
ورقيانةؤفؤا ،صء.ه

الاثران،دووبمتصلةدراسةوكذلك،غنيةواسعةوءمارسةخبرةعد!انالىاشبراناود،موضوءنامنشيءالىنصيرانقنل

تشرالىصاراذا،امتحهاعلىواقدرالنفسفيافعليكوناللفنياوالجانبهذاعلىالبشريالسلوكظاهرةاس!تهدرفييقتصرلاالنفس

الرخي،المتسقالنغمفيهايمشيعمااللىترتاحالن!ساذ.المبادىءهذءوجودهوحالات"كلاهرمختلففيالانسانتناولالىيذهـبوانما،ذاك

علىبالقدرةتؤخذهيثم.انفعالهافيالمتناغماللنموءلىويحملها-ويإسزك.هاري!ىماعالى-ف!4يتوفراله.والذ!كبماالوجداني

هـ!نيوسعوبما،صرامويبدو"ايرق،تفر،قضاضنتلميبدوماتوحيد،رواللذ!،والانتبماه،والادراك،الادولس))مشاكلدراسةلحلى

والفعلللحركةجدبدة-نماذجعلىويوقفها..بالاشياءوجدانهاافاق،الذاتيةاولشخصيةاوالميسزات،واللعاطفة،والشعور،والخيال

فيها.كلاذ."تماءيةالاجواللةهـد"ةوالللائق،واللعبالهملفيوالعادات

يةاثعروالن!ريةالنضعلمبينالهللأقة!ألة،اذن،تكنلم!ت!4باا"ممال!ااوءلاقتووفبماالازسانيةاللنفس!!حركةمظاهرهذء

بلاب-ةاولفو/ةهبادىءانهعلىالليوما!يهقيماروما.باللجديدةالمعطاةج!!شروع!مى?-نعلىنصادرانودون-وعيى.الخارجي

للاثاركولوجيةهـاتشخيصاتالا-الجوهرفي-هوما،صرفةاذ،هبم(وفعلهاحركتهاقوانينخلالمناًلطاهرةتناولبضرورةالق!ائلة

حركةتحكمومبادىءقوابنا!اركلاهرةفيانعكست،الابدا!ةودياتوموجخصائصلاوقو!?لىءا!شيذات!رءننأنيانبناليس

دفكانواالضعروءقيممبمالنقادانبيد.مستقلكوجودالظاهرة/هذهانلبغىالشعريةالطاهرةدراسةان:نقولاننستإء-الشيءذللك

ث"كلياوإخويلمن!جداعيمةبين-ا!دء!ذ-انفصيهمعلى11نقسموا.الطاهرةتلكوفعلحركةمجالهيهذهاناذ.النفسبدراسةتبدأ

فلا.الاخرهوصرفسايكولوجياوحياتيلمحتوىومؤكد،صرف!دراساتعب!ر،صارتقدالةنيةالانسانيةالخبرةانشكلا

قب.لآاعطاءالىيميلذاكولا،اع!تباراتهفياللغةاخذالىيءخحهذاود،جو"صادراسرأهمتلمسالى،لجمالاعلممفلاسفةوقحق!يقات

يرضه"ماوكا!.تقبماتهفيجيةوالسا!كولوالحم!باتيةللمحتوياتماالمرتكزاتعنالكأفمهـمةالماديالنشلعلممستكونانهالا،اللظاهرة

والخلقا،دداع!طآيةاياهمقبراالاخريرف"اصدهممنهويسخروانالتجط،اكالادرعمليةلم.،نذلكفيشانها،إوجود!االموضوعية

"دثلا:اكمبيقولمحندوقفتفاذا.الفنيينالىجيةالابرمه.ضيممولوحوئهم4فييهههـووااىالماديرونسفةا!وناستطاع

رجلا4ظفشيءنجررأىاذاهارب!مكانحتصىالارضوضافتعاىاخيرااتهىالذيهـوافىديا!سءلممانالا،قواص،شعجص

م!:را..هذه"شيئهغير))علىو/زرييسخفهواحداوجدت.الموانين"لكموضوعبقىءقالكشفالى"بافلوف"يد

اعتبارهلىاالآخبريذهبحينفي.والغسجالصياغةمهلهلركيكااياهكظاهسرة-ا)خضءل--مبنالعلاقةفليست،يكنومهما

اتوفلح!قةوالوجوديةالتكني!ةوإلدقةالكمالفيعايةصورةقدمقدي!مةهيوانما.باللجديدةا)نث!عريةريةالنظوبين-وتشخيصات

ففقدوا،الارضوفجاجلممبلكلاللقوم!ؤلاءمحلىاخذالذي،والرعبإ"ك!اقنيور-نوزقييمهافحصهاوءحاولات،ذاتهاالفنيةالظاهرة

والنقدالفنضاعوهكذا.المقاومةفينازعاوبالوجودحسكلبذلكاوبوعىس!النفسينتجع،يزلول-!،انالانشكانفلقد.الئاقد

الاواعتباراتهدؤياهفيم!ينمثليكنللم"ن!م!وكل.وهؤلاءهؤلاءبهـينث!4فكان.ا!ش!ريئا!اهرةاسرارءلىرلوقوف!تشصثاتهفي-بدوله

المحقيقة.منواحداجانبافيأحيرتهمعلىيخرجواانالليونانبهحاولا!ذي"التاسقمبدا"

فيوالاحطرالاهمالجانبالاالانسانيوجودهافياللغةلليستجباههمعلىترتمكانتالتيالاستلةعشراتعنويجميبوا،اللشأنهذا

الو!جلةاوالاداةانها.الانسانعندجبةلسايكولو-الل!مبوالماكنةبناءهـذاءضديقفونوهميمتا"،مكاناللذيذللكماتىءنورمضفسرةالذكية

الوجدافيالؤقفاوالنازعهذاخلقاًواثادهفيتعتمدانيمكنالتيوكانت.تلمكاواللقص!يدةهذهالىيستمعوناو،ذأكاوا!فنبمالالر

هـقلاهمحتىانهابل.الناسمنبنايحصيذفيهنذاكاووالفكريمسنوغيرها،والثنورية،والاستعارة،والظابقة،المجانسةمبادىء

فليستوعليه.الانسانيالوجودفيالراواخطر،الحسبقىالحوافزذهئيةسلاللمالاخرىهبى،العربعهـند،"والبببعالبيان)معطيات

انهكمسا،آخرجانبفيسايكولوجيةوحالاتجانبفيالفاظثمةالسءوذلكوامتلاك،الفنيةالظاهرةجوهرالىالوصولبهااريد

كل!ضالكانما.آخرجانبفيوللفظةجانبفيفكرةهنالكلمجستكانتوما.والةكرالفلبؤ"أسرعندهـم،اللنتمعربهيتدفقكانا!ذي1

بتحفقالاي!نحققولا،بالآخرإجتهـيالاطرفمبهاحديقوملا،موحدتشخبصلمتالا،جوهرهـ-افي،باعرواايىون!انعةدالمبادىءهذه

عنا-موض!فينوغلانقنل-لنابدلا،حالكلوعلى.الاخرهذاوعصر،اللذكيبصمهم،وجدواقدفهم.اللفنيةللا"لارساكولوجية
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:"بويب"قصيدةهذهو!ودضروراتثم،انسانيةكالاهرةبالسعبريرادعندمانق!ان

بويب،يا..بويب.الانسانيكوننافيأالظاهرة

.عامكلكالدهور،مصيئقدعشروناهماحدىانه.الن.وذجاوبالصورةالتفكبرهو،كةن،الثعر

الظلاميطبقحيشاوموابهذاوهو.لي،والس!طرةلامنحهبالوافعالاصالفيالانسانوسائل

أنامانندوالسرررفيواستقرفىفقطذصا"كانيةانهبمعنى.ال!وليدعلىةوقدر،الخلقفيطاقة

اللسممرالىدوحةةالضميروار!فيشبهب!اجد-بءنخلقهواعادةتغييرهفيوانما،الواؤعوتمثلفهم

ا-وا!ثمروالطيورالعفونءرهفةفىالأنمطن4يصيتضحامانه.كذإكشسءلاعنوالخلقعدمعنالايجاد

كالمطووا!د"وعبالدماءاحسواللظهوربالاشماءللوثوبتح،زهاو،طافتهواشسنفاده،تأزمهحالات

الحزين!ا)عاللمينضتهنفيكطاقةالوءـماوالخيال!مدأولئككلىفياثءروا.بها

،الرفيطترعتىعروفيفيمونىأجراسوتأيىف،عنامرهالىالكلردفياعمي.الخلقثم3*بوالترالتحدل

حنين.دممصفيفيد!مالاشيماءبينيفرقاويروحدعمابالكشف،"وحدكلفيالمتفرؤ"اللعناصر

الزؤام؟نلجهايخت!قرصاصةلىلفما.ووظيفةكظاهرةا)ش!رهوهذا.جديدمنخلقهااوبنائهالاعادة

.ا.كلامايشعلبهالجحي!،صدري.أعماق؟اجودهلوضرورةثمة!لاو؟5وبرودالىاللضرورةهبم

المكافحيناعضوعدوتلواودالغناءالى،تصروماو!عك!دونما،يدفعالانسا!انالملاحظمن

.القدراصفعثمؤبضننيالشدخاصة،اللع!انذلك.ايعملفيينخرطعندما،اثءشالىاي..

الؤارالىدميفيغرقتاودلو!اوحركةطاقةالعا"ليستنفد،اقةلثمءت،دةطبمةذاكاناذا

البشر7عنءالمبلاحملا!دواهـقالمللعلىبذ!كفيبعثه.وطا!قىحركةمنووويخكم

انتصادمولبمان.الحياةوأبعثا!اد.منودماغهعصبهاصابلماتخ!فاالغناءهـذا!بتجع،بر،لافيء

فيه..لذيذا"حتجاحلمالنايحكبمس!نا-اللشا!انرحاهاعلىىتنكبعندممابالضاءتشرعانزلمبثلا،مثلا،فاطحانة

وهـ-4،والثمر،واللطيور،العفونمرهفةسحرحةدوالضميرخلابماحفظبضرورةذلكفيمندفعة،افنعبةالميكانيكيةبتلكتديرها

توؤمدثلجهـن"ورصاص،ال!روقفيالرنهبئترعنتى"وتىاجراسوحرهـة،والبصر،ا&ممعحوافزتس!تنفدهاانمنالسنجابيةالمنطقة

ناالاا!دهـ.!يصفعقيف!شيمهيشدالانسانؤ-4ثم،كالجحيمالع!امادارةعمليةتستلزمهااخرىاعضاءمنبذللكيتصلماثم،اللذراع

علميهينطوجممابماهتحرك..نازعصورهوفي،هادفحليهفيالشاعر،الايحاءف!وطاقات،نغممنءلميهينطويدماوالغناء.الرحى

يفولاتدكوصورههذا!لممهفيهوثم.وطموحفكرمنالنابرمةبالاثارةيهبطانكهذهحالةفييمستطيع،والوهم،والتصوير

انه.كذللكاتجاهاويرلىم..موقفايحددوانما،حسبمازومااداءيواصلانللدماغنمكنالتيا!!رجةالىالحوافزألمكالتهابعن

عنعالمهبالحديثيكتفيولا،والمرادةبالالممفعمة3رىذعنديقفلادونوالجيلمو!ة،جهةمنا!حوافزتلكحركةعلىالسيطرةفي!همته

...حالمىمرفض؟أكي!دالىين!بولكنه،والمتاعببالاحزانالمثقلوتنظيمادارةفبمالاستمرارعنن!قهقدكفحالةقياماوحدوث

ذ!كتراهـكلبعدهوئم.ا)ذكرىوتلىنم!العالاذيكحادةوادانة!رصلازمةاو!أءاوالشعركطنمنامن.اخرىجهةمنحركتها

اجلالحياةمنالعملفيالموتان:فقريرالىءلمحميبشموخينزع.عنهواثرا

والعمل.والحياة،للموتجديدامفهومابذلكمعطيا،انتصارهوا!ادفييخفقانوالحلمهوحيثمن-كحلممرالتفانثم

نغمى:للشاعراخرىصورةهاكثم!وىهل!الامانمام5بمهمةقيوم-ا)تعبيرفياداةلزالراوالصورة

جوعالم!راقوفييمكنالحامانماة3.الانسانءلميهايركونالتيالنفسيمةاوالوجداني!

،الحصادموسمف!يهالغلالوينثرانتمرهـ--وفكذلك،وقزمهانفعالهمكظومءنيمفسانالانسانلهذا

والجرادالغربانلتث:ع.."تكبتاوالنفسهذه؟خزنهمانفسههـن./طرحانللافهانيمكن

واًلحجرالصوانويطحنؤيمق4الييكون2مااحوجهو،داخل!لىلملاميتحققثحيالىدهاليضل

بشرحوللطالحقولفيتموررحىوحفز.جدبربىعلىيئومهذافيوالثمر.شأناوهدفمنبهينهض

..مطر..مطر..مطر،وللى"-ئذ!:"فييضةلبمماييب!ماهدهثم،وطاقاتهالاتطنقوى

نجوعالثرىيعشبحينعاموكلولأكيكونه،؟،ن!،نوصودهتأص.لالىبها/"-ير،وورم،واهداف!

جوعفيهثيسوال!اقعاممرما.البناءفبمطاءحةوقوةاللخ!فيكطاقة

صارف-ة،بالغايةشارء4،با!كرةنازعةءمورةءنثمةهلفانه،4الناخههدهفيباللحماميظقياللشعركاناداافعلى

فىإحالاعيهدمالئ!اتتقدماللذيالوقتفيان!ا.كهذهبالموقفء--ممثل؟ماالمسمتقبلحركةاستنةرافعلىا!درةلمحيعليهيسمو

،وانماالحالزلكمادانةاورفضبمجردفقطيى!"لمزمفا،العراقءلىداف!"ؤوةثكلهذافيوهو.تاديحمنممتوعبو..حاضر

رائ!،"هواليصثم.الجذورهـنواجصثالهاقلبهابمالمةباللنهوضل"الثقي+4المدفعات".التطورهذا!حركةالتمهيدفيكوكذلالتطور

وجوع-لملألغ:المنضاداتبيناكأليف!ذاوالحركةلحياةباءمعماانعجبءصنثمةفذءسىوعلإ".الانسانمعركةفي-قي.كءكلبعد-

تتأهـلانولك.وبشرجراد..وخواءءمل..وصر"-لمنمطر...وغليى،تمفا،يمءلىيخرجاويثورمناولوالمنانيناث،واًءاوجدنا

."بشرصوإهاالحقولفيتدوررحى))في"بشر"كلصةثانيةيرطرحكلانوهبل.عشروالن،!ءعالمتامنالقرنينفيالميكانجبميى"ا(نظرة

ا"كانجباتمنشاعصبهي!حلمانيمكنهاكلفيهاوبلوركثفؤلهقدبالاشصاءالاتص،لفيالحياللببناميبراسلوهداوء،ركسهيجلمن

راجاللذي،البشرءـولاءاف-عورفضفيلغ.ا"خةاذ!صان!بةوطاقاتالهيكاؤبمبكيىقىمبادىءيدحضبرماالمخنبريهـم!!انوفني،ءمهاوالتعاءل

حثسد-دلور.العظبم!الازهـانيوجودهـم)حنىالو..أد"ت"م/5-جواناثببد،،اصاسي!!لئكاوعلطرصواقد"عراءالتفهـان،اللجامدة

..ود"خرية..ءرارةمن4عئهينطوي"اكلهذهكلمتهفياثاع!وإجمود.واا)ضكالهكأقهودبخالولكربرتحرالىبذلكافصارو.واحلاما

امكانياتمن،/ءتمدبماؤ،نه،تيءلهمن!كنومهما.جامحةثورةثميحسن4افوا-م!ب.العامالخب،لمدمو.اللقكرالحسىسبقلقد

مشاعرمنويبلورويكثفيركزوبمصا،والايحاءرالحمياةالمفعمالتعبيرقدكنالمانمثلاناللبحث"-ناللنا-يةهذهالىصرناوقدبنا

!قوةالاورطنحب!اةيدخلانالشعريسض!ع،وصور،واحاصشسفياًلسببيقول.دلكفياهـ،بولنقمد.الثعروو!د!رناه
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عئدواللطموحالحركةعئغوانيةوثل،الحياةروحوق!تلللتخدير.لافكارهومثلهملهمة..للخطواتهراسمة..لمواقفهءحددة..فامحكة

الوجودواشباعللثورةوكاداة،المسمتغلةاو1،لكةاالطمبقاتب!دالانسانالافضاءفيالشمعريرورتمدهااننسيالاداةهيا)اغةانو؟16

يكنهـمالامرانبشد.والمظاومةاكةالماغيرالطبقةبيدالالسلمنيوخاصيىاتملامحبعضنتلمساندناجديراز4أحسب،لت!ب!روا

كانوانما.عصرناص5عليهنحناللذيا)وة!وحهذابمثلالان!مانيميزماواحسمبلاهـماًنبةالانسانبموجودناؤيالطاهـرةهذه

وكسان.ا!الممضوضحةغيروهدركات،غائمةمتداخلةاحاسيس1اللعسىالنظامجانبالىولحوافزشرطيكنظاماللغةوجوداء"واناءئ

الثورةمعتارةؤهو.الموقفينبينيتارجحءادائمااللشاعراعطىماهـو-رالاعتبابهذاالمغةاوجودان.السمايرك!واوجكبماوجودنافي

العادموالليالس..الاستكانةالىيد!مرة.اعدائهاجانبالىوطوراالتىالاحمي!اء،بقيةعنبهينزعوتإن،كاونالخلم?لآانصةتهالافوير!طي

بالث!ودةيتفجرواخرى،والناسالحيإةعنوالانزواءوالهروب..للحيوانفخلاؤ(.الدقيالحوافزنظاممنهاالعليصابالاكأواعيجمعه

بهحيطهـابكليرعصفأنإكاد..مرعبا..مخيدا..جاءحااو"لمك،الصورةد،ذه،واتجاهاته،ومواقفه،الانسانط.-هـة.لن!حددلا

الخالق.وجودهحركةوفيفقط،حس!لأوآئاراؤعالمن!والخارجاللداخليوجودفييسنهضبرما

الصممصحةعئخبريوينجليمفسبهمثلمئيالنصلسصحبهـن،وءثهرات،وحوافز،لاؤعاو،انطهاعاتمنيرتلقاهبماوانما

مقنتحملاتحتىا!حمفاليوممصطبرلاتحتىتصرتدقدتب-صارباظهرتلورربل.كذدك-عامةكظاهرة-الاغةطرابئ

قدممحلىسا!مناقوموالحبربورماهملأالخيلوجوهاتركنلااللحاؤزيلغيقد-مثلاالمغناطتسيالت!نوإمحالاتؤي-انه"ر،فاوفط)ء

اللمممنصربابهاكانحخى.يرققهاوالزجريرمرقهاوالطعن.فالايحاءوانفعألاتآثار"نالل!سثه!اللحمافزبهبرأتيقدمااللمغوي

اللجمعلىمذرورالءمابكاذطكالح"!يارواليكلمتهاقدمهقد!ة،4حرارإدرجةفيه*علىهوايذيأولءبانمشلا،،منوملشخص

ا!خدمرولةمنلهادلتحتىمتطريزالاءمنصلتبكل،يتؤهر،ها"015))ادتفو!درجىقىءلى-قةالحقيفي-حينفي

-الحبرمفيالحجاجدمويستحلظفلةا!ضمسالصلواتيرىشيجفيحالاتءلب!اور-كونالتيالمادقيوالرجوعالالاريممىلا!جعله

الوجودفيقائماواقهايعكسكانحاليهفيايشامحرانعلى4منكجزءا!بايولوجيوجودناتدخل1)ةمبما،اللغةطربئفعن.امحتنادقي

تجديد/!ييؤلرانيستطببعبهذاوهو.ي!ث4هـانالذي"لاجتماعيالحالاتفقطلليسنخاقاننمشطيع،اذن،النطقاعه-اء!يقمحن

والروبالاشنكانةالىيدعووهواؤ4بيد.حول"مناظساساو!اث"و.وانشحاءمنعندكذلكإحسيةاولكنوالفكرب4الوجدانية

فىخاللدةوقائعآئارمنالذاتفيانطبعمايرحركاويثيركانانمااذيوبالثكلا-والاي!صالالتعبيرفيكوسيلمةالللغةاعتمادهفي

الثمموخمواقفيكثفويرتمثلوهو،انهحينفي،البشريالجنسحياةهو،اذوالتصوربرلآالايحائيةوامكانياتهاطاقاتهاكاملعنبهيرهتق

اءطهـقىاكثر،قائعيعئىكانارما،والتحدي،وانتورة،والطموحالاهميأفائقةادواراومارسانيننطيع-للفة"الوفءيراستعمال

التورةآئار!اذ.الراوابلغابقىليوبا)"1،الانسانوجودفيإضزعو،المواقفءصنذاداوهذاعلىفيحمله.الانسانحياةفي

اها!ولعلهتأثير.مجالاودائرةفانوعليه.لللارضالدائمةيعههدانيرمكنهذاكلفيوهـو.اللحالاتمنتل!اوهذهعنبه

ناوانملم.هذاك؟والاجتماعيجودالوهذافينئمواوتتموضعان.والتطويرالبناءفبمخلاقة..فاعلمةاداة

الانسانيعنيترائاالانسانيةالمجتمعاتلتصلاءتأدهاويتصلتمتدلهمكناللذيهووالامكانياتالطاقاتص!هءلىالشعرانطواعان

ءحدودةفروقابابت..ا)تطوركي!اعلمةوقوة..الخلقفيطاقةفياءننمد.فلقداللبشريجودالوتاريخفياللهامالدورذلكيلعبان

يروقفهاماللهايحكيثم،حركنهزمامواهتلاكالواقععلىالسيطرةفىوتوسيعاغناءفيالوورائلاءـمحدىكاالانسهانتطورءراحلهختلف

وثللا..وافكارا.بةقبما"الانسان"قبلمامجضمعاتطبيعةعلىكوصا،الاشباءهذهحركةءنتمكبنهثم،بالالثمحمبءالانسانوجدان

وهـطامح...كانتفيوم.والدفع،والتحفيز،الاثارةفيناجحةاداةاعتمد

أواثارةوخلق،الوجداًناغناءفياداةفقطيىفاللثعر،ادنالشعرفبالااسنتحدم.:جماعيةحياةتحياالبشر،ءاللجماعة

هاءلآوسبلمةهووانما،كفردالانسانءئدوالحر!لأالطموححواؤزفبىالفاعلالوجودوؤاصيلتاكيدفىأجماءيةكوسيلةوالغناع

بينالصراعفياداةالشعركونانالا.ايضاطبقي5اا!صراعفيلقد.فيهوالعملوالاصراراللطموحنوازعالهابوفي،كفردالانسان

سماس-،نظروجهاتبهاتذاعصوتمكبرةيكونانيعنيلا،اًلطبقاتاجماع"ابهارادتمشروعاوءحاولةكلفيماةمياسللأحاانتجع

قطاء(وولفعئهاوالتعبيرهذهت!م!ثلكانوان،معيئةاجتماعية3اوائبظوللىنضالهافي،حولهامنالطبب*!ةقوىعلىا!ظهور

لمرصانا.بهمةعليهينتوفرانللممشاعرإنبعىالمعرهـةدألرةفىهاهـاتوسيحي!اجلمنالدائبكفاحهاوفي..الكاسرةالوحوتئضد

لانتهاءمدعاة-العالبفي-كانتلكا):طبروص"اتورإورةصصيمإء-"علىاوللسبطرةالجريرئةمحا،!لهاوفي..وفعلهاحركتهاواًطرمجالات

السياسيعةاثواقف-مثلانذلك.؟":،نوا!ورماعر،كفنأمثمعراا)مظ"خة)قوى-رودياتهاوفي..ؤلمكاواللظاهرةهذهعلىالاجهازحتى

المواق!هعذءا)مثعاءريعيشىانإىاإجناجاثعرالىوالاجتماعي!ةلتوفيرل!لاالمختوفعالليسمهانشاطاتهافيشيءكلوقبل..والغ:لمءالموت

ء!ئوجهـانعلىكاناذاالاذلفىلهيركونولا،حياوففسألاأحم!ماساالاولىا!شريرةالجماءلأغنتهلقد.لا!رادهاالميش!والحياةوسائل

لمحيماصادقا؟كونانل4فايسوالا،الاحتماع!،وجودهرمعطي!اتواءصع..وانتصاراتهاافراحهاموأكبوفي..الانتاجبءماهاحقولفي

يتزمانهوكهذاشمأن!ىوالجوهـريالمهمانعلى.ومنياواينشدفصمث!ةبهسارت)قد.وآلامهااحزانهاتلىطعافىوكذلك

،والفوة،الايطبءلناصر4فهقيؤكد..الانسانجانبالشاعرإرفاتقيدإعمحافلفيءتحدصةبهانطلقت!وهـا،الاساساكبم9

.الوجودحركةمنالقطباموضعفثاياهواصعا،الطامحوالنزوعفوىابلاعفيءئهامحاوا4،ابنائهامنذإكاو..ذاكاو..هذا

امكاذيى4لهلي!هيىءبمحيطهالانسانوجداناء:إءالىيصيران!ول!تمروا!ط،اول"ها!برةفضاءلاو،ير!هالاانهاالموت

مليهوكونلماذ،لمثبعداهميةولا.المحبطهذاحركةعلى!السيطرةالىاللهابمئهانزوعاثم،شىءكلمنائرغموعلى،شيءكلبرغم

يمكنلا-كانمهما-انه.الاجتماعاومياسةالم!فيموفقا!الشاعر.حيأيزاللافيمنوالتحدي،والئضال،الء*مودنوازعوحفز

من.الثورةقلاعأهمااحدىيعتبرن2الا،ءضهودوعالانسانالتزماذاالمحذيالمم!متوىالىالانهانواءكانيكاتوسائلظورتوعندما

الشتاعربينتفريقهفي"يونج"معيذهبانالثمخصيمم!تطبعهئإالانت!اجبىل+ملاضروراتمنأفرادهمنبعضايحررانبامكانهصار

كنسانرالث!اءاوكشاعرا)ثخصان.3ثاعروالشخص،كصمخصن!ضتعئدولاعئى،والكر،االتئظيمو،الادار؟إ!ضإمحبىليتوفروا

بالاالكاداذئيكيصفعولا،مزاجاو،مرصأو،بخالجةللكيبوحلاأمحتمىد،البشريللمجتمعأطبقياالوجودبرئاءفرصةاوامكانية

الهدفموحدةكادابلاولكنالمجتمعذلكقبلهـنكذ)كاللشعر

س76الصفحةعلىالتتمه-كوسيلسةوان!ا،الاولىالجماعةحياةفي-كانكما،والوظيفة
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حييفيغ3.م?!!،-!
لرجعينليتثأماه

اروءشبحاو!الشعريمةوادظري!ا!ففسعلمتنمةا-ا
!شينغمامحتمامنهاخافكيف

فيللك؟منوج!كقهمات32-الصفحةمحلىا"غتنمورتتمة

؟أتنلمصن؟نتابنأسسححيححي

اللعرا!الىا.لحبنيذبحهوهوقلبيصرخاتنبوحانلاتصرانهوالفناذ.فنالثيقدموانم،،والموا!ف

الفراقابدهنتهب..الرياحتقرهـ4البابكبروتش!يقولء،على-هناالتعببراًن.ذاكاوحياتكمنالتذنبهذا

-كنللمالاحزار،منالقهةاهذهرغمالشاعران..شىءكلقبل،عاطفةاو،فكرمن-جملماايصالالىتصيراناي.ا!لقيخى-

!ينئى4وزوجعاتدموعهعبصرظلوافما.انسانلو-عهار..ايتهالك.هادفحلمفيبركامةاو..نازكلةصورةأوف!ذجفي،"و!فاو

الشاء-جرواحزان.وشوفا..وطموحا..وصا..ةعلاقخانسانه،جيهالسايكولوواتجاهاته،الشخكلصةالفنانحياةانريبلا

ظهـورف،نديراونغفلهانتلليسانم!انيواقعهبمانما-هذافي-موافءتمحديدفيكب-رقئبر!اوالاجضما!كأاس!يةالسبوا!كاره

النئهاعرفعلهماوهذا.اًلانسانعبره!بانلركضهانواف،،لهكفنلنلل!ا!ردراستنادركيزبضرورةملزمبننظلاننا/بيد.ورؤياء

استطاعتوجماتهفيالعامملامحء-نتم!ثلبماالشاعرانثم.باللذاتومواففه،،!افكارء،الخاصهالهحيانستعينانثم،الفنيةآثارءعلى

كلتوتشعس،بالغصةمعهتحسفانت.كشماركتهعلىيحط!ناانالدوافععنالكمثففي،انحطاطهاو.لطورهمراحلوتفسير!مفي

قصيدةنفمانىيابهـنتثافلبمطثم،4واهاؤبمالهتتقتكاد،وهذهذاك41التعبي!رفيالرمزهذاالشاهـراعتمادفيالاساسي!ة

ينف!ريكادفلبكانلمحتجداحشاءكتتلمسانكثم.؟لمرارةالمفعم!و--لاالا-لوباوالرمزتقييماما.تدكاوالاسدوبفيالخاصة

جثمانا"،مالاسىالسنتهـموعقد،اللحبرةركبوتم!وقدالصغاري!لاءكظاهـرةاثعرلوجودالعامةاًلمصياتخلالوءنعبرالايرهـونانينبغي

!فتجدالا،وبصد.والضنانالد!ءو!ميرطاهمكانءناهـىلؤدبمرانيمكنلاكظاهرذصالشعا-ةدرانذلك.اجتماعية

الىبكينفذءصا"اللحنينيحرفهالسهرانابنك!وإ!اكريبهذاالملاءصح!لىالوقوفعبرالا،اجتماباوجودهااطادفيالاثبمء

لقد.لصرخاتهوتوجع،واياهفتتعاطف..للمالمطا،نسانهذااعماقكظاهـرهللنصاولمالمعادلنسميهان!مكنمالوجودلالاسهسي!ة

يتمثلاناستطاعلانه،لديكذ!كل3يكونانالشاعر/\-تطاعيتحى!دانماكصورة-الانسمانيمةالنةعساجم!!-هذهاناذ.مجتهصية

هي،الخاصةنفثاتهفي5واتواجد،والاحساس،الخلقفيفيما.معءنمحهط!بماخاص!ةانهاقوافيحركهمناسادطعاىيوجودهل

فماجمجتمعيه!ىتهفثلععماهذاطاهرنبائهقبلاكذللكانجدلداونكائمةله)ظاهرةومعلإ..وصيرودة..حركخ4مجال!ك!النفسكانتولماوعليه وهـا-.

ب!-هـءنبداانكشعرالنتعرجوهرعاىللوقوفيلزمنافانه،الشحعرية

لادلالسانيخلقهاالتبماللإمككلالتعرانذرو.آلامهمنهغظ!لاكأاص.لنخض!باولمنيدأان.الاجتما?وجودهااطابىفيالنفس

تمالف!عالللالهليقىكبما.دفي"وصوداضاحتملعنى"نفعءلمتهوهـسمهايطوكوك!!!ماقيم-شيءك!لوبرهد،شيء.لىقبل-هوالشعبراىثم

..--.سواء.."الجماعفيمزمثلبضهـورةمازمديهالشامحراًن.اج!نمالحية

.الا!مادعادمفي،عةالبض!ب!هـاثمةيىسانذلك.بعد.تملمامصياكتهاتمتورالقيمهذهاكانت

وهو.و"وضوعيذاتيالىالشعريفممنالكتابمنهناللكيثبهاً)ـخط!ةووهفيوالنتعر.ذاكيوداولنفسهينتجشاعرمن

رامب،اودملحمياكانماوبالموضوعي،غينائياكانور-،بااذازجمايويد.اخبادلواالانتاجعاللمف-ديالسلعةاوالبضاء4طنيعةكنيرحدالى

إضكلىاالتقسيمهذاانديد.ذللكفيأليونانلقسيممتبعا..او.دبادليةقببمةعلىلحوزان!اليس-السلعةايمما-هذه/أن

هذا،اثوهوبرالر.فيصيارث!ماعرانذلك.ض!مبرروليئهضلاقيمةاي..انتفاعيةفهـيمة!لىتنطوك!،اولالمكانتإذاالانقدية

وهبم.غنائيةقصيدةامملعمةيكتبكان-اذاامايىرىيقفاندوناناسصطاعتاذاالابصرهاتبادلانيمكنلاانهابمع!نى.اجتماعية

والوضو-،بالخاصالعاملوحيدعلىيج!دالحالينمنكلفياوا!عرهووكتللك.تفيدان..كائمةاجتماعيةحاجةثشبع

يفسرهـنثمةانعلىبةالالرطبيعةاولشكلاعتباردونما،باللذاتيكل!أناذاالاتلكبصفتهيكوننايمكنلا-حياتيةكقيمة-اللفن

الوجدانية.الانانيةاو،الذاتعلىالانغلاقانهعلىاللذاتيلنافىواسعاعميقاصدىلوجودهيلقىانايخنطاعاذاالاابم!00إنافعا

لناوليس.بهالاتحاداوالاخرئناللحديتافعلىإوضو!واان.محضاذاتيايينانيشطيعفهولمنوعليه.الاجتماعيةالبنية

بمقدارذاتيهوالشوان.لضعرانمسميهانلمجنماالاثنينمنوجودهالشعرسلب!اواللد!وةطيج!بترويرادخرافةمجردهذه

بص!هات!ربةفيالوضوعىملامحوزجسيدصيافةمنيتمكنماوهويوصع،مثلا،مالسياب.والتطو!اذبناءفيطالمحتهوبالتاني،كفن

وهو.الغاموظهورلحركةمحالاالتحرلةهذءمنيتخذمال!دار01001
...07و!مهو!ءنجد،انمهاردآلاههويهبكي،ا!خماصةواوضاعهلحاله

هيثميمال!ياليسيفيشمي!لهافيعلىللكولقوائينصوطوكةومبيفيهرهذخام!صاولافىء-ىويذفس!..خاصبنتكلنفسهذلكفيكليصيكاىوان،رميم

عدىي!نطوى،مثلا،خاصةكظا!رةفا)نفسى.ظاهرةكل!جميقائمقهرقلب،فيكلموجعاصدىبنفثاتهيبرانيستطيع،باذاتهومكبوته

..يمسحان-كق،ر-استطاعلانهدللك.عينفيكلزترقوقودمعة

ذاتوتح!ل،نفسكلىعأيهطزنطويا!جمطالؤضوعيةاللةوافي-نذاتهفشسر.اجتمامم!طابعذاتءطسايجعلالذيالطبعذلسكاغنيته

"ل!كسانيا!اؤكهو!ي...وصود!افيالاس!ا-قيالا?واالسما!.اتيذهـولطبقدراجتماعيهذهواللحالمحة

مح!يىهـفيالان!انص--ةالنضسوجودانعلى.خاصياتهطفيالعام!بركاارءنسورةوفزفيبيللمقين..ا!اه

نة!واًقهـاءن.!اتته.واوتيالسىماتب!ضل!ا!عطين"40اجمتطء!الجدارفينوافذولا،أدقللو4فيببالا

اوص!ودالاساسيةايسماتبقيتوانفانهوع&لمه.اخرم!طفياررءائرونيع!ودلاق!!لىارر*لم!الت!ف

4زنتابسثماللطبعةقوانيى!نوحدةبفعل-واصدةار:شر!ةا:غسا؟ابىحادففقنهاكطف!4صفراءظلمةمن

ز!ميالمتمددةا،جت!مالحيةوجودا-هاانالا-العاءقىأطرهافيالمصل!اتلونولو4فاللصظروداعبلاانطلقخ!كنف

هـفيء!ةا!ماع8وجوداًتات،.هيوجودهـافيالتهددالى،ها!رج!ونوي!فزعوناطرءقاىعاي!مواكضون

ولغة،،وفك!را،واءت:-ارات،ومثلا،طغةعاوجهـارز،ين!حدد4!نهافظارفيو!دكوهم،!لكال!لوي!ما!لون

وحركة،،وعا!ة،اعةو،،ر/خاا،حيطداكبرهيجودأتواح!ا!صارارمنكروحال51ياحالرتقرعهالباب

والامكاني!اتالمواقففيوتطوراالاضدادبينوصراعا،وافكاراا!حنينيحرقهالم!رانابنكهوا!الغريبهذا
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خباتمايدريكوما"عولىام"يايترجمانيمكنلاالشعران:نقررانلناكانهناومن.،المفاهيم

ويسرينا3عقبىمنالمقاديرالمناهذافيو!-وافكارا،وصورامواقفنقلهبالامكانكاناذاوانه

ات!نامحنسيرخيوكيفانىك!انقلهيمكنلاانهالا-ج!بلةفمريةشحناتعلىينطوييظلىق!د

!؟مرال!يمناتلقىومتى..تطوافنا،وزوروا،جرسااللغاتاختلافان.ومتعةاحساساللغتهفيهو

تقاذفناأشعارباب!باتأزرىفى-اللنغموبخاصلأ-هدهكلتلعبهالذيوالدودوصرفا،ولركيبا

-ايؤويه"المفتولاللشعر"منببتطلونيحولذلك3ل،اثعريئالصورايحازيةوتر!زوبلورةتكثيف

ندالمه!جلى-قيللهاعشناالشاعريتمثلمابرمقدارفاله،حالكلوعلى.شعراالشعرلرجمة

!دثيناوظيها؟.قجتوفايعكسمابمقدار،محهطهف!اللعامو!جودياتخصائصمنآئار.يي

وتسغبناغضالحصامنتفتاتنس!صم،ماانتاجالىير!بر،واصهاسا..و!با..اختلاجةبيف"روح

وتضمينا!،دمن!وت!تقيهذاانعكاسهوانما!دير"،ومامحيطهابنهوفاللشاءو.فنا

جارحةكلحومنا"عو!ا!"يا

اللدواويناهاتيك!نسرجفسطاخبرةاالاالان!انوجودفيثملآ!بس.الاشوجودءفبم/1لحصط

جاح!كحتد!-ااًنايدرصم..الوحياوا!حدسمسمارلأبةعنيرقالمااما.!4ا!فاء!ة،اللقوة

برات!لاها،مطالعصفيقه"نبهالاتاموءيح!طانالبعضبهايحاول،غب*خرافةفهـذء

،.كاذبة!دسية

لطبقية.مجتمعاتنااظلفيالفناناوقدرالثمهلمعرهوهذاكانربماالان!تاجفيالمثمخصيالطابعتاك!يدعلىيصر"فرويد"كادطلقد

عنرسمانهويطرح،كثما!روجودهيافياناءا:هوتينب!ئهـوحهبعنى!المرضياكبوتاعنتولىالملا!تفسهـنضرباويرهتبر.ا)دفني

والمطاء!حللاهواءوصرى..القصورفيذريلةدميةلصبح،كتإ4هوحيثمن-!لوسةمناكهرليس،عنده،اللفناذ.الفنان

هـن/يتخلىانواول،الامورزهامءلاكعليها،نطويالتيالمريضهر!أ!هع-ا!مبيرفياداةالصورةا!ادفيرمها!!

..خا)قاحياتهلليعيش،اةؤاداوير..الق!يقعماكلبمايقض!ران-مريضلرجسيتدهالاخرهوالذي-الفنان

الن!ضءلى"بافلأو!"يقفالمايركولوجيعال!في!ناللكوكانتلمي!صذ"ادلر"وجاء.اللعصابيال!لقلحلىو.لعهلهداخلهجا!رقه

للوقولىكاداةالشرهـىالمنع!!ال!لقنونءجترحا..هـؤلاءكلمناي!ساءمعتببرا،الفنفيوالرضجم!ا!خصيالجانببضكد"الرويد"

القانو!هدابوال!طةالتطاعولقد.الصياوروكو"أتىخإقهعلىانعاى.ن!قصهمركباتاخفاءفيسببمااللفنان!حدهاوسية

..ا!فكوتمتحال!للمادةيتيسركيفالتشريحبمبالدللبلووصحان.سابقيهمنا!-دءلمىذهبايضا((!رويد"تلميذوهو"يونح"

لمقت!نعأني:"-ايقولوكان.حركتهفيالمادةيعكسالهـكرانكيفثمالاثران:وقال.يالمرةلفخصي!ةصفةا!فنيللانتاجيكونان!نفى

سيتحدعندهـا،اليهاسمصاراًلانسانيا!فكرهمطهامةمبرحلةانا
..ل!ماهمما.!وءجمطالفاعللا!ض!اراوالعم!ةالولادةهوأذماالفني

سيحلوعندما،باللذاتيالموصوعيبالسايكولوجيالفسيولوجبىء.لهعاوو،مهوقوما)!طعرانالىاروأء.لحصرهمحنتعصيربهذا،هو

."وبدنياًدراكيبب-نالمزعحالتاقضاوالتضارلطه!ايمنبذاوءواوركاءلقدي!نانبمدولادتهثمجنيخااللاو!هذاحملفيالام

لأ.الطبع)71(الصفحه-ويلز.كهاركبتايفبافلوهـ!.بايفان)هـصاكثيراا!سءافيها..ظئمه!هاتوطاؤ!،رحمهفيونضجا

لنالليساله"بافلوؤط"يوكدراجللسلوكبنوخلافاالانكليزيهقوتهيممت!دالعكليمالضعران."لمحمفةكلءلى،التوضحوعدماضباب11

عاللمالانسان،الىالحبوانعاللمفيوالحركةاصوكاقوانمنننقلان!اوفااذا،تامفيمعناه!خ!ىءوفحئ،كحوعألانسلمنحياةمن

الفسبو-الماكنةفيللالضارةشرهـصيفىظاماللغةوجودلانذلكالمكته-4نشر-الخلمقعماية.)"شخه"هـةعواملءنالممنىذلكاستلال

أفميمكنلا..خاصلآطبي!ةالانسانيرعطيللانصانسايكولوجية

لا.هـ!-.بة0!"جيوالسايكولوا!سءعرءن"!تبممقالة-الجديدةالاميركية
نااوضحلم.ا!حاصةقوالي!نهاعلىلالوقوفالاعليهااهـطرة..

البماو"وثج2"انذ!"يوفي.(الانهـازيةالطث!-(2ا8ً)اصةحةا

مااذ.الذكاءقابليات،!جمطواضىأءلآاو،خر2وانمانبينفر!هفهوم"هيجل"منكثيوايقترلطالحبمالشهودورء!لأدصدداليهذهب

للحوافؤالمزدوجا!ظامابهثرلطامهنلحمقآاللغةامممىنظامبرلمثمرواطةنسانءن!د-ثصا!راكانرب!االذبم!فالب!.عاممةكطاهرةالبطلعن
برمدلناساي!ئيتمانمااو.

للكوفيمههاويتحركال!ناري!خ!يةإفهرورةايدر!انيسصطيعمنهو!يجل
اما.الاجتطعيةظروفهمواحوالوقائعوت!اي!ناخ!تلاثفمنهـ-بءذ....

.."-ت!او"انكما،ا!بطلن!خلقادكماهي!الضرورهوعليه.خطها
هذءادط"بافلوف"اوضحؤقد،لفنيالخملقواالادراكءملياتبصدد

م.م..م-..هـذا"ؤاودصت"اناذ"عو.له))خ!قاللذجمماهـو!يولحو!ولماعلى

"و"للباتوصه-جيدرجبىالأجنفحولمءللحووكو!رهمم!يوساهىءما!يفيل!افني!ةابدولقيمةعلىجماءياومح!الاهـ،ن..الما!طكلضمببرفيفائمبشسكليعيضممان

به،هـقىفقام"4ءوص))فجاء.الوعجمااقىحاالىتنقلها!تيالاداةالىيعالاج

العلمياأفانجريتوباف!لوطود(تأ)4ىلتيتجالومنلوحمرلبهاا!ملسئوف!ي!يتالبثمخ!3ملاماناحمسبوا.ةا،ؤحسبهذاو!يص.ولادتهثموانضا!ه،حمله

المحسوسانوجدحيث...الن!باؤات!لىخىتجارلطا)صدد،ءكبماالوو!ره!4يرف!رالذي،"يونح"ءندالجماهممااللوعبمهذا

وضعاذ،طاونشطاتساقاواكثر،واسرع،افضلثكلينموالحصاسى!."وو-ج!"عندا)*ليالف!اوا!لقورماتاكثرتحمل

ءلمىيحمل!ارائعةموسيقيةبالحاىبطلقرجهاجوارهالىاز"هـو،النه!،عربثألى"يونج"اليهيدهب"اإفطرمناىعلى

تسرك،حركةالمتسف"،المتناغمةالصوتيلآاللذبذباتانالافثراًضسىوففاز4كفنانرسالتهاداءءلمهمانتدبمااذاالانسلمنانيرى

نانستطيموهنا.!ملالحيةالاجسامونشصاطحركةفيطي!بةا،،را4لافذإك.ءجرءصارربرما..بالممما..متعبا..شمي!احيلالهيعيش

ماديايبررهمالهالتناسعمبدأبانالحونانالي"ذهبمأان:!ولوءـو.الاخرىحياتهجوانبكاملاهمالالىرسالتههئقلن!حتيصر

.الالضياءطببعةفي!ر..تلمكودا،بالضرورةولكنبارادةلا،يكونانبدلال!ذا

والخاصالعام"ساللةبصددالمقال!تضامحيففياثرانل!قلقد،والالام،بالا!زانء!عمةتكونانلمابرلا2نهوحي!ا..محظوظ

،الخاصفيالمامتثخيصالىينزعالفنونككلالشعراناًلىقيشاءرالخاصوواواللظاهمةهذهالىاشلرولقد.والتاعب،والنكبات

يقدمانيشطيعذللكفييوفقمايمقداروانه.اللذاتيفيواًلموضوعبم:قالحيث،الجواهركبماالكبرالوبية
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بماولكن..،!د!الكتيمكيهموضو!ةيطرحانهيرمتقدوهو،!لا،يقولمنيجعلانيرممشطيعمن!صالحقفمالشاعر.فنااو.."ثعراانا

يمة!القابلياتهعلىممتمداالح!قةالى!وصلالذك!هوالانسلمنانبهـطتخت!الواؤغاء-ااناثمههـداللخاصةتهوح!اياتصاربر4،منقلب4اءاني

مالنىوخصوصامحنهطاتعبيرواالح!قةاك!نمممافوسائلوعلىوحوالحهيسةطبعمنهوالناجحوالقصاص.فؤادكللها"و،ضرنح..لفمفةيهل

جانبللح!قةيركو!،مرحلةكلفيأالاجضهايالت!رمستوىعلىيقدركل!ن.الأفرادهـلايينفورعهالذيالق!ربط!فييك!فان

ا(يهذهبفيمساعدمرالهنجدانوباءكانناصبودنانك!لم."أيضاذاتىؤئةاوطبقةفيتقو!لتيا،والس!كاتالخصائصوبلورةتعجميع

.كانلنصبي!رادفاذايياصطلاحا!نعملقديكنللملواصددا4!ذافودكلفيوجودهؤة!-!انت!م!نطيعنموذجامة،لي!.وغ،بكاء!ا

اًلا.الادرادءملإةذاتيةبذلل!ارادانه،مثلا،نقولانبامكاننا.اللطبقةاوادفئةي!افوادءن

ناؤؤكدانمنتاصفلا،الف!بيانهمحاىاذاتيااسهق!خد!وقدانه

ماوالنممبيالذا!بماا!ومتحديدهفيلمضابعكانانماالظضلالكاتبالثوفياعاموااللخاصأنثهـنيكنو!لمصا،حالكلى،على

النج!في*دىلامثلهماًف.اةطقطاالوض!ممةفلال!فةاليهيدهبظط،مجاليرالو"ى!فصط!ومالوضوع!دافمان،وال!ن

ا!لق،فيهاتموضع،المدر!اداتعنم!اللة..موض!روصنة-اتوردماءلى-ذلكفيئيمسبمالرلسيبول.كبمروبمث!ول!،اوشباكو

المدررقابلياتعلى-عده-يتمدادادرهمجردفيهـايرىوانمابهورتالذيوا!سريعالكليالاندحاردلكمالىالاساسفييرجع

ةبمختبروادواتول!ائلهـصيقمدما!لىثم،واد!كو/ة،الحش!الىثم،اكاصفةالت!يكوالعاوم-طوراتاما!ا!كانيمي!ةكلرةالن

!وىعاىوخصوصا"صيغةاما.وتح!قهاالظاهرة!اكشفاأ!ه!الخه؟لأموضوعةءمدإ:رجوازيةامفكرويرمث!هافضىءماالننيالح."ة

اًاتفاقةالذابلمتمنالركا!هذامع!ها"ءنىؤلملأ"الايما!افطورصرةا!نفشصييعنتائج!،منىنوالتي،اقاريخواال!يصةفي

ب!اقيطىزسكزاق*متقد-!الكلعلى-وهي.نفسمهاءلىبينالح(سماللفرو.انالنممبةفيالذاتيةوالافجا!اتا!الأارار!،

قاباياتلانلان!بيهوالن:!ان.ليالج!م!اهامنافرغتانالفلسهفاتمحر!فيوا!نسبيةالديالكى-كي،م!و"هافيالنسب!ب!ة

تصورهانشاءت،والت!حقيقايكثمففيوسائلهاو،وحواسهالمدرك"وضوعبم،ذاتطابر!لمبا:فيقولالاولىان!طا-راجماز-كأ،واف!-ةالو

الحرهـةقوانينقياماوزهوضحمعمنبسببفبيانحمبياولكو.كذللكحيث،الخارير"والموضوعاتفيا!فطءقومزم:ءا!

طاهرةكلانطواءمنبسبب،تلكاواللظاهرةهذهفيالمطلقبرسصلمساا)وررهـةقوارمنصءثاتمط،خاص!ليكونالطلقاواللعامور.وضع

اداظ!اقوابظلحبركأالر!ط..غيوهامحنبهاتتم!بزخا!ب،تمحلىظناوالظا!رةهذهاطارفي!ل،واتير،والوحدة،التناقضفي

ءلىبالوقوفالاءالعشيمعرفةاستحالةمنب!ب،بحينهصطفيانصب،صخما?صةت!ىونءـذاؤك!وهي؟ذاكاوالموضوعوهذا

هـ4ت!حددوعلائققوان!ينمنحركنهيشطموورانفس!لمهممىءالدللكاللمإاهرةداخلهمطعليمسماقك!نالتيبالعورة-!نا-تتحددصرك!عمسا

...وجودهافيتاريرخيطابعذات4الحقيفانمنبسب!ط،طبمتهتذهـسب!ينفيوجودمنيحبطهلبرلمماا!ظاهرةهذ.بهلاقةث!

كلفيللهاهدهتتصدوان!عا،نهائيةصورةءن!اليصىانرهـ،نىءا!ش!فيتفصم!ال!ءا!:القولالىا!ءالو!ع!

.ذاداوالمحبطهذافيحركت،حااًليهتصبوء،الطسعلى!حظة.الانممانفياي..ل!ذهـالاء-اءالمدركةاللذاتفيواؤماال!ارجمظ

ين!سمالوجودان!:ط"!او!ب.موضوعيعاهـموجودتك!رهياذ
الخطا.هذامثلفيالكاتبيقعانبالفريبيكنل!انهءلى!هم

لط،بحلم"نهسيءا!ىلصبرادطلناا*س..ذاز!ميوجو!الى
اللحقا!ومقابلته،!نهجا!ةواحكماماؤوالؤبمانف!حهلحجرفن!ن!جة

والحالة،بالهريبيخنلم:قولا،-بهوعدماعكصيعلى-ل!الاقوال!البتحقيظالوعيخلقهعلى/فومماو!،!نااي..يذاتهووجود

..وج!دهـمحقائقيخإقوناذ!ناهم،اذن،فا!اس.نا!وووءايات

منيرمميرلبميءمعتحنمهدالامكانكانخلطفييمعانحن!،هذه-...
...كزع!ماهذا.الاناءيرجودالوفيثم4)جساذ،ا"وضوبراوالمادبم!

علىت!تهد-لاالمو!وورةالحقينما!:"اًلكات!مزول.والر،هـةالاناة

مدبهيذلنتحتجوهي.الو!سيم!ال!ىماتوبقيةاللصراجمانيه4و

صور.قبلموجودةان!ايعنيلاذلكولكئ،ارادتهوالانصمانوجمطا،المدركاتالصورباضلالىثم،كلكركل-*وباالالكتروفيتمئخبصامكان

مصفلأا!.وءلشهبرلموناو4فبر!؟ؤ،!!اق.،ءع!دأان!ااوالاؤهاناطاوله،اصورةانحيث.الاؤرادباخهلافطالواح!ل!ضيءاين!ني!ة

التطبيقىالنفساطعلىمبنية،!!ةوء!دةعمطمهماالحمنيمسة
و،(ص)و(س)عحد/!بءما-هيذ!رممد-عحديءطتفل،مثلا

قىا!بيحنالمرة!ذءفيخلط."دما/ف!ءاطوعكللافانا!لاة!منب!ببذلك.ا!ظعةفي"هبيوجدونمصئ،)ن(،و(م)

فيكاكيدلي!هبانهئم.معر!ن!ااوادراكهـامحمل!هوبينالموضو!ةىمليىلأعندواهاكأ:لماوف!،ءضاو!اهـن،ل!عصمغاعنصواسناطبي!-ة

موضوميةحقيقةهذء،الشمسحولتدورالاوض:"القولحدالىهذا!لوسية!لاتمنالانانررصببرماكألك!جانها!.الرص

ء!ماورغ!باتهمليالنلمادادةعنمستقلمةوهي،الهلكء"ءاي!،برهن!اوصتىبرلط،الالوانعنوب!طاهرة،صادقةفيرمدركاتبهتقض.كه!

بهيوضئمثالااًللفمسصولالارضد!رانحنيقةمنمخذا."ثغيرتمناباطيل.نذ)غيرالى،يتاولهمنلدىآئارمنالمخدرلمتركه

ماعلى-ءمده-!طالت!طالموصوعء!ةاللح!قةءنءفهومهاومراًدهبمشلقائ!"،الدوالكنبكعرف،!مانممببلأاوءوضومحيةا!ح!قىقىان

ح!قةان.برلمولهاوالانمولنوبودقبل"وجودةكنامرأد:اهـ-لا،ءرر!اوراصهافي51-بي!ا!اًصبتوسواء.يهاادرابرعن

يكونانقبلقائماىن،فلبمقانونهبماللشمسحولالارضدورانبةلفيثاامرهامنذل!يمهل

رائعهووكمبةالكوكبهذاوجهعلىحياةوحتىبلانسمانفمة

لاالارضانيعدنانارادوهاللذينقضاز4خاطبعندما"كاليلو"!ير-الر!!نا!لتزمكميصكاتب!-عانحمأالمؤ!فلمنارء

!تدورزالتلاولكنها،"هسالن!حولتدوريمكنلا،والخاصاإغامموضوغوصدداخطاءفيثتنارولواافممفي

نا:القولاللي،حاذفا،ذكياكاتبايقوداللذيهذاخبطاياًزمصه.لذلكوعرتهنفسهليحكمكنهـمالرجلبانالاتبريرها
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علىالموضوعيةاً!حقيقةغسبوالىيهصاراناما.الموضوعيةا!حقيقةهرليوجدانيمدهن"لااًا!ثصىحولتدورالارضمث!)منحقيقة

الفرضاواًلادرار!ةاو،اوضوبلآاالمعر!ةاواكالادرا!هاسيد!(يا-الارضشرعتلهدإ!لهاوعيهرصدوناو،الانسمانوجود

حيث.بكأاللصلعتاقوانينز!رهولاواقعو4نهضلامافهـذا،العلعيولم.الفةطءفي"-فلابرماانطاقتانيروماًثم!ىحولبارروران

ادداكبكلم"-عنها-فيا!وبيةيعوضانيمكنلاصقيفلةكامةانصاصبةللدنمنبذللكاذناو!فراىص!الىلن!تاج-ووهئدستكن

تحققالمزيداونمناول!ةفيمثفةارصورفةانذ!ن.هد!ةاو!ذءلثناءتذالم!3"لظلوسوف.المدركةالذات.بةوالمسحيادةال!ممو

عئدزا--يعنياة*ققوا/.وحقيقة...!فيورا..تطقق..نحققاهطامفيغهم!هحجروقد،ا)كاتبانبيدبةتثمماللماماللذات

!مكئلاموجودانهبمعنى،حقاللهان:ثلا5فنؤول.جودالواوالكونالورولهلسفيةدفاتزاوكتبفييجداناسنطاع،الاخرينوملاحظات

..ادرك!إزامنمثقةهطو،اكالادراما.انكارهاوبها*فرمةالحقه!بهنكه!الموضوعالواقعبيننخلط-الاانيجب"!اننالي

اوضوءصايواف!اا"!ا،لوعبمباصلةانأ!لحقيقةق..الموضومحية

الاس!نحواذأوادشىءعلىادحصولوممنى.ادراكا..ادرد..د"
!دراصالطاًز4ءخوههه،ذانالىفيرتماحكا،"وخارجهالوجمماءئمستقلافيوجد

ممناءا-هن!والمنطقالمفكرتموضوعاالىءصطلمعاؤزووقد.عل!ه.........

......قدي!كنإماذاانهعلى.هاوبذا..ايها.وللف.دا!اكياوحعيمه

ارتباطاتهاعلاقلتهاوفيالصورةحص!ليصبم-.هف!وءا-فالادراك.هدا،ةوترجمةاوؤورلفيخطأاو،زحريفاو،.تصحصفانصاهذانال

فلقعد،حالكلوعلى.والحصولالتحققبينولنهتان.حولههابمااً!الادوتثو!!ثىرنعمهةو"-صأو)،ة،بالاافاظولعب،فاضحةمفالطة

فينسبيت4يعههدالتبيفلا.ا!لثانيةفيوخ!الاولىفيالكاتباًخطاحولالارضر!لورانالموة*وفياللحق!بقة!وا"وضوعبمالواقعانذللك

ته!ىالموضوعيةالحقبقةولا،لح!ةوايهالفكرالانساىةاباياتعلىحقاؤهق!ط،عموماة3والحو،لظوروا،اجادبيةافواثينوا)مثمهد

الانسانردونتقومأنيمكنلاوبذالك..العاميالةرضاوالادراكاذ،رنكونذهـنر!رهه،لانوجودهـافيتحتاجلاموضوعيسةووقائع

وعيه.او!نءشنتىالموضوءجمماالواقعاًن:قيولامصاانزن.قبلهقائ!ة!ما

فافصلمايروماايى!اارجعاعلييعةملاحظ،تف!...وبعد!ي.بالوعي"متصلالمو!هوعيةالحقيقةا!حينفي،وخارجهالوممبما

4والالمام-هنا-حاوتماتوضيمواز/د،ابتممرتقدكفتمما.للذلكآخرغمصهرا!اوليس.خارجهتقومولا4تم-تقلةعيراذى

سريما.،اوعكطاخارجماًلقيياوالاستقلال:كييالخاصبهاب-!الايرأتا!فالنص

.وهوالموضوعيةالحقيقةعنالموضوعكطبالواقعدعاهمابهـماورميز

المياراههدانهطرةاً!لوهةا!قلالبرصددالكاتباليهذهبماالنقض-حالكلءلى-دهدافي

،!!ا101ألم!م!!

هع

كورنوغسيتاوقاليف!

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة

منبدءاماركسقبلالالمانيالفكرفيالماركسيةللحركةوتأصيلالماركسبىالفكرداخلمنوحلة

الماركسميللفكرعنىمصدرهوحيثمنهيغلعندكبيرةوقفةثمالوومانتيهالحركةالىالعقلانبةالفلسفة

المؤلفيهتمو!ا..خاصةبصفةؤءورباخولودفبخعاروةبصفةللهيصلياليسادعندأخرىكبيرةوقفةثم

ماركسعلىاثرتالتيالفكرهتلكوهي،فيورباخوهسىمولسىثمهيغلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

الاصولرحلةتلكونانبعدالشيوعىالييانحتىالفكرىوتطورهالفلسفيةالمكوناتفيوبحثالشاب

..ا!صتكملتقد

منوهو..ببرلينهمبولدتبجامعةالثقافيللتاريخواستاذالمادلينالفكرينكبار!نواحدوالمؤلف

نشرتالتيموالفلسف!ةالاقتصلديةماركسمخظوطةءلىور!لزماربهسعند"الغرببمشكلةاهتموامناوائل

..ماركسكارلالىالنطروعدلتالعشرينالقرنمنالثانيالثكفي

لم"الاداب"دارعن-حديثاصدرل.ق..3المثمن

دتطبعةفي

مم!عي!لييمم!لمي5!.
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