجشطور،الوسيطذلك

نصهناكفايس.ذلكخلملأفعلىباتهناألامرانغير،له*.بحوعندلد،فيهالكامنعدوكراسهباميرىيصبححتى

ناال!لمقفه-ن،المدودا،عدونوالعالم،العالم..كا؟مغرماوجودكدنودمبا،،وصخرورامخدوعدداندميرى

عير.بن.منهذايكتش!لمكيفمندهشايصبح،عميقسباتلي

......ادن-.رضععل"والبدا!الوفسوحمنوألامرا!نخىتاخروثيففبل

بداث"!ا.-لضلوتادوارامنالحالههدهانوالوا!ع!المقداربهذا

اوننلهـ"لتتتزعانهابل،خاصالوجود..بل!ن،بهاالعهدلوص"وجها،الوسيطسقطوقدنفسهيجدوهفذا

ناباهدلدوا،رولا،بدج!،دب-المه،العابهذ!هى،وكلعمايكتساتممدب!!رونليصبح..يائساأسفا5!زقاوحيداالعالبمامام

الالسته!راراس!-طيعكيف!يهيكوقانعس!ىالذيالمعنى!عفنهجثه

أتجاوبوكيف؟الاخرينعقدمنانفرحلتوقدالحيلةفي:فمودج

تففحدودبدونالاخرتجلهاحدناوليسعاطفيامعهمك!الى"

دصتماالحياةفياصلااسنمرلماذابل؟منيعلسدابيننافروففيكتبتهانكشكولا..ساحقاردككان

صحروص!اقضيهعمر،بالموتليختتمو!حيداالعمرامضييهزمف!ط.دمفانهدمرنيوانسحقهانغير.حقدامليئة

جثة.الىبالتحولالنهايةفيلاكافأمعذباالعكسءلىاني،حفدادنىانامنيليثيريكنلمانه

نتىءبكلاضربوانلثىءكلاعملانمستعدانياترفتماضمقتخلضفيسبباكنتلقد..اسكره

!كونانهوفقط/واحدلثرطولكن!ثيء.بةكلىواتصلرفسيومعمعك،!طأعلىخطد،علىمشهك!نتانيعلنل
....-........اجمعينوالعكسالوجودومع

متوركعا.ر"بدوناعملانلاما،المناءعيرعا(يهلحمليمنبرىءالاكشكريان:اضيفانعلىولكن

ل!وائها.نفسيايهاماستطيعلااقىالالقيهيشبيههآتخيلهاحاولفيوجدخمطلقد،وحرارةعاطفةكل

-.........اوصنلت،..الجذبمجالورنخرحوقد)جاحارين(بحالة

-78الصعحهعلىل!مه-ر!ا!كمراتغترمناكثرفراتانبعدافحللةهذهالى

يكن،لماذاعماتساءلتلقد،رسالتيعلىبهارددتالتي

الرغبةاوالمقنعالطمعاويالجبنمدفوعاالاعترافهذا

......الخطةسبيلهافيابدلتوقدالوصالفي

رتكسينصفاحللت،وحدةحريتيثمندفعتلقد!هيهات

صحيح.كرهكولاحتىعاطفةايةلحاسةعامافقدانا

ذلكانغير،الانطلاققاعدةذكرىبسرعةانسىلناني

شهراولكلالاداًبلامنهااهيواءجراها.تغييرعلىعزمتوقدالذكرىيعدولن

الدعالةباخبارتفتريالامجانياارشدكالختامفي
*دابدارتنغوتمعوآن..الىالارضقطيعودولنيعدلمالفضاءبانلهرائدذلك

الشامطريقاوليعدلم"الحياةايتهااحبك"معهجملهاالتيالاغنية

)1(إ"الابدالىوداعا.الارضاهلعلىوقفلانشادها

شعيبحسن:صاحبها"..."

بعد.نننشرلمشخصبةمذكعأتمن(1)
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جعنا،ولامبرراعنه،للالتغلخأكمبنلهبكذلك..موضوأن،-3

بالوجودالتنعوريساوياصبحقدبهالشعوربانذلك!وسعيط!ا!حو!
يبدلدلهساوخا:تلتأعمبهخلاآتدمثناذأبانعليهفلولنخن!.

اظلانغيراماء!لشىهل!ةالألوفةلغرابت!ياةالمؤلمة!-9؟انصقحةدلىالمنشورتتمة-

ننوخنروالخأوبالأ.سصانماتواصتعودالتبعاتذغ-41
-سجرهت،ر-ى -.اسىحمرسهبهتهته

ألادههنأ"رثلهب

التلمظ،!زرامواينما،فعلالييخبنلءادمالمانو)/راحذألمربحالمعذولالمنسجمالموقفاللهتىواذن

لواصحهوخطته،لقاطعتصميمهوان،ابدانيينسللاانههذهدلارأنهوفسيودوجيهبديهةدكولهاتدفعلأقيمة

تقومألنانهالا.."التذتيلأ"وخأغيعبفوعتاالمخندزينخثننتقد؟انتحرانادنبأس

غرضهعلىالححولهيواحدةغايهغيرهد.لمناومته:الطجم!ل

..عنمتهوبألذهاالنخسائنأمنيناسبهمابلممنمجتالانتحاوبانلناتوحربالاولىالنماذردكلألتاذااننبغيى

المننقعت،حالتهنه.عالمتماخبىالنخهنهالمنبقعوواذنانتريناترعتاقنألنغرعفانالمئخ!بولذألوحيدقالنتيمتذهو

لاتبمبيوكنتعنعنىفيهخفالذرنالبديهنبالممبقعغ،الاصوثبهـنأتوبهالنختالاولهبانبعتهخةاناي؟الصونيحهوالعقس

بلنتثل!جوحيعتىيهتهلباحدهناخبدانهو،وتزكيأأ.بالحتاقالتمسحنهيالماالانتحماوموإجمنذ

الى-فدماانطدقانعلى،السلاحعلىبالاخرىامسكوانالوجهةمنم!كاسبالانتحارلنفرضنالوبانناذلك

لايتصبب..،يضثأنيوالنوباضلياخأخننيوالنتواوالعالمهثئه.اخبرثأومبعنذمهبمناسبغيتبحنجعتفاناالسابقذ

ليوليسدواءعنريبقلم،عرقاوساعديدماقلنيأضللانييتبدلوان)1(.الموقفتبدلجوأزهيالوجهة

...الانطلاقعنمعيداي-فهوةشيتااخسرولمالانتحاروسيلة"امتلك"

جزئيةخ""حيثيلتعلىيبتشقرارالشىالموقفهدا.الطلبتحتدائماوهويفوتلا-الانتحار

.هنودالى،النلالنبصهخنأععبعوانأناوقد،المتذفتتحيثب.وبهـدابوهأهذأهبوارمختيذونالاالجانهخفمرأواممهيمبا

.نلبمن،تلبعأولكنهقنخاوهبلشى،فعنوالايغتعتلخبالتحرثنذددهـؤلسنااو؟أليقذهمهبنومنماتمهيهخحمبودلااًنهاوليسهب

هعخاصوهاذلان..صععتتمعي،واشدفيمخباءلامؤتفياننا-بعمتمنأتبمتناقما-زحلموزحهباحهتانالانفسنا

امكازدط،وفيالوجوداخترتالذيانا،اناهوانملالنداء؟اليقظة.له،م

الوىهذااكصراريكانفكلمل،انبذهان،وقتكلفيإمر1فيان،هذافياًفكرواناأشعرانيصحيح

!نخارجيةقيمةاودليلاوسندلايفاقداكانوكلماليستولكنها(المرهقفعلمنتكونفد)(،مالاحبلة"

واتتحصعتاتتلوعنودننكانكلهافيوعتنخنخقيمذنخونوقائعلاانهحذا.النومحالختفيوانابهاممعرممااختثر

وجودقيفيفجرتالانتحارمواجهةعهدفيالحياد،واعطم؟صحب-حهذا،فروفسمناكثرهذهباننقتنعخاتجعل

هاعل--اسسمتالتيالقيمةاستمددتالوجودهذاوهنتثونحتىالانفالاحتمالهذالهايكونانيكفيولكن

ةتر-انناتوخت-الانالذعبذهذهانونخا،الانتحهـاوتأخوونن".بتأمبيلالاقنلهلهعاو،الانتحاوعهتبالعمبوننلاقنماعناكافبذ

وأخسالذوصمختختذوواخباوةتنخحخباومأونخننفتنأيخغعنيمتاومح!ممبوهاقيمةكنناوحلدانبنن،فذحنهذاليس

،والو-ودالوجودبينالمستمرالداممالتراقدوهذاقيمذحمناكؤكونأنالممكنمنوليسى)2(،الحياةهواةصا

ولىواثباخأدالانسانيالوفأودلهمنلخعووالاحتياوالذيمذبينوالمنبتذهتالاعلنعوالمبمتاالخأيمكخلقمبذفانواذن،حياخنبمبون

فانتحارالاعلىمالعزفاننواذ،لحياةا!وانماقيمةلكلالقاعدي

لأان،المنمنأغيمتقعالهنفيليسهتالسابذذالتعلاتالىالستنادا

ضدعملظيكونولثيلا،سدىبطولتناتذهبلكيلاخ!علىدلبلالجالعلىالانتحارفكرةخطورة"-رد

هـ-نمبا!ثرةالفكرةهذهوتنبع)المفعولضعيفالعالم"ولكفلنتحرلاالر،اناواتعوا،عبثجت!وعلىتنفيذه

المذثختدالوسائأتنخبينبءاناذقعلينل(العامذالاصليذالذمبذ..منبتهالى.زهخدنببحهبهلذيذوم

وهو،المحاربيستعدمثلماتماما..ذلكعلىوالمسماعدةلإستطر:

مواحبم"-لمهيخأنبنتعاقأمكنايثنعئأومملأمعلماوالنيمألحنبلخأعلنتععخمأئلما(اصلانأواله)المنبهقغنلمتنأوانثفياذنمئلمعلا

31-لا.-.-الملنبئتومثل،الاعننبينبومثأانذسنامعوهنودنالنسجدام

حرامنللحربسحعداداليننبهالموووانوالوابمالمرهقهذاانصحيح(العالم)انتا!م!فيالمسآهم

الغدوتلكخمرلولالثىئلررمىحالانوتصممالالحر!لدانعناانوهوكمالاذلكانش!ير،رايناانسبقكماويتقنعيتنكر5،كثيرا

..--...-.ء.غالبا.بالتلننانأويذتذىالتأقيرهمتاللونانه،تأقبخباذذخته

بهالجهلعلىيعرلبماوكلاثح!وحططهالعاجلمينسححاق-فانبقناعهتطيحبحيثالقوةمنآلتجربةكانتاذااما

ال!عتمثأانامبغتنانوثلنت:الامبمناورومأمنأذنغوغيرمعنىبمتونيصبةل-النذق،أرتمباعمخنترهنى

والصداقةالنساءالىبالنسبةالحب)والح!مداقةالجنسيفببس.حبهمنانااتخدصاو،جفائهمنالحبيببوبكان(1)

بمباديء(ذلكخلاليحصلوقد،الذكورالىبالنسبةجباتنادواماي،المسبتقبلسوىالمنغيرهذاحصوللامكانجةشرطمن

تفجرتانبعدممكنايعدلمالحبانذلك.والتزاماتالبشرياتاريخعرففقدوفعلاالتغر،لامكانجبة.يكفيمهـابقدداخرىفترة

الصداقة.وكذا،الوحدةينابيعفياعملفيالاوقاتمنوقتفيكانتا!تيالمواقفهذءمثلتراجممنكثيرا

معضمنيااعقدهحلفشبهعنفينتجالالتزاماعا.مؤيسة

لاخبالطبيعيالحليفهوفالانسان.الانساناخياتوجدتشملوالحياة،التوجدهواًنماالمباننرالقيممنبغ(2)

ن5يغيرولا،لهوضحيةللعالمعرضةالبملان،الانسانالىالوجودتحولامكانيةمراعاةفيهالعياةللفظواستعمالناوالوجود

هذا"مثلانشكولا،جميعاذلكيدركونلاانهمالامر...توجد
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علا!سالتبصددهمالخيرفعلهيمعينةاخلاقايقتضيالتحالف

واجها.الوقوفسبيلفي...ببعضبعضهموالتساند

خارجيةباصطلاح!ىالكلمةهذهفينتقيددم)1(.المشتركالعدو.تجاهواحده

العالم،مواجهةفيتكفيلاوحدهاالرجاقعدةانغير

اضطرنناالعالمالىمنهاسانظالتبمالوجهةانالقاديءسيرى)2(واحددجبههقيهبواقدالناسجميعفىنولوحتى

هـينفي،دلحياةالعاديبالمعىحياةذوكائنوىنهعنهنتكلمانالى(لم"ا!كتيكمسرفة،المعرفةالىحاجةفيسيفللونانما.،

ذلكفا-كنواذن،النقطةهذهمثلفيبرأكطالادلاءهمناليىمناننتاكد"فيعليهايسيرالشوالتقاليدالعالميتبعهالذي

غير.لاتعبيريةوسيدةواثراهـأمواجقهعدىنسحذلكبمعرفةاننااذ..

ليسانهنجر،وامعيه.فجاكبمننابعةمستقلةاًلنظرةهذء)3(.اهلية

اءدااىا"ءألرةانهابالعىغيرقيبافكارئرتلمانهاالمننقلالهاممئىا(إالعمالميةالحكومةهو"العاعة"التعبئةعنوالتعبير

!اتجانبا!ىولمهذا،درهلام!الىفمايركلارجاعمعهيصعبالذي.العلميةالقوانينهوالمعرفةتلكعنالتعيرانلما

الىت!هادا!اتبتلمم-الاهافراءتيعهدبعداوبالمراجعاحتفطلاهذهالىالدعايةفميمشهانواعهبمختلفالفنواما

م!نرافيشاعرواناالمكلمةهذءكتنتقدذلكمعانيغير.خارجية.عليهيستبطلونوجعلهمالناسنوعيةاعني،الامور

اهمها:معينةبكتبهوفهذا(التقنية)التطنيقهواخراقنيمهناكبقي

بالنتيجهللاتيانقابلينوالعلمالتحللفتجعلالشالاداة

م!اهبلرالدكتوسعيموكرئدمدلعدسفهمشكلة)2(من-التطبيقاداة-الالةانمنبسببوذلك،المرجوة

ابراهيمزكرياالدكوررا(نفسلي،العالمطبيعةمنطبيعةذات،مادةهيحيث

لدوىالرحمنووالدضدالوحودية!بوبرلفلفةلفلفة)3(لوطيفتهلالاشانطبيعةمنطبيعةعلىفيههيالديقتالو

..ء...صنعا-العالمخلافعلى-مصنوعهولكونهل

كاريلالكسييالمجهوليذلكالانسان)5(اهـ،لمخنرمدىإفهوذلكلكل)العامالمعيلراما

م)شبضه!!ار./ت4ابيبرعدلةاقياتمقالحيفلمجلهي!تضلشرقرلحببمماعد)6(اجهعينالناسصالحسنيليفيالانسانلسيادةواخضاعه

.....والجوعالمرضمنالوقاية.نيبتديءالذيالصالحهذا

نيتتطنكلزرادشتمكذا)7(شابلىنحيرالانانيصبحباناي،بالخلودلينتهيوالظلم

بينال!حلاقةطبيعهفي(التكامليالنفسعلم)جماعةكتابات)ول.للموت

ومجامهم.كتبهمفيمثبوتة-وهووالنذسالجسمفعلاينتصرسوفالانسانباننتكهنانلناهل

ا)تبخ-للسلاحوداكلامثل(همنغوايارنست)مزدفاتبعض)9(أالعالمضد

الجرسيدفىلمن-والبحرولئن...بنضالهمثروط-انتصار.فانيكنمهما

.يهزمانمنيخرفذلكيدمر

خاتمة:

الممتاز((الادا!))عددالوحعةنصو

-وجودهيالتياًلسابقةبالنطرةابدلنااننللو

وتأملنا40101+ل!ا9هـدامجردةكونيةبنظرة،بشرية

000،29الا)..-غالتهفيوفكرناالانسانفيهبماالكوننشاططبيعةفي
اً،6الدادمالعاممطلعمي((داني)نعدم،از!امالمنزعلهيالكنرىالوحدةانالىنذهبانلامكن

موضوعفيممتازامحددا،سنةكلعادتهامالوفعلى-دابرهبقطع-نهائيل،الانسانبتحويلاملذلكو،للكون

كانتانبعدمعلوميةالىكلهليمالعلبتحويلواما،العالمالى

المجهوليه.هيالسائدةصفته

وجودتستقربلمانتستمعدلاالنطرةوهذه

!يط!ال!حص!امماتبا-انهغير،"الطيمالتطو"او(الكبرىالقوة)، اضالتامالتطور-بالناجزاوالقوة-لااحدمنلهذ.النظرة

عند.،"الكبرىالقوة"وتكتملالتطورويقفبةالمتكرراو

فثماصالاردثهـاغيرهااوسيلسيةوحدةوكل،النهائيةالوحدةتسود
ذلك.سبيلفيماخطوةهي

-"الانطولوجيةالنظرهعلىالمننيةالاراءهذءاًنعلى

ما"خطئها"و"صوابها"فيشخصياعنديتستوي

فردكاييهمنيماواما.،العامبالوجودتتصلدامت

تتناولاننيالعميقةبال!لراساتحافلاوسيكونالوجودهذاالخلصالوجودهذاهوفانمامبلسرةاهمية

فيتظهركمااًلفلسفةالنزعاتمختلفلحثوذكرى...البارودورائحةالدمتخثربينيعاشالذي
...ليسالوجودهذامثلعنالتعثيرومقياس،خفقة

العالمية.للادابامرةالمعلاتار..الاصالة4ولكشالخطأاوالصواب

ظيفهالجنيدي

!ههههه!!همثلاشيوعيةالحكومةمذه-كلونانيحتممالنايسرالبيك!نفني(اً)
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