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جم!ل!ههوء!وىاولمحوبرهـءفيارممم!اجعيصموقي

و!صص!ا!المحنوص!لمغ

بفكر5يتجهالفيلسوفلنقلأوالمفكربينما،الوجودمنواحدللجانب؟لاقولمناسهلهناكهل

؟جودالوكلىالىءلىدوفر.هـوفدنمسيوحيننصبجحيننقولها،صغيرةكلمة

لمناومزاءمننذيءهذافياليس.وتردلحد"لا)اكلمةان.الر؟وسبهزفنكتفي،بهاالنطقمشقةانفسنا

الا؟أقداس!"ف!دسمحاخالفوطالوجود،قلبالىيصلأنيريدرحوحمج،او،نرفضأو،ننةيحيئالليهمانسرع،صغيرانحرفان

هذه،المسائلمسألةفيسهلجوابكلمحلىاللطريقنهسدانتس!عبرهـ-تمؤقطعاو،نصق!لااف،4الئؤعهـليسألمنلممؤألعلىنرداو

بشيءتنبئناانهاتزعمومؤقتةو-طحيةيسيرةا(نعم"ك!!سكتوان.حيحاللصللجوالطفن!مصقنه

الوجودمحلىامينأحارسايكونانا(لا؟اولئليعيسضطالا؟ااوجودبطحياتنى--،حو!ماو!دوروجودفايقتسمانحرفان.ونعملا

محلىتجلمبولا،وحسبخحمتجا(لا11محواقبء!زفسهبحراسةفيبدأذبن8لا!-تننجذفا!انابردلاون!لنقولماكلفيوتفلأيرنا.

؟الخراببرنة"مها.الدائرقينهاليناحدىفيندوراو،القط!ين

عاللميصيوفي.اخنجاج!تعبيرلاقولقانشيءمنيكنمهماكىصلمعب!ماننظق،منهماايسرهوماهناكانيبدولاحرفان

حقنامنيصبح،لللاحتجاجءناسبةمناكثرالمساءالىالصباحمنلنا!معوبر،تمنبهه،يرتبطمااكثرفماذللكومع،وجوابسؤال

كيفلهمحرفضرورةهناوالبحت."الللاهدهـ"طبيعةعننبتان.طورالسللهذه!واناوضعناهالذيالحرفعلىحدينثناكولصر

وااللهـؤاء،فينبيلةصرخةمجردفكونالاولفممن،ولمن،م!ىنقولهاالص-احمنلنايرهطىعالمففي.الاحتجاجصيغةهي"اللا))

!الماءسطحعلىبالدمكتابةء-ننبحتانحقنامنصبح،المرحتجاجمناسبةمناكثرلمسماء9الى

***.الكلمةهذهطبيعة

لا..."اللا"هذهامرفيمعاائفكرقولمناعمولاايرسرهـوء؟هناكليسانهوهلةلاولييدوقد

اللىءفطرينانفسناسن!جد،فيهاالضفي!رنبدآانقبلولكنناحىلدولة،وءلمالالورمماكلفياللسآنمحلىتترددتكادانها."لا)ا

حممنبعلى،فخطوةخطوةيسيرمحادةواللفكر!نف*"الفكرفياركنقكيرهـلىتخالفانتسط!بعاًنها.ءضموىكلمنفارغةانهاالينايخيل

ضسألحيرز،الطرإطهذاعلىعفبةباوليصطدموهو.مرسوممنهج،وفتمبتففيانال!وةبنفسوتستطيع،ثيء!لمحلىولوافقشيء

،و!ناك!،وينظر،وذارهذايجربفهو.يفكرشيءأيفينفسه.وتؤكدوبحارض

سواء.حقاطريقعلىليسيرقليلبعدعنهيعدلقدطريتيعلىويسيررتغسها.فهيءقلالىالا!عنبعدااللغةكلماتاكثرانهايبدووقد

أ،اتلاطريقينعرف!قد،"بارءضيدز"هوقديمايونانيادـيلس!وفاانة،لذي.السؤالهذاعلىأتفياجوابهيل،يسبقهاس؟الاتفترض

إ-!ق!علىيسبرولاالعارففه"يسبواذياال-قبقةطريق:ل!مازحتم!كادنا"بلا"س!ؤأ)4علىنجيبوحين.يعرفانيريديسأل

فيهإس!واللذيالباطلوطريق،الوأحدالوجودالى.بصلحتىغيرهان!ن!فهاوعةصحلمعرفةبالنفيونمهد،مهدهأفياللباطةمعرفته

الصبها!ودي"الر؟وسالردوجة"اللعامةقيهتسيرأواجاهلافاذا.((لا)اقولمناخطرهوماهناكليسانهيبدووقد.صحيحة

وفي،سواهطريقلاالذكبماللطريقهوالاولفالطريق.اًرلاوجود.ألارلمهزأمصيغقيهيكذإفى.كونفقد،الاحتجاجصيغةهيا*كانت

اثكل،الكروياإوجود،يتعبدللاالذيالواحدجودالول!نج!اخره.ن،برءكلرفضءلمىيصر،يفعلا،يقولماكلفيءببها!رفمن

-الكلية،يعرفط،ءلميهيسممراللعارف!ار.ثارضةيحدودالمحدوداوحبفانطقكبما41الموقفلكونوبةشيءكلمنبرهربشكبماءكليرفضومن

اير،هـونفهميس.يهمكم("الاغبياء"اورامةااءا،اليهقيصلارتيحي"ئذ!وضلالاز"ذ)ك..ك!االحمياةمنالهرولطهولهبقبمالذي

هدهيح؟!ورلانه!زيك.ا)طري!نبي!حائرينوي!نرلحو!،الكا.ةهذه-كلر"!ابل،بذا!!موقفايحفيرلا،نظامكليرفصبرل،برمينهنظاما

و"(كضداالم!وجود-اغا!نجاج؟فيدتوقناقا!االضيالقاطعةالكلمةالى-قدكطلاالذيالممصلالنمفيهذا،العنيدالرفضوهذا.موقف

كهفولكن".ىئناوجودوا،كائنيراللاوجودا)ء.الحيللوجوداناسع!لوء،.بعبنهاالموضىهو،شبمءعلىالموافقةاوكثبمءتأييد

أيىتاوجودا.لا،الحبىالوجودمناقنرببهبف؟اللطريقهداا!ف(وراء!!-.لمث!تاًنت!،ولللماناصجعهاماولكن.لاالانسانيقول

،اللفيكءوؤءاراًدهالديالنسامواوجوداالىاص53ف؟المتحجر.-"لعم))محنتدافعاو!فببمةتؤكداو،حقبقة

جووالوو،والباطلالحقتجمعالتيالمين!ةالوحدةعنؤأميزهههعأ)ذيوصهـالمجاذاخام!ة،"لا"الانسانيقولأناخطروما

الهعلهذاولكت؟المصرةلذاتيموضوعامنه(جعلوول؟واللاو!ودولكن.ا)تءدإبأ.قابامحلإهاويوفنمع!قهمهابللا،"اللاا"هذهيحرم

بر"لموة!ؤعخصطدم.الذاتيجصلاته.يحددني3ماو.يكددهيرصبتينفسه،5-!رر،رو،هـمحنىزش!أذا،ال!حراءفيالضائعبال!مدىاشبههاكلا

لىامضطروللك"صي.بريه!افيهأفرقىأنأستطيعلامجالفيوأ!ر!صلاإباطءلىلاءصاصباويق!ع،اًلانباتيحاشلا!دونبالنفي!كتفي

أمامألجاقهل.عنهأرءثالريالموضوعاختفىوالا،اتفرقمةاهده.الحوبرضأكيد/نادياندون

عا:جة"حكماصدارالى-الوجودموضوع-اثملالموضوعهذاا!فباالخارجيةاوصعوباتعند((اللا"فيالمف!يقفهللكن

ب!ضده،المحدودالبشروانا،ليأيئمنولكن؟وبينهبيييوحد،والاجتهاع،اسياسةامجالفيتدخلصعوباتوهي،!صادفه

يظل(لموضوبمأنيةالتسطبيعتيومناًلانسياءطبيعةمنأليس؟اللقدرةوالطبيدقيبالماهيةشكبءكلقبليهت!ال-قهقيالمفكران؟والقانون

فعلاورةالظأوكلمةكلفيمقابلا،امامي"موضوعا"الدوامعلىلآصصف-لاليأنهافمفها(ن"اللا"ءحقيقةمنيقربهفهل.والجوهر

..:حكمر،-بم!-.،--وأصدرطريقبحدطرلجقاأجربأنداها؟منهبهاقترب"!صد.بر!نفمممه"لا"لفظفيا!!؟عنهاجبعدهتراهاام،الاحتجاج
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ويرفضهاللاوجودعلىليحتحباهـمنيدؤكانوهل؟!ئفسهالسببوأنابالدوجودممتزجواًلوجود،بالباطلمختلطةالحقيقةولكن،حكم

!؟الباقياللخالدوالجوهر،الثابتالوجودتاكيديريديكنللملوالخاطىءللطريقأقولأنأريد.الاخرعنأحدهماأميزأنأستطيعلا

علىاحتجاجكلفيوتتكشف،"لا"قولفيتتجلىقوةاذنهناكلانه،حيدأنوبارمنيدزبطريقأستعينأنأستطيعفلا،"لا"

سنابكتحتلهلاكامناكالشهتحميقوة،واللاوجودوالباطلالخطأينفيبل،فحسبلايقوللاانه.موكدة"نعم"الىألايؤديلا

وتدميرالاستسلاممنتقيهكماالغرورمناليائسوتقي،اثكللاوجوديقوللاقائل.فيهكامنةثعمكلومعه،نفسها!وجود

نعهكأاوالحياةحكمةأوالعقلأوالوجودا!قوةهذهلئسم.النفسايىرووسذات"المامةلونسمعهايقولهاأنمضطروهو،"لا"

كموناكامنةا"النعم"علىاتفا!الاسماءاختلاففوراء،السماء،والجهللكلناليلفيوتظل،باللاوجودتتعلقلانها"المزدوجة

."ا*"فيالحيةاللبذرةأعلىالى"الشمسبنات)ءترفمهاولا،العأرفيئشجاعةتملكلا

*رز،اللحقيقةفيانهنحير.(ا!باقيعةشلراتهمنالاولىالشذرةقارن)

مالانبباء.والمفكرينالفلاسفةعلىمقصورا"اللا"أمرولشىاللاوجوداهذالانذلك.للاوجود"لا)ءيقولانالىحاجةفيليس

الربوجهمنويؤون،عبئهامنفيهـربون،أمانتهايحملونقدأيضا.،هتألقةعسمألةفيالدوامعلىيعيشانه.بارمفدزعندلهوجودلا

صار".ليعدالأيتوعدشلا،ربشرالافيذرلاانهنالين،الفافبسكثفلافهارهظنذلكومع،الممصاطعوالضوءاكهارمملكةفي

-(يوئس)لونانسفرمنالاولالاصحاحبقولكما-الربقولا)جلاءكانل!8سألناواذأ.للج!لوجودلظيفس!رلاوعلمه،الليل

ونادالهظيمةالمدينمةنسينويا)ىاذهبقم:قائلاامتايبن!ثانالىهذات!يهمو!ل،!واهميعرفهكماا!وجوديعرفونلالماذا9جهلاء

."اماميلثرهمصعدثدلانهعلبهارخطقونولانهم.باللاوجودينعلقونانهمأجابنا،يخ!سهامارو!!

يعرفونلاالذين"نمنويأهلالىيذهبأنالنبييونسعلىكانلانسم،"لا"يقولونوهم،"لا"يقولونمادائمافهمباللاوجود

معالليهمو(ليحمل،الالهية"اللا"بأمرليبلغهم"شمالهممنيمينهم،الباطنيكونحبثالظاهريرون،الحواسلصعلئانخاضعون

اث!وهـةالقصةتصكمأعلىولكنه.المهابركلمةالبشيرالسماءنديرالللاوجود""لان،الدوامعلىخائفونانهم.الوحدةمحونحيثوالكثرة

اهىذاهبةسفينةلير!ياقالىونزل،الربوجهمنهرب"نعم"قولءنويعجزهم،"لا"قولعلىلحملهموتهديده،يهر!هم

حتئالسفينةتهزالبحرالىشد)يىةديحاالربوير!ل.ترشيش.الحقيقبىالواحدللوجود

يغطبينما،يستصرخهال!هايىكلالاحوناو.بؤع.تنكرتكادعند"نعم"قائلفان"لا"يقولمنحالهوهذاكاناذا

ور!ولأمرهعنالرجالويسأله.السفينةجوففينوء4فيلونسالم!الى!للاالالسانلانذلكمصلملامئهأفضل!يسبارمنيدز

يرطرحوهأنو!الهم.وال!بحرالبرصنعالذيالربمنخائفانهاوطريقءلىيشرولا،ومراتمراًتلايقولأنبعدالاالحقيقية

ارمكليمالنوءهذاكانبسببهلانه،عنهمالبحرفيسكنالبحرلمح!ؤممقاذلان.لها-صرلاافيالصاطريقعنيعررحتىالحق

جوسوبثلااسةبذنرطهفكااليبتلعريونممىلع!نرعيماوظلعرئياطللربعليهموثلاثيشرحأنالىاحوجناكانهاولكن.يقالكلاممتشفبمنأشبهعئ!ء

.!..الىأحبوليس!اكأفهذاايىوصلحتىعا.داهاالتيالمشقةلنا

هـرهنبنويالىيونسىوذهب.ايبراًلىبهفقذ!الحوتأهرحتى41ضيئةللح!ةلأيقولهاكاقاذاخصوصا،نعمقولمنالانسان

يوتسيأنثروهناك.بهاالربكلمها،تجماالمناداًةلهالينادبم!ئاؤية،بردا،تهلمحيلاالطريقنهايةفبى"الخعم"هذهتأتيأن!طكالنوهـ،

أربعينبعدبهمسننقلبالعظيملآالمدينةاًننينويلاهلقال،ولملوعداحتجاجوكلى،يقولها"لا"كلفيكامنةا!دوامعلىؤكونأنبللا

يؤطئولم"باللا"عرخ،يعدولمتوعد،يبشروللمأنذر.ماء

،قالبماني!نويأهلوآمن.عنهاتتفتحانيمكنالتي"النعم"الولى.بهيمرح

نمموا.الرهبانمسموحالرامحيالىا"رنمنوئبواوهـلواصامواكامنلآئممبيئيميزأنبارمنيطزالوقورالفييسوفعلىاذنكان

!طاللذياعإموعنالرديئةطريقهعنواحدكلورجعالربالىنعموبن،اللاوجودلتهديدتصمدأنهذهتس!تطيعصلها،لافي

نايونسلساىعلى-كللمالصذياًلشرعن(يضاالربندم.أيديهم.ن!تشهيقولكما"لاتلطدهالا"و"رغطتبلغهالا"أحزى

يصهمه.فلمد!يصئعة،"لا"خلالمنالاالاولىالتعم،("الى؟نأستمعاستطيعلالاننيذللك

..ل..أنلا9،بوجودليسءالكل"لا"أقولحتىايوجوداجربأنولا

الملمدينمهصللىولمحيحو،ا،9بابمبدلصواغماثب،أرقدبئفرأ"ىلذيحثوثكعلفىالآلوح!اأنقاضأستطيعولا.(الوجودي)الا!طولوجىالاحتجاجهذااحهبمحتىأفقاو

لا")اتقولالتيكلمتهواًن،الرحيمالالهنفسههوالخاضبالالهانوأشييم،شيءكلءن7لخلىحتى،الاخرىالنعمالىصل2أنكذلك

ربهفدعاالياس!ليه،استو!ى.واًحدنفسىفى"نعم"معهاتقولبللا،بالحراب-فحمبومئه-اللاوجودينتهددهماكلعنببصري

المدينلآمنويحرج"حي!لأ!لبممنحيرءوبيلان!هـ"داء4يا-رأنتعبوالذيجودالوالىأصلحتىادخطأتح!لالتبا!رىلآعنأهـلى

وؤنلاالالهاًلربوو!ر.رور!لاحدثولذاردار!لفىورربر!لسيبةالغرالئمملآتلمكأو،ا):!تآكالىأصلهئمالك.البشرلغةعثه

يلبثلاولكق.ء!مافرحايونس!ويفرح.4غممنوفسوهـ4!لهالفريدةوا)وصلا،ألاعلىبالكوكطثيتشهسماهاالتيال!لاسمة

فتضربحارةشرقيةربحوتهبأليقطينةتيبمسحتىيطلعأنالفجرلمكيقولانالاالانظريملكلاو!ظلث.الموجودالابديةائعموا

؟لذىوهو،الشجرةعلمىيولس،بحزن.فتذبلر،سهعاىالمشهمس0ا،العظيعوا!بشر*رصظصيحيي"و،المقدل!لمةالمعم

الله،رحمهثىشك4اؤول!رف.الءفيمهالمدينةعلىبحزئهبخل،اشكاراشكلكان،اللافياللبذرهك!ونالكامنةالنعمهذءلولا

ويصود.يىنيهأءام-*هاربراهاأنبنتظوالمدرزكأ!نبميمدأوجلسىأبنومنوالا.لرحملاندءموعاملاللحي!اةمعئىفياليائسينويأس

ءبفى.مئجرموتىويقول!لنفهـسهالموتبطلب!،ك-كنالم؟شيءكلفيبثثراحوكد،اب!قي!ديكاوت!اء

!رصا(لا)1كولبأما!ة!فلاذ"البئ!الىيونسا!الىثبىشفىمهماافهاًلى.لطمئنجعلتمه،1،جتاحة(،لا"ا)-وراء"ئعم"

ويتعلمبالرمنالدروسيتاقىاله"حيح.ال!وب"بلا"تبعتها4نىلمصالتياتفب!واحق!يقةلسموهـتبقى،4شه!م،حتىشيءكل

العظيمةالمدينةلاهلليصإمخهامنهفجحربم،الحوتجوففيحكمتهراحوق-د،شجاعته"كامو"جاءتأينومن؟ا(وجودطمأنينةالى

،"النعم"أو"الملاا"امايؤولمنموقفوقفانهماسانه!ولكنهف!اك*؟-نلما-و،لهمعنىلاوجود41رأنوبصرويخنمردلحتج

ينتفروراح.واحدةوحد!فيبجتمعاانيمكنانهمايعرفوللمفيمعنىهناكان41تؤكد،المعذ؟"لا"ارهذهوراًع"ثعم"

لفسهالربانير.هـفانن9د،الربعصبأبرلمغهاا!تيالمدشةاًنهيار،جبررالاث!اها.ن!فتحقالحياةوار،اللامدىعلىاخنجاجه

يمينهميعرفونلاالم!يقنينوي(هلمحثدشطقوقفلكلد.حكيمر؟وف!1ل!زوبرمابل،الهعئىعنمجردةكانفولوفبها!حالةكلنحيا(ن
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مناللخولى،الصمتيخلصهلىولكن؟بالصمت.مستحيلاالحقيقييعرفوناللذينالانبياءرايالىيسموأنيستطعولم،شمالهممن

لغة،بعيريبقىأنيستطيعلاالانسانان؟فيهالحوفتسببوقدبين!م!ايجمعطريقا،اللأاأ!ا)نعمطريقغيرثالثاطريقاهناكان

جسورتتكسرحين،اللذاتمعالكلاممننوعنفسهالصمتفحتىاخلاص"بينحائرايونسظلوهكذل.وؤوتهونعمتهالوجودوحدةفي

هنا.لغةءنالانسانيبحثأناذنبدلا.الاخرينمعالكلاموقاثل،دائماعسيرأمر"لا"فقول.لهاوخيانتهبالرلكلمة

فيململايينوهم،يسكتفالنعض.بعضعنبعضهمالناسيختلف،نهايتعرضأنيمئنالتيالاهوالحسبانهفييدخلأنينبغي"لا"

مننوعالكلامعنعجزهمفيلنقلأوصهغهموفي،الحديثعالمنا/ي!!عأنيونسعلىعسيراكانوف.بهاتلزمهالنىوالشجاعة

ىا!يهربالاخروالبعض."لا)اقولءننوع،الاخرسالاح!نجاجنفسهويخونبالله*قنهيفسدأنبغيرالالهيةالااهذهالمدينةأهل

فلا،اللحقالكلامعنلعجزه،المحفوظةوالكلماتوالحكمالشعارات(1لا)اوالهروب"لا"بينيونسوترنح.العظيمةالمديمةويخون

وفريق.المحفوظةوالكلماتوالحكمالشعاداتهدهمنيفزعأنيلبث!منهنتملمأنيمكننادرساالربعلمهحتى،الدمار

يوجدهاانيحاولبللا،جديدةلغةعنوالعلمالفنفييبحثثالث***

منالاحتجاجأو،(لا"قولمننوعهناودغته.جديدءملكلفي."لا"الانساندقولأنالضعبمن

شيثا.تقولتعدلميغةعلى؟ى4!رهـ:اا!ذيومن،هذاعرفناأينمنولكن

واللغة،عسيراأصبحنف4اكوللان.عسيرامر"لا)قولفهو."لا"يقولأنيعجزهالناسمننوعاهناكاننعلمنحن

احتجاجلانه،صع!أمر"لا"وقول.ألحىمن"فروضاثقيلاحملاوهـ-و.عنهمالناسيعز)4اوالناسعنينعزلأنقا(هاانيخشى

السؤاللغة،البئرلمجنالحوارفة،اللحقةالمغةاضياععلىسكتاذايظنوهو.أحد4يؤذرأنيخافكماأحدايؤذيأنيخاف

ا!لمصءتوس!طف-ي"لا)اؤول.عليهوالامحنراضوالرأي،والجوابولكنه.السان؟ل!هـ!شىءكلمحنسيرضىانه،"لا"قولعن

صاحبهيهددالاحتجاجمننوعانه.سفنةفيثقبكاحداثالسائداينيءكأ!وى.انتانكلعنولاشيءكل!نيرضىأنشيعلا

نالانتاهربو)وحتى،ارصمتمنوا!وف.واللصمتبالخرس.ور!افيماعررءهـءلر،وتتعقبهتطردهأنعارضهاهوانيخشى

فيه.لعيشالذىعصرنافيالخولىانواعأبثعمن،ال،والضمزق،رحمنرهاتحتبالوقوععليهمحكوماحتجاوسكتانوهو

نأمنوقلق،اللغةفقدان"نوخولى،الذاتضياعهنضلى؟"لا"بقولواجههااذامنهائفسهيخلصأنيستطيعهل.بسببها

نفسهيخدعاخرسيصبحاو،الاثسياءهـصشيئأألانسانيصبجيحاولانه؟احداهاتنالهفلاجميطشرهامنينجوانيضمنهل

كلاهما.جحيمهفيالحياةعلىيتحايل(والصمتحنلآفيبالحياة،مقاوهـةيبديلاأن،جميعاالقوىهذهمنينجوأنبالصمت

عصرشافيالخوفالوانأبشعمنوكلاهما.اللذاتتدميرمننوع."أ!رلا"يكونأنيستطيعلاول!و."حد2لا"يصبحأن

فيه.نعيثىاللذيهـىلالوانمعرضلحظةكلفياًنه.تفضحهيكونهأنوهحاولته

وأارجنونأو،الانتحادفيلللانطارملفتاالتدميرهذايظهرقدرررلارل،وارضيز"!ذبجموقفيكتفيأنيستطيعلاوهو،اللجزاء

المؤوضة0.والرهبنةالولةحياةأوالمسعورةاللذةحياةالىالؤعويعلىنيديهيغسلأنحاولمهما،والجلاد(لمنفذبدوريقومانله

خيبةمنتهربأنكلهاتحاول،ا!ذاتتدميرمنألوانجميعاولكنهاانهامحير،القوىهذهلاحدىنفسهيسلمأنيحاولثمومن.براءته

الامل.ضهفيجديدمنلتقعالعاللموفينفسهافيالاملاء!راهـامنام!روبالىطر!هوفي،بابتلاعهتهددبل،تحميهلا

.؟هـانكلفيكالوباءررغشىالذيالتدميرهذانقاومكيفلكن.الاخرىالىاصراهامنالقفزفيويبرأ.الاخرىأسرفييقع

ارصمتاىا!طرأوذاتنأنفقدأندون"لا"نقولأنفطيعيهفور!الىأنوبحاول.القفزعلىاللقدرةتعطيهواحدةلقوةألايحتاجلا

ارلماةمنيلئ!نممما!واا!4!اصعيلةوفراً(ءلمى"نحافظ؟على*لا!جاج؟وث!كمفاليالا!حلااكماليانغير."لا"للككيقولأن،جميعاعليها
قو

انفسنانخدعانولغير،الخوفمننخالىانلغير،عليناقلتفالتي.،"ويالعمتعالانه!هتؤكدؤوةالىحاجةفييزالمافهو.الظاهر

..يتهددهـ،التيذاتيتهعنيدافعانويضطر،عليهالقوىوتتنافس

نفسهاا!دمارأمواجفي؟التعيسبالازفيالنعزيهاو2زائفةببطولةول!4."لا)لنفسهو/قول،"لا"القوىلهذهفيقول(لضياع

يجبالمتممارعةالقوىوسط.اكجاةقاربعننبحثانعليناشبغياحداهـاعلىفيوافق،"لأ"جميعالهايقولأنيسنطيعلاانهيجد

نصرخأنبدلاالمخادعيقوصبحمأتالزيفأصواتب!بن.نقاومأن

ثنايصرخمنكلخننحثان!ارضاهنا."لا":قاذلنتهديداالتوحيدفيويركتشف.وبينهاذاتهبينويوحد،بعضها؟و

....يئمسكنسيئايجدلاوحيدالفسهويرى.الذاتبفقدانجديدا

وولدبا!ص!عومن!وينهيمورمر!لىينالسا!طيندممنلاالئئخطلايقو2ملمنوقغيرمن!باالمحدودالىويفزع،منههربعماالبحثفيفيبدأ،،

هيبل،اكتزيفينالمحتئمنبدلاالحقيقيينالمحتجبىتجدأنفيفيمختاراويدخل،لهثكللاممانجا"الثكلويتلمس،المحدود

كأهـثنفعلل!وان.المزغبنصفولىبنالحفقسناتحشاف!ىهلى:نفسهويأل.الفراعصريةمنيىكلصوالالرامالجبرأدر
..م......ووحدلمتوالانظمةاقوىاكلقبلتاذابداتيتيأحتفظانأستطيع

."لا"بال!مهنقولالتيا)حقالوجودوئخون،أنفسئانخونفنكانتأنورمد؟عليهاأحافظفهلجميمارفضتهاواذا؟بهانفسي

،الافطنذاتتدءيرعلىاحتجاجلانه.صعبأمر"لا"قول،والداخ!ةالخارجيلآالقوىمعكيفاةم!أالامرأوللمحاالمسألة

ولومىهـعير!عبصم!ماومنلشولاولمولخوف!نفسةلتلأهـوولانمممماىلهدمنهالانوبعرف!.بهاالاحشفاظأوالذاتفقدانهيعندهالمشكلةتصبح-

ص.......بئوللهاألاعليهوأصعب"لا"يقولانالانسانعلىا)صعبمنان

ويه.نعيمثىالذيعصرنافىالخولىالوانقالهافاذا(؟ودونهايكونوماذا)ذاتهاضاعةعلىليحتجيقولهافهو

-للأللأوحاول!دهاعنامتنعانوهو.بالضياعالذاتهذءفهددتعادت

أرورفهـاوءو-!لى،الموتوجهفيالوقولىعلىمثليئانضربعاجله،جميماوالا!كالوالا!لاالقوىفو!بالارتفاعنفسطيعزيأق

الاخروأما،هومصروسالفسواءالىمنففخلمهوالوحثميةحد!ماوهو،بشيءارتبطتولاشيءمعتتحدلمذاتهانمنواًلقلقا!خولى

......ؤببهتجبسالذيعصرنافيوالقلقالخولىألوانأبشع

4كراءتمنفيكرفادقارىء.برختبرتود!هوحديثشاعر!لممنكهي

)الكيكلوب(الرهيبالخرا!يبالوحشاوديسيوسمكركيفودوسة

للاحي!4اًوفاقهابتلعأنبعد،احدةالوعينهيفقا؟ناستطاعويفواكن؟بالكلام؟النجاةعنيب!ثمنالقلقهذامنينجوكيف

.-عينيهامامالاخربعدواحداوالحواراللحقيقيال*للاميصبححصث،وعجزاسخفايبدوالكلام
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فماوازت،الساخنالدممنهاالدفعاقياكليثلوبامحينفييغرنونهأوديسيوساللبطلالمغامريحدثنامنالاوذيسةالتاصمةالانشودةقي

،وزأرالوحشزعق.لباود4الماءفيالحداديضعهاملنهبة!سنعزالعمالقةهولاء،ألكيكلوببرلمدالىعشرة"لأنبمرفأكهمعالجهكي!

الساكنيندضزملالهلمحسلىيناديورأح،دصوتهادصخرواهزولابأيديهميزرعونولا،مانوناأوننريعةيعرلمحونلاالذين،ا!جذارين

نىانيسألونهواخذواالكهفببعلىثترمموا.المجدودةاككهو!0الحالدينالالهةمحلىاضنمادا،أرضهمفيشيءكلينموبل،يحرثون

منهمأحديكونانيصهـقلااذ،حرل!هاغتصبثدأدطئينمنحدبعيدمنوراوا،العمالقةيسكنهااتتيالجزيرةمنورفاقههواكترب

ةالمشهورةالاسماءذومحليهمورد.بللحديعةا!بالقوةعليهلعدى!دهـتااعتادهنار".لغارلأشجارلالظله،البحرمحلىيشر!كهفا

"!بالقوةلابالحعلةعبمامحدىالدكوهودحدلا.أعمدالالي؟)،يختل!لابعيداا!حيوالاتويومحىاطيليثصيمانالوحشبمالعملاو

مرضامان،وحدكوكنتعليذمحتدى5ورأحدلا8كانانتمأجابوهملقد.الفافونيخاللفمافيويخنعكرعزلتهفي-يعينتىبل،بغيرء

بوزيدونلالهكاذنص!.منهالشفاءالىسبيللازيوسبهاصلبكبلقم"،الخبزيأكلرجلايشبهلا.ا!ارقةالاعجوبةتخلقكماخلمق

.(البحاراده)بعيده،للعينوإضحةنبدو،مرلفعجبلمحلىالشجركثيرةصخرية

ضحكفقداوبيسيوسأط.حالهمألى-انصرفواثملكلمواهك!أ."للقمممننجبو!اعن

اللسذيالخاطرومن،حد!مالدياسمهمن"الحبيبفلبه"،آبا!طعامملوءةوسلة،أحمرنبيذقربةمعهاوديسيوسحمل

!"يلاملأيحفعولاشريعةيعرفلا،اللبسشديدرجللمواجهةاستعدادا

حيلهفياوديسيسوسوصر.ادكهفبابعلىأشكليدوبجد!وقدهواناراواشعلوافأكلوا،أالكهف؟لىورفاقههوودخل.لقانون

السمينةالخرافمنتلالةكل!رب!،اثوتمنورفاثهت!نجيهاخرىحملايحملى.أخيرأالعملاقودخل.ينقظرونهوجلس!ا،ضحية

واحدكلتحترجلاربط!.3ما،عليهايناماتدوحنتي5تعودبيسردعلم،الكهففيماشيهودفع،كلشاءعلليسويالخشبمنثقيلا

لثيك!وبلحربملوك!مكذا.وتيرجديصو!كبملعسهودكن،يوسطهاشؤوفه،منودرر3الماشيهحلبآنوبعد.المباببهاسدهال!قيصخرة

واستطاع!افىجبارذلكبطشمناكاكرالمقامر!!لتلترعىمالاتورلكصر)اصوتفي،ف!للهمضوئهاعلىافرباءاولمح.ناراأشعل

بالعمى"المشهورةالأسماءدأ"،*!ال!ميصيبانالمهاجزالضعيم!علىسيراانيتماينوهن؟أفم!من،ا!غرباءأيها""الحبيبالاللب

والمكو!؟دخمر.فهرهأنبحدالمالحةأر!بحار.نجوبونام؟!مةفيجعتمهل؟الرطبةالدروب

،!يجلبونحينبحيالهموحطرونوهناكهنايتجولونالذينىلفرصان

.يموتوثيفيفتلكيفلسمان21عنموأكثيوونابطالهناكرحلتهانباءعليهفيرويأوديسيوسيويجيبه."؟غيرهممحلىالاذى

فسيمنهفيالت،الموتخصيواجهكي!يعلمهكهـودوديميول!اماجميصهانمنهويطلب،الوطنالىاللطريقضلوكيفطروادةمن

حيا!ويبقىمرة!،سذاجتهمنيسخراللعملاقركن.فيكرم!الالهةيخننىوأنورقاقه

ينكوفهو.المننهورةألاساءذجموب!ختيمكركيفراينادمدنجببرهولابزيوسيكترثونلاالالهقوالعمايقةخشعيةالىيدعوهكيفاذ

عتدى2الديهوأحدلاارلملمةالأحرى"دوحوسبسزامنلمحيشجوأسمهبهصاقذضمنهماثنينفتناولالرفاقالىيديهومدالعملاقوققز

لصلفلاالسمينأزجدكيببطني!ثىو!و.ا(بدعوهلابالحي!عسوأكله!سااللعشاءلوجبةأعدهماثم،الصغيرةكالكلابالارضعلى

."احدلا"يكونلكييستطيع!ثلويععل،للعملالىيداليه.عظماولاللحمامنهمايبقملم-الجبالىفييتغذىالزريكالاسد-

فحيلته.لأسملمجهولينالىانيحنم!ولأ،كذلكيظللأانهمحير.ونامالارضمحلىتمددانلبنوشربالطعاممنفرغانوبعد

دصدفة1فييلمنو!يس.نفسهعلىللابعاءنفسهالكارهيا!برىيشطيعلنانهتذكرولكنه،صدوهفييطضهأنلاوديسيوسخطز

،المشهورةالاسماءذيالوحننيامامالأسم!مجهولا!ديسيوسيطهرانبه!سدالتيالهائلةاللصحرةيزحزحواأنوحدهمورفاقههو

التحليوان..ا!رةالىظريقءدمرهوالضالكارانراىمدع!الالهياللفجرينطرواانالاأهامهميبقولم.الكهفبابالكيكلوب

عليها.للمحافظةوسيلةاضمنهوالدات!ن.يتهدونوهم

لم.الموتآأماذاتهعلىيحاف!كيفاذناوديسيوسعرفناراأشعلخى،الورديةالاصابعذاتايوستشرقيممدولم

وللم،عليهانقضاءمرمةعليهافوتبل،ادهانلةادوحوشعلىيعضلمحعلهمابهماوفعلالرماقمنباثنينأمسكثم.ماشيتهيحلبوبدأ

مغهايدخلوللم.هنهأينجوكيفعرفبل،وسحرهاناليرهايبط!لرايخهالمجدتكتبوسيلةفييفكراوديسيوسوراح!بصاحبيهما

فيمعامرانهالنتردوىمعهردلفعلكما،!فيمصلىامولاصراعفيتر!اخنتلآعصاورأى.ذنوبه!نيكفرالكيكلوبوتجعلأثينا

القوةوجانب،اللهائلةقولهافيداضعفلقطاىتشفبل،افتهورةلمحيورفاقههوقدرها،الريتونخشبمنكضراء،وراءهاللعملاق

وأنمحوهأنتريدلقوةأبدايستسلملاانه.للانسانيضعفهفيتحمعلعريضة،مجداقاعشرينذاثسوداءسفمنةساريةارزفاع

،النسميانطريقعنبالسعادةتعدهال!ا!سحورةفا!زر.!بتلعهينتذبوها،أنرفاقهأوديسيوسوأمر.ا!عظيسمةألاعماقوتعبراللبضاع

كاهـ!و)اللقديرتانوالساحرتان.باللبقاءتغريهأن!ستطيعلاتحتاخفاهاثم،حميتحتىالنارفيووضعهاالاعلىطرفهاسنثم

تستطيعانفلا!ابالرواجلاقنامحهقدر!افبمماكلتفعلان(ويركه،هـلمندعلهماوفعلألمساءفيالعملاقعادوحين.التبنأكوام

انالزمنذللك.بهماالارتباطعلى"صدرهفيالشجاعةنحركا"أنمنهوطلبالا!عودبرالنبيذمملوءوهـطءيدهوفيأودهـسميوسمنهتقم

ال!ديالمسافرفهو.والوحوشالعمالقةمنينجيهيتوقفلاالمقىىانيممقيهوطلب،جوفهفياللعذباثرابالوحتنىوافئ.يشربهأن

ومهالىصدرهالشوقيملر(!السندبادسلف)هكانفييشترلاتفرحهديةلهيقدمخى،الفورعلىاسمهلهيقولواناخرىمرة

(الرجاللاططموصالحة،طيبةولحنها،ايثاكاهبمخشنة)ايختاكا،برأسهتعبالحمروبدأت،مراتثلاثشرب!انوبعد.نفسهبها

هـوماهناللرليسانه.ننسيهكلاواللعذبةالرةالتجاربعليهوكمر،المش!هورا-مبم!نفألنبم!الدنكلوبايها)):اوديسيوسلهقال

ذاتيتهعلىالمحافظ،ا!باقيالمسافرانه.والابوينالوطنمنأعذب!وروتنيكماالضيالمحة!ريةفاعلنيأنتأها!للكسأقوله!حسنا

.نتكسرحين،الدليلنقديمالىالاهزيضطرهالاحيانبعضفيبةدائما"!أحدلايد!وننيرفافيوكلوأميوأبي."؟حدلا"هواسمي

ايشحاذين!كللأبسورءيحتخغىأواللغريبةالشواطىءعلىالسفينةلهيركىونانكهيا)هديمةهذه)ها.اللهديةلهيقدمانالكيكلوبووعده

هوفالتذكر.بالنذكر؟ذللكلهيتمكيفولكن.بيتهالىيعودأو!الرفاقمنيأكلهممناخر

يحفظهاللذيهووالتذكر،رحلتهمحطاتمحلىبهيمسكالذيال!حضطوراح،انوعسفاقدالارضعلىفتمددالقهارذللكالنوموقهر

تظ!رالتذكرآلامعليه-شغلبوحين.ينسىأو!هسهينسىأنمنالمحجبارا)ماريأوديسيوسوأخرج.فمهمنالبشرولحمالنبيذيلفط

اللقديم،ومحجو!هالىبروعالروهو،-تخبرلاواص-كهـدلمحه.حقيفث"واكأد.ملتهباتسواظااصبححتىالنايفيفحماهاللرمادتحتمن

بيتهويدخل،الوطنهذاالىيعودوحين.ووطنهبينهالىوالعودةوراحىوا،بطرفه!ملقواوديسيوس،حملوهحتىرفاقهيمثمجع

!ا3



كهصفيأوديسيوسمنجديدةصورة"كاررسد"يكونهلفىيكفللمالذيالزمنكأنيب!و،السنون.نغيرهلمشاباعادرهكما

.احد"ال!يكلنمنأنخائ!أوديسيوسان؟ألاسماءالكثيرالوحشلمالرحلةأهوالتهددتهاالتيشخصيتهوان،.نوقفقدالجريان

يدعيهبل،الحديثشبيههيفعلكطلنفسهالمنكردوريمثللاانهعلىرأسهفو!المعلقكاللقدركانتللقد.بسوءزصبوام.نتغير

أما.خوفهمصدرهوذللك.لهوتخليدا،الحقيقياس!مهعندفاعاسيتعذبانهقبلمنأخبوتهقدالنيوءةكانتواذا.الطريقطول

حكماب!همضندريولسنا.أسمهعنطمدأتخلىكقد"ك"ا)سيدينذكرءالذيم!كالمسمغبلا!ننوءةهدهكلتفقد،وطنهالىوسيعود

سافالخرافيةالشحعبتنحملهكماصريااسمايحملكأنا!هووظل.يفوتأنبعديسشحضرهاللذيالماضيلا،يحدثأنفبل

داته.عنتخلىانهيعنيلاأسمهعنلمحخليه.الارضفت!حننىيتعلملاكأنه،لهيقعان!بلالخطرعلىينتصراتياالماكرأوديسيوس

منالالم،الافلاتمننوعالجديداسمهلان.الصحيحهواللعكسبليسنظيعلاههباللغمهمادهو،حدودلهفالمكرذلكومع.يتسىولا

يتظاهواو6عرفمايتجاهلوأتيعر!انالوقتلفيفيلهيعيحأنكرأوالجنوتادعىمهماوهو.باسمهيضحبمأنولاولدهينسىآن

يفعفلمالتسميةيستبمدأفيلعمدلانهامرهاالتضحولقد.بتجاهلهعلىحرصهيفضحهكما،المجدعلىحرصهيفضحهأنيلبث*الاسم

يكونأنفيينجحفلم"أحدلا"انه!زعم،اسمبرغيريظلانفي.اللد!ارالرمنعبراللذاتلتخليدضمافيوكلاهما،الابن

محرفانههتبين،المعرفةشبهةنفسهعنيبمدأفياراد."احدلا"ذاتيتهتؤكد،روايامااخنلافمحلى،نفسهاأوديسيوسونهاية

الاعزلموق!يففمنلكلرمزاواصيح.والثورةالسخطحدالىالسما-رةمننليجولوس،ررعيد!ليمولهأكانفسبماء.تمحوها،لا

عئبع!فىهفيقاومها،والوحشيةةالظلمألمسوةوجهفيفتلاءإللذين،بينيلوبهزوبخنهمنتليماخوسولدهيهمحبىأو،بهيركه

المقاومة!علىالليغم،ش!صيتهعلىاللقضاءيعنيلاموتهقائي،يعرفاهأنبرن

.اتسمنواح!أيليسك.السيدانكلههذاالىاضفالولديئلنذلك."أحدلا"ئنهويبدونفسهينكرأنمحاوتهبن

نافع.حيوانالفيلكذللك)ناقعانهويثبت،المحاضا!يلقيانهمناسمهعلىويبقيانمحله!لان،الابهلاديديهماعلبىكتبيان

ايهبل(ةالفيلمحئيقدماذالفنسبيلفيسنايؤدجم!ف!وبنيلوبه.منوتليجونوسكيركهمنتلإماخوسيتزوجبأنوذلك،بعدء

ا!امهخطبهأحدىفيفيعر،"يصتحأفيالاحيانبعضيفي-س!اليع!اقداوه،الابئعنطريقالطبيعياقدادهأوديسيوسذكبريمدوهكذا

ان!سحبواالحافريناتيلاحظ!ناللك.هابوالاباللعفب"س!نك!أبهربلأااللزمنذاكرةفيكاينقىلكي،والتملإؤالمجل!طيريقلمحنا!عنوبمر

واقفنفسهالارهابديرى"و))السعدويدتفت.س!فرلهمئ!"أحدلا"يكونأنفليستظعنغسهينيأنحماول!:إدذ!لببطل

عليه.سخطهعنمحبربأنهأجابيععلكانماذاسألهفاذا!ورا?-*،،،

عص!..*ختىلماذا(ويحميهظهرلةيكنلمللم.تلاميذه،بللهالشاعرعندالعديبثأ!ععرليأ،!يسيوسشخصيةوتقابلنا

مبمث!3!لعإ؟اح!السيد"حكايةلهمفيروير؟ففرينجدهنا."كوينرالسيدحكايات"أقاصيصهفيبرختبرتولت

ابفوفىلثريعةوسادتالمتجوانينهيهن!تليذجمرالئافييةزفي!ف!.نسميةعلىيصراللذبو(كيينبرلاسمهاخ!تصاووهو)"لد"السعد

المسكنبمليهعارضااجهالسيد-الى""/النظابمهزاع!لاءاحدجاء،حيابهمبداإلإبهترالثكابملرميجغ!اني!اوليأنه8،؟أح!لاابر!ح!ه

؟خدمه"احه"السبلاومضبأتخفمنيانتقبلهليةو!له،افيكلسقراطجمكلىياخذفهو.شيءبكلعاكتوأنهلاعنوأفوالهخيياتهفتكشف

!ئرةمئنإبعميني)يبعمغ،وأحدةكلمةيقولأنبدونسواتسبع،(شيئالعرف،شيئاسدرانهلواالاكتراثىبمهيمنهح!آني

!(اجص"السيدوجمل.مابئحتيالأوإمرواصعدا؟والاكل!ابئوآإبوابجملىيحتيفيأنيحبقمسبنه)الل!العإصيفييقف!هو

ثبما،لا":برقالالضعداءوتنفساللبيتوونظفلخارج3ألىمثئه"يجمعفاللقيلل!صال!يوافاتكق.ع!التيلقوثووهو(للفغلإ؟جمبنرة

لى؟!و!الأ!علابالذاتأناةفائلا"له"السيديعقبع،فىكللاوهو،وض!وباحزينا!كونأئوبستطح،والقوةابكيبينن

ء"للابربب!عيثيمم!إطمل!آجممنتيأقع!يتعينناذ.لا؟فقيمعصدأحمياذاوهي؟بضخامتهونكن،بلونهيبفتالانطلىولا،اللبمليتمنير

!لمحأ!(!اجه))اللسمدإستبماقيفي؟.تهل.ب!يالو!ئل؟ص!ت!وف!وحيدلقمابخظاللفابةالىذوونيمايتباقتؤالب

ككئ!لفهشلمثل!؟والارهاباللبنفخبمعةفىورردهابعميليمحسلىتنطبقلذيهالاثيبمللحيولنكوينرابسيدأوصا!أنش3

!د!ز.لأننظبرممنج!ث!انهمضاد!ةكإنضهل!؟يتاليعفيويبابغ.،اليهالانقريلفتأنيحبلأمهو؟عنهءألانسانين!لأج

ئعم.8؟!ماجانهأحدفبموهرثص،؟-ايؤاللعياجمنخأفيحتجإبمأثههمالهولب!سم!وهذءانيغيو؟"أجدلاإانفسبهيسميألقجهاليدلك

ل!افىاليميدانهذا!يحتجصء4!مح!0!زرالبدفهمهالقدبنفممبهيحبولايم!نهولالم،(ح!لابيم!!أ!لوينرالإلم!بيل!؟تغالمبمنا!ر

آما،الا!ا:!ىممحهالمدىدلبععجهماا!تىاةالوافيهقحكايمهالقأالتسممةهذءالييد!مهاللة!فما؟بئلكيكون،ت

!ض!لمقان!ا.ألكلام،حي-ا!مه!لحثل!فهولللكلا!5الأحتحالمبرجليوماتي3أتليفق!)89دللق-وقع4حكايامنعمغير!

بالق!يمالمشهووةملحمتهفيهوهيروساناشيدفلولا.اددالمم!ي!حيفلأد+أب!اتثرلمانلمقةبقو*هداوحياه.طويلزمنمنذيرء

ؤهم!"في!يفئنهفلمركوبنوال!مالبىاما.مجهولا"أحدلا"أوديسيوس؟"وجههوشحب!اً.:كائلار.السيدمحليه

ود!س*.?...اءااورررلا
الشيءهذاكانولوصتى،لمم!ئايعلئإثوبتكيمإبريفن!ألطسالبط!ثيفلماذاوالا،افتضحامرءبمانأحسقدر..صسي!-.

لصلالافكيرهزاولولا،الاسمهذاأنكرفقدولذلك.*أستمه!ؤه!يوف!بانهيتهمهالهصديقهتحيةمنشعرهل!وجههشحب

لبقياليهللجماالذيمماالصمتفلولا"اجه"السيد؟أما."أحدلا"يكونقدأ"الاماتمالىخالوةيتفدمو"بن!الجولبميتطبموفلممكانه

.فياعمن،المممالىالعدممنهربكلاهما."احدلا"أيضاهولتوقمئاذللكصحلوولكن.محنهانطلقتالتيللشهقةنفنع!يرامحهذا

!ما!اءإ!الارهابظلفيوالذاتللشخصيةقلأو)للاسمطبيعيانالرجلشعرلعلهأم.اصفرارايشحبأنلاخجلاوجههيحمرأن

ا،!واسشتلا!!تهاتفيصالعا!وو!عحيلت!ماانلمحير.للاسممفروضصفةبلاالملايينمنواحدا،هوكمايزاللاانهوتبينكشفهقد

كلاهمابينلقد.ألوحيدكلمظومةأ-!سلاح!وإن!بفب!ظالصامتالامركانلو؟"جمافات"كلهمغيرهىلاف"سيدا"و،تميزه

فلشيعجيباوللذلك.بالتلاشيالانسانذاتيةيهددمالم+فيلعيشافنألبملانه!فرحبذللكلرضيبل،وجههيشحبانلهحقلماكذلك

نف!ههويصف،"بلتنكر"حياتهطوالحوصيبراختنجدأنشحبقدوجههانننولأنسوىا!نيعقىل!؟ئفسعهم!يتناقض

فيفيقبولىبهوءالإنمرافيمقنوعفي-لبسهاالتيالاقنعةلكرة-ولان،حقيقتهعن3يعبراندونيمثلهالذيالدورعنرأضفيرلأثه

قصيدةفيوينصحنا،"هولهـسنظفانجا،عنهتيجثونللذبموكانأيا"جاهدايحاولالذي"أحداللا"ذلكليسانههرفقدصديقه

المدنويصف."الاثاراخفلكأقول"ةلىالقيفي!رضتملإدةيستطيعلأعبءكأنهايحملهاوواح،ذاتيتهأنكرقدف!.ببحثيهأن

لهذا.الفيلةفيهاالعئفحةممعلىاليول!تفةفيهانعيشالتيالذيهم!هذا.لهابانكارءأكدهامقدذلكومع،منهثتخل!أبئ
اس5وجههوسخبفشهقصخه
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و!ائيةكاللابنازآله!خةلاودق!للفانتنبةقسميهاابتياالفو!لى"!نظاكممي!ظلة00لا

الاهراستدىولووسئلحتىبكلالاحتجاجشبهةنفسم!ماعنيبعدان-38الصفحةعلىالمنشورن!تمة-

و"ال!ش!ملايظلقهواهياللمتناعهمالصدللمماسبكومههماجمينسب!لسمائهمالوحيديهشحسخل!اقو،*،

هذاانث!كولا.واللظضبيناتمردينمي!تكلمناثراأقوىوالمصرحية.الشعريةأغمالهمركزفيباوضياعا!مردةالذاتوجد!اكله

هـنأقوىحقيفةفيهواحتجاجكلمئأماخراامتالل!االاحتجاجالانسفنمحنوان"برجلرجل"مسرحيةديجايجاليفتحصيه

ج!لالم"أجه"والسيد"لث"السيدانصحيح!احتجاجكل،لهيرادالذيم!با.شكليتشكلأنالحمديثالصصراد!كنا!لىي

أشاراقدو!كنهما،العصرهذافيالكثيرين"احادالللا"مشكلةالتفاهم!نا)ضعليمية"بادن"لأمسرحية9-ب!41حمطءةالمكلنرءولصمالعو

ع.لقديراههل7علىاللهبهاالمهبهسوعسحبهبلفيبنتعخصبهاصهالتضحسه"عليهميهنحسهوالقبماه

**،والشريرةالطيهبةستشوانانساذة،تيسدهسن.الرهيبالتاريخي

منجاكب"كالسيد)1وآوديسيوساخنجاجفيىنادأوتظلاالجشعةوازونفلةائفقيوةأ؟ء-خةش!ص!يةويهالتصارعءمعا

رداءيرنديأذدهاوالوهيدهاوا!ظلموألادعاءبالبط!تياللخفهبةالسخهريةبدلا:ا.لنهايةفيتصرخحتى؟المهبموعاللفو!يةهبناللصراعهذامحلى

ناسههطهعا؟ادهاخريناشخريطغمناخربدا/و(عاهنادفا!،الذطولةالمهرحةفي.المؤعالموجمشههدمبمشميتوالسبه!،حلايهباد؟من

الى!أجةفيوهـنا.با!وكنةمح!ولنا،لضيءبالبهجةقلوبنالملأباللعادةليصفنتسيئاتءظ3أعضائهعنيتحلىالسابقةالتطيمية

لنج!الغريبةالامماداًبفيإضنفيباولأاووديمةفكالمللأحمالجحفالثخص!اتهذهكل،رألهعناشخلياالىالأمربهينتهبمحى

هـلىتدودال!نيخكايالهمكف!.المرحهالسخرقيهذهاثار!تكونالاحتجاجهذانخفيانها.الاحتجاجعنافىلوفبالم!نىتحتحلا

ذتذكزهاآلض!رمغاهرانهموهش،ك،هدألطزهاتاًلاسوابهفيالشعبأرسنةبكلو.نحأول،كانكلماأمحلىفهبزهعصولهوتخق،نطهبرهأنالههشيبهة

ألاوبلنوهناكحيانهئاف-!جعماه!اك.ا!هاند!ومناسي!كلفيدعافيماصادظ!راحتآكانولسواء.فتؤكدهاذاتهاتنكرانفولها

الضاحكالطيبجحاهشعبدكليينويكاد،الالمانجحااو،شبيجلليحي!أالةودسحقمنالتعليميةمرحياتهبعضفيمرأحةالليه

وضعكل!صحميحمحلىذللكمعألقادد،اصلاخاوادعاءكلفيالراهدالمناسبةبهذهلنلاحظاالثورةلتبقىبالثائروالتضحية،المجموع

،.لهشاداومقلوبيي!هتوشاحالى،خوةمسرحيأر4فىا!بهشعالمهإإهذاهـلىعدلاله

الاحمقينهذبنمحنالحديثفي؟لاضافةالمجاليسمحولاانسانمسرحيةفيتي-نشنللانمحلى!لأفعلكمااحرحلكن

شبمءفذللك،والمضحكيناللضحكفلسغةفيللكلامير!علمحولا،العاقلينالذيالاخرسجاجالاص"تنوعالىممتنميرلمحاته،(الطيبستشوان

ولكشا.الوضوعهذاتعاللجكثييوةكبالىاللقارىءفيهيرجعانصهكن!طمرف!للانسانبقيألذيحيدالوالاحتجاجهو!نأنيخشى

برخشه!"خهههبعلاكدهالاكرأبأ-!لهوبظ!أسلوبهمماآرقحسبذلاحظالمست!لمةاللصاهتةوالملايين،الامحتذالهسكرات،المحاكماتالتبهمعات

اسئلةمحهـليهيطرحواان"سلواشترهـ".!الماجس!تيرالدكأترةالت!يالمرحةوالثخصية،الالمانجحهاحرا!بلبيجلىتل!،

وعلوم،الدرسينحكمةمنيريحوهوان،السليمالعقلهبسحتسحيغهماباللغةمرةلاولوطبع1478عامفيالمتهولىالثعبيالكتابعنهادون

وفي.طلبهالىواجيب.الكحشهةاءباءومثساكل،الا!دصينجينالولشوترجمذلكبعدطبعثم،1515سنةشتراسبورجسال!فصحى؟الالمانية

بمضوعسهتمللأوجاء"والطلهـبةبالعهـلهملءالجامعهـةازدحمتالمحددا،"دهيوموقحد.الحاضرعهـصرناالىوالشعراعالكتل!وعالجها.للفاتمختلفالى

،لىالتجارألعمالو!هفهحاردالصعاليكالمشكصينصنالرحيناصحابهبراونهثفيحا(عهـمسالمبنكنتيلنجنفيالهفلاحهـيئعامللاتهمنعهلئلةفيولد

فيالمديرواستقهبله!!لطروفلوأجهكأخ!نةعصحباألد!ممفييحمدوتجنوبيمولنقريةفهره0135سشةفيوماتزاكسمنكا(مقاطعةفي.)

مندلواكم:ا"لاولهـؤالى1ولألهمنصةعلىوأجلسه،ووقارحفهـاوةالابياتهسزه5لثلهدعلىكتبتوقدهناتقبر.زالهـمالؤبيكمدهبشة

.البوكمننميضالتيالانههارجمهيعجففوا:.نلفأجاب؟ألبهحرفيالماءاوبلهشثسبيجل،يرقهدقهنا،لرفعهاتلاحديجوزلاالحهجر"هذا:المجهيبة

أكطر،أاوقفواوأنالمما)ثجميعمنأ!ةح!رفيوهت،والبحيرات،الاخيرلليومالبعثفييزهدوكأنه*".135المسميحيةالهشفي

!الدكاترةوسكت،ا!حابههلل".ا!!لاءعددكملياقولوعدتذالعبيطلشخص!يةمثمالهوونل!اللهعبادمن(لامزاتبقيةينتهظرءبينمل

فقهـال؟الحيوما"لئآدمان-خلقمنذمضستيرصاكمأ/:يسآلالمدير!عهاد"المنسسوليأوألحقييقيئوحكهاياتهنوالرهفيراحالذي،المكارضرالسل

،احمالوأبالخمامم!-!أذيهي"؟عزأتنيماااباصاهـجعه:الفورعلىسلىأنتصاوويرؤكدا/لهـبرجوازيةالطبقاتمنالمحتقريقللفلاحهينينتقماليه

محهدمكيذأ،مروهثذا،أخرىصبحةلتبحها،شيءهزهصنيبقىلاوحينالتهصنعمحلىوألتواضعوألباطةنالمرنأهلذكاءعلىالرلمجفيالدهاء

الدككلترةوقململ،ألاصحمابوضحك".ألابدالىكدلكوسجسخصرادمومقيالبهحهكاياتهألىالاشارةححاولالو،لامربناويطول.والادعاء

و-بهلغ!الملتهباللحديدعلىالمكارالساخريوقعكليفيمهملممديرهملانيحم!ته5و،انواعهاختلافمحهلىالغيهاءمنفيهماي!ضرالىودمحماباته

لم؟العهلوس!هواين:وسألىثابتةالثمالتة:لنهفسهوقالغضبهالديربوممنلمجممعرأسةفييصىشماكاصلعيهايتعثىخثية!راةنف!"في

ا)حعخ!وو!هدأ:انف!-كلمفيوتادواألدقيقألىكرلشو،1اددكلترةوسمراةانهعلىحرفيافه!يفهمأت-لمكنالزريأسمهكلنهناورمن)

عل!،اءيعضسبفهوفا!قدسالبابا،اي!جهلسىحيث،رومافيأتقا.لفلونهجمعهالتيأدسلةلنهبينلكفيقدواحدةشادهـذودكن.أ!ادبوم

علمىءلاغضبألثريقهالجامعةجثبراغفيانهفل-ولوةالدنياألنوادرأصهحا!بكسلتجمع!كما،العبيأوبنحافيجحاثمخصية

فيه:اق!الذيألمكانفي،محنماالدنياوصهرأن:تهلواجا%لا.الدينوتكشف،أسصررواالبددأنأخنلافمحلىاءأساحرةوالحهكايات!وا.لخرافات

أدعلهاءوذهل،تلاصحهابىمفق!صئتما!3فقير،أ!رقو31واتفزه:والححهاقةوالهحكمة.وادغفلةادذكلءمىالع!طالخلهدهذاعن

حيباننجعد،الفلثفي-ؤالاعلية-يطرحاتالمديروفكر،والاسا-لهـذةالعححوربكلماءضزدحبمألدشهوكانت،براغادىمرةأوبلنئبيجلىلارحل

المسهاقةهيلحا:فسالهالارضوطبقات"والرياض-الطبمعةعحومفيطنهلتبدلالمضحكةطهاقيكهيخعأيضا--انهوفآضطر،المتاخرةادولطره

!يماءان":اجابثمقل!لاللوفكر؟ألبعيدةالسثاءا(ىهنامنكلفيلطر!رأحبةاضهحلكاألاثدورداء-الهدبهاترة-الهعلماءقلنسوةبها

11اذ.لكىبمه!أثبتهوهذانكراميللحادةيخاابدأبعيهدةليت،ارضمنلفييملثأنهعنهيثيعونام!دقا؟هطفق،-كمااالمحيرةاسئلنه-.مكان

ر!فناد،المباركيىالملائكهالتوالوصولىالسماءألىالصعو"أردتارصو!بلجدممحهأالفلسكةكلإلمةكندع!اص-أكثرالحكمة-إلالصغير.عناصبعه

كأ*-..........اسلةعلىليجبأليها-الليحضورالليهيطلبهنالجاصعةمديزالمه
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.هبنجذابةشفصيةالقديمةا!بونانيةالفلسعةعرف!وكداهـىومخاجفريبفيهماكلمجتمعكلنلكمتصفانتيألمعرفة7وسيلة

اشتهركماالكلببمديوجينيسأو،ديوجينيراللفيلسوفشخصيةبدولىهاهيألاوبلنشبيجلاوجخإأيأهايعلضادنني!لمعرفة."شغيير

فييتجولالنهارضوءفيراحاللذيالحكيمالمغفلذلك،اسمهفيللمغفلاوالاحمقشخصيةمعتركوشحصيتهما،كاشفةهعرمة

ديوجينيسيكنللم..ازسانعنباحثا،فييدءمصناحاحاملاالاسواق"المفلوبالعاللم"كشففيهذايو،مناالىوالوصي!القديمألعصر

غبياكانولا،للنهاروضحفيلهفرورةلاالمصباحانيجهلبالطبعنكنتهماوالسليطلسانهميسلطونجميعاوهم،فيهلعينسالدي

ولكنه.لهوجودلا"اتساى"محنيبحثيجملهاللذي؟لحدالى.لىآسهعلىيقفعالماثائمايرونهلانهمعلإ"اللاذعة

الىأو"شييجلالاويلن))الىافربيجعلهالاغرابفيأسلوبااتعمآدحمنالموأضعالمبتسما!ف!لسوإتلمعراطشخصيةفيدعلي

الىيدعوفيللممهو.ثحيرةملامحفيعئهمااختلفوان،جحاأ!افلاطونكتاباتبهفوحيممااكثرالمشهولىيتللأحمقينشحصية

للقوانينيخضعكانولا،الجميعتلزمكانتالتي"اللوجوس11حكمةالكا-فبدفعالذيهوأيضاهذاو!مل.محنهلنابفيتافياكسي!وكون

ضحىكماحياتهمنلحظهاخرال!سقراظبهاآمنال!نياليونانيةم!مرحيةفيفهو.محليهاللاذعهجوكهالىارسطوفانالساحر

فهو.-يريد.طريقتهعلىساخطاكانولكنه،اللحياةبهذهأجلهامنوالارضالسماءبينسلةفيويعلقهخيالياحالمايصوره"ادسحب"

حقيقنها،لهايكش!انه(البوليس)اليونانيةللممدينةيقولأنمدرستهيحرقالنهايةفيويجعلهخرافيصوفيهذهبصاحبويمتله

عيشةيعيشانهفيهاوجهها.نرىأنتحبلاالتيالمرآةلهاويقدملمسقراطلانذلك.ارسطوفانهجوممشلمقدذلكومع.الفكرية

فيالمثذتعلمصناحةحاملاوألاسواقالشوارعفيويسير.الكلبجعلألذيهووحدهوهذا.يجسدهدإنمابق!رمذهبأيحمل-يكن

آنتخفي،لكلب6-للت-أنا:المديئةلاهليقولأتيريدوكأله،يدء.التقديسدرجةالىفرمعهالتاليةوالعصورالمظخرينانفلاسفةءكثو

بحنكمأبحثوانما،انسانانيأزعملاانيبللا!الكلابجميعاهذهولكن.خالصةسخرية!بحقكيركجاردمحنهفالكما،كانلقد

الساخزهو.يكنللملذللك!أجدهلناننيسلفاأعرف،اس!انعنيطلقالتبمالمرةالتهكميةالنزعةنفكشيءفيتشيهتكنللمالسخرية

فراح،عالمهفيأملهخابالذيلباحثلبل،نعنيهاللذي؟للحرعنه!ايقولكمافي.آوللأ*؟آا*3-يهآ؟آءه*لأحادكلبية"اسمعليها

الانسانعنبحثهان.محليهيعنرلنالهمق!ايعرفشمل!عنيبحتسضعنصاحبهبهيعبر،"فشاهلامطلقنفي"،ايضماكركجارد

بهايقوميائسةمحاولةالىأفربهووانما،الحقيقيبالبحثلليسعنيصدرلافهو.آلاملخيبةعنيختلفالسحطهداولكن.ابدي

انهبحقعنهقيلثمومن.يجد.ولنعنهيبحثمايجددمرجلنقدهابغية،القائمةالاوضاعقوقالعلوعنبل،الفشلمرارة

حقيقيةمثاركةيشاركلااللذكيالهازىءالمتهكمأو،الكلبيالفيلسوف..فناقضا.نهاعنوالكشفوصغييرها

نتيجة،الىورائهمنيصلأنيتوفعولا،بهيقومالذيالضفيمحنأوشنيجلالاوبلنعننفولأنالمباللغةمنيكونفقدذلكومع

.-.منهجدوىلاعقيمجهدبأنهمسنقاالاا-يؤامنبلأصسطبمنانهيزممملافكلاهما.المعنىبهذاساخرانانهماجحا

.!والمغفلالاحمقعنالحكيماحلبهذايختلفشيءأيم!فييلتزملاانه.الحريةأبطالمنبطلانهولاءا،ل!إتناهيالمطلقالنفي

قيلهأوسلوكهفيويصدر،التهكمأجلمنيتهكمللاولانقلناانيستطيعلامازقفينفسهيدخلبل،اصلاحأ،مذهبأوبدعوة

ف!هغرالثانياما.انعا"والينفسهفيأملوخيبةمرارةمحنحربلمةفهي.تناقضهااوحرجهاعنبذلكيكشفلكي،"نهايخرج

المصلحبدوريفومانهلنغسهنرعمللموان،الحرالساخطسخرية.الاضواءوتسليط،والتعربف،الكشف

اننالناليبين،محرجةم!زوفينفسهيحشراتهذلك.الدأعيةأو

ابخىالعالميقسملاوهو.ا"ز!هذءمثلفينعشىأيضانحنحم!

الىف!رهم،الضحايايسلمبل،ومنقبيئوضحايا،وخادعينمخدوعينلمالمد!رلى!كن،.اسفلمناسمعكوسوف،ابحلالمديرايها،هناث

قيممفامرةكلفنى.ومخدو!ونضحاياانهمأيضاللمذنبينويبينيبلحكم":الاخيهرفهـيزيقيالمهـيخهـلاهـفىالفس!اله،للتجرلابةاسهتعدأييكهن

دخلقدانهلنايثيتوعيطهغفلتهحكاياتمنحكايةكلوفيبها،مترألهفاوال!عرضدمترافأاألطول":تلفقال"؟لسملءلبم

فييريدانهال!نالمخيلحتى،بصعوبةالامنهينجوللنماز!فيقلبشن!عنيخشاقاسهلمئبينكمكانفان.ذلىاعالصطئةوالادتفاع

العذابولكنه،يتعذبانه.نفسهيدمرأنحرك!كالهمنحر!كلصوىبفىلمنثمبيجلاو!سيق،السسلاحالمديرلىاءقى"!كذانيانني

اررسذفنونعلىضحكاذافهووللذللك.حقةمعرفةكليسبقالذيا!!له!اصانافىانها!كليو،فيهينزلكانالذيألفهـندقإلىالمنتمر

منهم،جبرايعرفانهيثبتانيحاولولملمجهميتشفل!وأضحكئا.اماضبيناالطلبةائتقدلممنخوف!ا،ألليلةذمىفي

الحقة،(لمعرفةيد!ونمنلكبم-يفضحبجهلهيمترفاويتجاهلوانما7

جهللنايثبتبانيهتملاولكنه.بسواءسواءسقراطيفعلكانكمابعصفيتتابهتحاد!شهورةالحلماءاوالرهبالأنحمعجحاوحكاية

كيفلنايظهربنيكتفيبل،نعلمهلاشيئايعلمنابأنولا،الغيرلالاشلرأهبفط.جمراغعةصءعساءمعإوبلشهجيج!أحكهاية*عاصيلها.ل!غا

لاحوأل،آلمهعنالمقلوبةبكلمانهويعبر،الاخرينتعالليممنيتعنبفيثيرالدنيلوع!عن-عهـلماظروكبلالرومللطان(أمام-جحايسأل

ا!الم،هراعنلنا!فاله.فيهيعيشاللذي"ار!لوبل!اللم"المكطن1نهيهو:ويقولا!لميمنىرجلمهحهـمهـارهوضحعبالىبمصا،5جحا

-الى،حرفايقولأنبغير،ويدمحونا،را!سهعلىيقفعاللمانهوير"قالالدلهيلعئيأدهفلذا.تهماماايخمشرجلهالهـحمارفيهوضعاللدي

اللصحيح.وضعهالىنعمدهأناوزيهـادةمنقولىيخالمفصالكمبدافانبالكهيلفعليكمنحدتونيلمان

تأخذبسيطةلغةتكونمابانحالشبي!لأو-بلناوجحالغةان)النجومعمددكم:وسألهألئانيألراهبالىقاتم.فقذبوكطنقصان

با*لمماتيلبلااله.النية-لميم،صاذجا،حر!ياماخذاالألممات-منإنا-هـالرعباقسأله.حماريفرورمحدد:الفورعلىجحاف!اجاب

يقمدبل،والققئهالنقةأصحابيفعلكماوجوههاءلى!اولاالراههـبفعهاد!!رهـاقول!سى.!لىقتكنلمات:فق!للىذلهكعرفصاين

علىاستخدامهااساءةعنبذلكفيكشف،اللقريبالطبيعيمعناها!!السماءنهـجوم2لمدوهل:جحافأجماب!الحمارشعر!مدوهل:يسال

العالم"قلب"فيأساسييدور-نساهمكيفوبين،الناسألسنةتقيددفلم51هذيخطفيثصةع:فسألالثالثالراهباوق!ام

..يثنتكيفالراهبفسألى.العرمنحملريذنبفيمهابقدر:وقال

وهىنعنالحيللطب!عهللخيالبئوهاهينع!سهاضك!فكيا،لهبلتبيىيهاببممماطةامبمصحاتفقفانالسمارذنبمنواخريلمحيتكمنسحرة.ت%علي،ت:فقالىذلك

فييئوتالناسيستخدمهاجديدة!ةوسطواللدماوللخطر-اًلاصملة.!فا!،دالاص!أ!ح!قكانالمجموعاز،

المغفلهذالغةان.الحقيق!ةاللغةوظيفةعنويبطونهااستخدامهالل،فحس!جحااجرب"ء!لا،إلضحكالاالرهبان!لكدلمم

لن!ايبدوالذيللانساننموذجايعكسان،شخصهمثل،المسكين..العقيمالجاهلعلمهممنكذلك
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قيننجحلاولكننا.اللكلاممنبهوقنطقنقولهماكلفيمعنفما+عنكلشفالدقيقةالتظرةبنما.(،حر)عالمو!سطمحبمراسسجينا

3؟الوجودوعممالوجودمنمزيجالعاللمالأن!السببوما.هذاهذا0وشطارتهوحيلهلغنهسجينيعيشعالموسطحقااللحرهوانه

كهوسالوجودوعدمالوجودلكلمتيكانولوحتى-جسمكللآنأمالوضعالىيعيدهانهالحكيمالاحمقيدعيلارأسهعلىالمقلوبالمالم

ع!مالىموجهةبهاننطقالتي"اللا"انلنقل!حقيقيغيرذللكومع.اصلاحهعنوعجزهلحالهالمهباظهاريكفيبل،الصحيح

الاخرا!شيءلالهلهنوجههاهل؟بهذانقصدماذاولكن.الوجودانبل،لنايصورانهاللذيبالصجزمثبىجلىاوبلنولاجحايكنفلم

هوالوجو!عدملانبلءالسببهوهذاليس؟للوجورالمخالفالقدمعريقأصيلاعالماوخرافاتهحكايلا4ترسم،مكارساخركلمهما

معنىهووذلك.للوجودالكافيولاالمقنعولااللحقيقيفيرالتجسيمكل!همااًن.عنهانفصلنالاننابالالمنحسيكما،اليهباللحنيشنحس

أنفسنافيبهنحساللذيالصراعفنعكس"لا"نقولحيناحتجاجناللان!سانصديقهوأو،الكمةلهذءالامحلبالممنىاللحقيقةعنيحث

فيلان.والياسوالامل،والنقصوالكمال"والخطالحقيقهبين.واخلاصيونبلدفءمنالكلمةهذه!بممابكل

وفمرداةالوجودمنالسلبيالجانبعلىاحتجاجانقولها"لا"كل!ي

ميه.التفريطاوعليهالجورأومنهالانتقاصيعلى؟اين؟لماذا؟ماذا:غرنانسالكماأنفنافليومكلفي

لهانتعرضالتىالاخطارأبشعمنالصوتانقبلمنقلئاولقدالانحاءمنن!وعلىيعبواًلاعئلةه!ءمنسؤالوكل؟م!ىوالى

فيه.نعيتيالذبمرالمصرفي،عنسامخنلف،عليناغريبشبمءأمامنقففنحنالوجودعمم!ن

لفوصعلىالاخجاجمننوعابدايته!ييكونالعامتوصمتمكاسهمحنشيئانعر!لا،فد،و!سببهأصلهمنثسيئانصربمرلا

مثمرا،صمتايكونقداكأالحاهذهفيإنه.الاخرينأفوا.منيخضلانحيعنا!رقيمحنمعبرينالسوالهزانسألحيئشلكننا.وموفعه

صعالخفسوفر!ع،الانصاطمسمايرة!بىكبرياءسوتعبيرامهـاننا.وضائعونغرباءأيضاقئ.فتشملناتعودالغربةهذهبئت

صئالضياعوبنمسهلنفسهيفكرالذيالواحدورفض،للضعفمحففييفيءلابنايحيطا!ذييالنور،مكاننا،ييالعاللمفي

الامرويتطور.تشاءمابهتصنعأولهتفكرأنتريدالتيمالملايينيجعفالغريبالضءعنوصالنا.خماسنموتاننا.المص!ر

.مرمو!بتعبحأن"الناس))بهايقلمافياو!لأقو!نبالنسبةالاخرانناكما،لنابالنسبةاًلاخوالشءفالو،معهتناطف

له،وخلقتاللفهخلقتهالذكيالطللمه!االصمتررفضالزمنومع!ءلانئا،ممهاتنضامنمننوعمحهفلهسؤالكلوفي.له

الىحاجهنحيرفيانهيتصورمسحود؟خرعاللمالىبكيانهويتجه.فيالوجودالانالصالمننوعمحنيعبر!تؤالوكل.يعيبهول،تطش

عليه،خطرلانهالكلاميرفضبأنيكتفيفلانحرنجهفيوينعد.للغةلاتطذلك.!فثلبماالايحادالىثووعنكذللكيعبوولكنه

يعلخى.للكلامالاخرالوجهيمدهالذيالصمتكذللكورهضبلكناوانسعففلأنأمكنناماوالا-الانفعالتمامعنهننفصللا

نسميهاقداتيوالسعادةالركامنحالالىوصلالهالليهيخيلأو!ارظ!وغوين.الانحادتمامبهنتحدأنذلكمعنستطيعلا

هماليستلانهايشبمءنسميهاألاافطقيمنكانوان،صو!ةحولفمولهاكلمةكلىانبل،"لا"للانفصالنقولفانماكلامشكلفي

علىءالأحتجاجمنويوعبالوجودالاتحادمننوععنبنفسهاتعبر
،وجداأوتصو!؟وزهداذلك!سميمنحتلفوقد.الاسطءتسم!همعأ!راًش!حدلالاننماذلك.الوجودعممكللىأي،عتهالانفصال

ادفر!ز!ى،اوآلنيمفيبالحعاةأشبهحالانهفينختلفلاولكظآوالوجودح!اشبمنجانبمعولا،الاخرينهعولا،أنفسنا

قممهأقصىوان،الاكضراثورممنبنوعمعحوبجاتهدربجميعواله.مواجهتهالىى!ناننا!االوحود"في"فنحن.كلهالوجود

.ظصبوجهالبوذيونكلنهايتحدثالتيواللفتاءالتلا!يحالهيالىالوجود،ج!راتقيمفاننااللحركةاوالكلمةطرققعننتحمثوحين

ررالر!يق!مهاالتيالحلولفيخوضوبلاسالامريكنمهماالكلامصورمنصورةكلكأنتهناومن.بهونتحد،اليهلنصر

جدوىفيولابعالملشيفيمابالفناءوذلكالعالملعبثيةوالتصوف-من!عةتصوغلالانها.الوجودصورمنمورةالوقتنفسفي

اللهروبانالقارىءعلىيخنىفلاالامريكنمهما-الحلولهذهعنأبداتنفصللااذن!لغتنا.كلهالوجودتجسمبل،الواقع

الكاملالامتناعالىاللغةتنتذلحينالحقبمعناهالكلاملحنالعجؤمنيستطيعفاللذكط.محنهانفصالعنالدوامعلىتعبرولكنها،الوجود

اخرطريقعنبحثاويماسا؟رقضعناكانسواء)الكلامعنمننوععنيعبركلاهما،يصمتأنيسممطيعواللذي،ييكلمأت

مشكلهيحلأنيمكنولا،اللغةعنبديلايكونأنيمكنلا(للخلاصفيجوهرهااللغةلانذلك.عليهللتغلبوجهد،الوجودمحنالانفصال

النعم""و"اللا"وراءماالىبتجاوزهالمعينالانسانيالموقف.الوجودلممم"لا"قولهي

دائم!انصيا،الشريأبمر،الحقيقيالصمتفيانذلك. جميعا.."لا"الوجودللعمملقولأنصعوبةهي"لا"فولصصبة
وهذا."آللا"صدىدائمايرنالمهمبال!سكوتوفي،اًلاحنجاج.

هعينوموقفمعيةلحظةفيافادريكونأنلدلا!لمهمامىللعمتلنايجوزهل؟الوجودعدمهوماولكن،لهاالاوليالتعريفهوذللك

؟موجودانههذامعنىألليس،عنهنتحدثدمناوما؟عنهنتحدثأن

أصبحوال!.يؤكدأش!فضكلامالىوينحولىص!نهعنيخرجأنعلىلهوجورلااتهصحاذاوالكن،لهوجودلالاته"لا"بارمنيدزسيقول

اتقاءاواللغةامتهانمحلىاحتجاجابدايخنهفيكا!الذيم!اللصمتهذا؟"لا"يقولأنيستطيعكيفاخرلمعنىاو؟(،لا"يقولفلم

اللضعفيشر،والانتحاروالتدميرالتمزقمننوعاتالذللضياعبقوة"لا)اقولفشهدالا؟وجودورم"لا"قولكل!ال!يس

.باللذاتالزائدوالاعجابالرجسيةبخفيأنبحاولكما،!الفرار-؟الوجوركلهم

يئملراحالذياليونانيةالاسطورةبطل-نارسيسرغبةانتهتمكطالوجوهـ.عدمفيتتكاتفيهنسنطيعلاواحدموقفهنالد

الاتحادفيس!فيهفيوحتىالنهرصفحةفيالجميلوجههباعجاب،الشهالسعيأوالوتعنالبحثيصروهو)اثوتموففهوذلك

م!عيتحدأنبالموتكذللكيرجوالمنتحوفان،الوتالىفعسهععنجعنالنهاية؟المولفعنالباحثيبحثما؟اولكن.(اووسهوفذلك

تعودأنالوتطريقعننحاولالضائعةالفارغةهالنفس.نفسهالتحرلىاهي8الحدودكلنهايةأمألاخيرالحدأهي؟النهايةهيوما

عنه.الانفصالعذبهااًلذيبالكلوتتحد،تجدهاللمالتينفسهاالىالتيالحريةأمالحريةعدمأهي؟جبرأيمنولكن؟الجبرمن

احنجاجهكاناللذي-النتحرأو-لنفسهالمدمرانحقااًلعجيبومن!لهامدلا

علىالاقدامعلىلهدافعاصورهمنصورةفي"الوجودمحدمالمحلىأو،آجصأمهثاللدت!نلافحيت.عالماتجسمنقولهاكلمةكل

ه"فعم)ءلهويقولالمدمالىيئدفعاللذينفس!ههو،الانتحارفهي،الابدوالىواحدةمرةمعانيهاا!تقرتقدالاجسامتكونحعث

،4نفيدءرمالكل"لا"ويقولويفاومللحياةيصمدانمنوبدلاهنهطكلتجممالوجودمحدمكلمةاوالوجودوكلمه.شمئاتجسملا

الا"اا)أحؤ،نصينبهايلقيلكيمرةلآخرالنفميهذءيقاومنجدهن!دأننحاولأيضاولذلك.الممنىمزدوجافهماولذلك.محالما
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احنجاجولاته.محدردمجالأوبدائرةيتفيدولا"الكل"الىهلتبغيريتحركلنغسهالمدمرانالواضحومن.المطلقالعدماوالمظلقة

الاسمىالانسانيالتموذجيقصدلانه،الجميعقلبالىينفذأنيحاول.الخاطىءالصرباعلىوالاصلالمنبععنيبحثانهأعن!،يتحركأن

؟الاحصجاجهذايوجهولمن؟يحنجشيءأيعلىولكن.اللجميعفي"صورفاسواء،كبيرة"نعم)ءالليهتقوداللحقيقيالمنبعانحينفي

منلليس؟أجوفصراخالامثمراتمرداتجعلهالتيحدودههي،أينكرامةأوالجمالآوالحقأوالسماءفيالالههوالمنيعهذاان

،))النبم"يؤكدلكي"لا"منيقولاحتجاجانهنتبينانالانالعسيروكذلك،آلللاشيءلجةالىفيندفعشيءعنيبحثالمنتحر.الانسان

كلالىينفذأنيوشكاللذكج"الوجودررم))-روذيهمنوسخطيدفع!اعالميةحربلجةفيبنفسهانلقيجنكلهاالانسانية.لفعل

معمتحدكاملسعيدوجودأجلمنالحياةفيباطنأوظاهرمجالوتمدهـوالموتداقع-فرو!!-لنحليلات.لبيىك!-ا!قيقةفياليها

تحاولبل،صحراءفيتضيعلاالني"اللا"صرخةانه.نفسهالفلقعلةهوا!حقألمنبعاللىالفاثطالنت!وقهداوللعل.الذات

قيمسةالىألانظاروزوجه،الامحلىالمثلصوتىا)الاذاًنلملهفانقيمااثارهعلىونتعرف،العصرطادعانهأليومنقولالذىوالبئر

السعادةفيالمشروعاللعادلرحقهالانسانكرامةميهاتتجسداللحتسةتجاربمننعانيهفيمابلفلسفةأوفنأوأدبمننقرا

ألمجمعمنلنهاقلناالتيالثلانةالاخطارمحلىاحتجاجاننهو.والامانكفتيبيننوازنكيفهيالهصرمشكلةتصبحعومن.يومكل

ضيساعوهي،فيهنعيضراللذيالمصرفيلواجهناالضءالاخطارعلىالمتناهيوجودناقيكيدعلىالقوةنجدكيف؟والننسجاعةالمفلق

احتجاج.الملايينعلىالمفروضوالصمت،النفسوتدمير،اللذات((لا"!ولكيف:واحدةوبعبارة؟والفناءالوتتهديدمنالرغم

علىويممل،"لا"فيقول،والشجاعةبالاملالاخطارهذهيواجهوالانطو!وبفىالوافعيةصورهلا!اف-محلى"الوجود"+لعدم

بينحقيقيحوارالىالكلاموتحويل،اوةفسوكريم،اللذاتتأكيد؟(الوجودية)

."نعم"فيقولالبشرالتطر!وعلى،بالشإمحةالقلقعلىإلتغلبمسالةسمبحهنا

الحديث.ا!زمنفيالمسائلمسألة،بالمعةىانلامعنىوعلى،بالامحدال

عمثربياربعههةأ!صهـةالنكبة!بلالسطورهذهكت!تةحاشيةا!تيواليأساللقلقدهـنحليلاتألوفوفلطيلآىهنايجديناولن

غيريكونفلا؟وكيف،احتجع!م:اليومنفسيوأ-ألى.شهرأمن،الجميعفشغلالتيقالمنت!كلة،المعاصرةانكعاباتبهالزحر

وح!رروبلاج،ألاكهبراوطنيأرضيلعدوعلى:واحهدصلبواووضيةالعقليةالاشكالفيقيمةعندلبحث!ي،و!مليينمف!رين

.سواهسلاجلاقيمفي!تتجسدجديدةأننمطلالىالأهتداءأو،ميمتها!قدتاشي

بهالمدفعويمهىكبالقلميلقيأنألاوالكاتبالمفكرع"ماميعدلماًللعيثتناش!أوا!عدممنالقلقتجاهلفيالحليكونوالن.جديدة

حيهلبقيوان،يكتهاكلممةأصدقموتهكانماتفهلت.والبفدقيةفير!قىح!نقفكلها-القلوبكلفيالاهلالظرو2واللاهعنى

.الناسينفعشيئلايكتباناستطاع.توازفقيمةمحناتثومحاولةتقبلهافيءلحليكونبل-عصرلا

،"دعم"ويقولللهايستسلمأنمنالحديثالأنسانعلىأخطروليس

مكاوىالعفاوعبدا!اهرةاللعمتنعيمالىويهرب،نفسهويدمر،ذألهيفقدان5معناذلك!ن

...اليوملانسانا!برالواجبهؤالتوازنعنالبحثهذا.ادشقي

--،.صالحةأبديةقيمةليستالتوازنهدالهتجسدالننياللقيمةلانذلك
!م!م!

بحثعنهيبحثأنعليهأعلىمثلهيوانما،وزمانمكانلكل

انه.جديدموقفأوتجربةكلفيويخلقه،الموامعلىمتجددا

1015واعاللهلاشواقهوهدف،قلبهوراحةوسعادتهلعقيدتهتجسيد
مسوراثلتظرودامتما،اليهواللسعيعنهالبحثفيمفامرتهتنقطعدلن.واحلامه

لا..والفراغوالبئرالاملخينةمنالتحررفيالرغبةتغدو.

**لأ

أنصرلاتممااألتفى.الاحتجاجصيغةهي"لا"

الاولى.الفيسوفمهمةا!يوماصبح"لا"وقول

الالاسيةوظيفتهانالكفايةفيهبماتبيمافقد"لا"قولأما

........قديمةتعريفاتالىحاجةفيلا!سناالفيلسوفوأما.الا!جابمهي

.ءتدامييهتسلتش-منس4!عأو،حيةأسطورةيصبحخىشاتهفيلبالغحديثةأو

صدهنايتسعق!الذيناللنلهاءمنواحدايكونآنليوشكحتى

والتوزيعوالتشرللط!اعة--هناالفيدولىانما.منهوالتخدصطردهفينترددلاودكننالسمالحه

الواقع.مجالاتكلويدخل"اكلاالىينصرف"الذيللانساراسم

-.-----،وواجدةيتقيدأوؤراءهالبابيغلقأندون،فيهاالحررايهلليبدي

"...7يسألمنحقمهو،ءننميكلمحنيتكلمانحقهمنكانواذا.منها

ليسبيا.-اضبتراشر،"لا"قولحسريةالوقتنفسفييملكمنأعني،الدوامعلى

لا/27-..-.-ء1،كلهالعصرمشكلةعلىاحتجاذاعصرنافيفهو.الاحتجاجحرية

."..".-.احدةشا-أنيمكنموضوعاوجعلهذاتيةواهداوالانهان،شييءبهاوأعني

الا!سرل-ضتارعمىلممرع..رع!وأتعسويتعد.-أعظميبعدهبماالعالموتمزيق،لهيرادمابهيصهء

-االأولالوجودمنبعوعن،السميدةالوحدةعن(الانممان)سكانه

.--*-..-.5-؟-.بب-صى.1.رمم-يحتجولكنه،فحسبباسمهيتج-لافهوكلههذاعلىاحتحاذا-

-.-.-4--"--باس--مكذلكيحتحكما،الانسانباسمترتكبالتياخيانةاعلى

ص!"كم!ينصرفاحتجاجلانه،والضحاياواللجلادين،والمظلومينالظالمين
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