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كاظم،وصطلعالداوديزهديازميلينواانا،اصدرنايوم
كان،المعاموةالقصيرةالعراقيةالقصةوضععنالقصصيالبيان

هـلىالكفايةفيهبمامطلعاولستامرامتوف!االفهمسوءوقىع

حولبالعراقالاعلاماجهزةفيتيصريتزالولاجرتاد!المناقث!ات

القصاصنالزملاءمنفثةانعلمتان!يغير،القصصيالبيان

ببغدادالشرقياباببامجيدبمغ!ىالمناقئاتفيشاركواالذينمن

ئسسثالىاليومتحولتوحيثالس!نتيناتتجربةولدتحيثا

الستب!اتلتجربةمتح!ساكنتالذيانالاننيغضبوا،انتحاري

الذياناباقيعلمواولو.اننحربةهذهن4البهفياليوماخطىء

تصوروهذا-يعتقدونانهموظني.غضبهملزادالبياننصوضعت

نطالبه!مواننا،ستالينيةاحبوالألهمندبر؟ننا-بالطعخاصء

والشعرالبذارعناوالمحضالسياسيالتحريكفيالقصصب!،بة

صبجوا.لهاكانتالستيناتتجربةباننضرفلاوانناوالحصاد

ايضا.ايجابية

القصعةوضععناكتبهاالتيالثانيةاللراسصقىهيهذه*

!خي!طءتاتياوالتقييماتاًلافكارضوءعلىالقعبرةالعرامية

الدراسةوكانت(7191ايلول01الادابراجع)القصصيالبيان

من،القصيرةكأالعراقيالقصةامراضفيدراسة"بعموانالاولى

الخامسالعددالاقلاممجلة)راجع"بالواقعالقصةعلاقةاعادةاجل

رساهـةفكانالحاليةالدراسةاكتابةالمباشرالحافزاًما71910(

معي!ف-كأاعتبداتتمنعنطورسامولثاعرفاصصديقاليبهابعث

بانهنغسمهعنبقولهالبيانعلىفيهاعلق،اسعم"عنالكشفعن

يمكنلاالبيانفيالواردةوالتناقضالطبمغاتموضوعيمةوانفوضوي

تلكومواقفوأراءالرأيهذاببنانرايتوقد.قضتفرحهان

رعمالسببناتبئجربةمتشبثبنيزالونلاالذ!القصاصىمنالفئة

اثراسةهذهفيريالف!لوضعهمتحليلااقدموالذيعملياانتهتانها

عمليايعترفىلاالمذ!لورالصببقانمنالرغمعلىكاملةفكريةقرابة

وجعتوقد.خامىافقتحتوض!هويضعافريقالهذابانتمائه

الطبقيالتصوربجدوىاقناعهميقتضيلاالجان!ينكلاعلىالردان

بلئشوءالذيالفكربماالوضعتحليليقتضيمابقدرالقصةلشكلة

الذيا)وضعهدابمشكاةطبقيتصورباياقبولامنيمحع!والذي

بشوقي.!أساك!اواتنهىو"،ديةسبفوفمويةبدأ

!او3

،ملمحصئسصشسنمبم

ف!المحما!ههأءلما

،الغيتهاضاذ صعىلصرجميجى

البيانقدمهالذيالتحليلانعنهنانؤكدانالقولنفلمن

الصفاتاض!2اوللمشكلةالممكنالوحيدالتحليلهو،لقصصي

الوضعلمثمريحالىنعمدانالاجدىومن.البي!انافكارعلىلطبة

ال!ولايىومتس!نطعلاال!،صينالقسمنالفئمةلهذهلفكري

والتطورالمجعقيالوضءوبينالعراقيةالقصةمشكلةبينرب!اار

بروزوبينالماصيةالمشراروخواتخلالا!اقؤ!لسيال!بأ

القصةفيالضكليةالكتابةنحوالمتطرفوالاتجاهالفوضىلاهرة

القصةمهماتوبنلكراقالاجتماعيالتطوراهدافوبن.مراقيئا

التالي:ا،سموالعلىالاجابةالبدايهفيلنحاول

الفئةهدهلدىالشكلىذاتيااالفوضويالانجاهظ!رولماذاكيف

بتيارتشبهتولماذااررتينلىمنتصففيالعراقيةالقصةكأابلن

وا(الجديدةالرواية)او"الجديدالادب"او"الطليعمةالب)

؟اوشمياتهذهاخراًلى..أالروايةضدأ

الستيناتبدايةمنذبالكتابةبدأواالذينالقصاصونهؤلاءانتبه

،فوجدوءالواقعفيحوا"ونظروا،تدريجيابقليلقبلهااو

تفيير.فيهوالحلانوتيقنواالرعبحدالىسيئا،ببساطة4

برحة،ونافوا؟ة!ونالذينبالاخرينألت!ا،ا،قهـىالىذهبوا

وكصوروامستقبلا،الكونومصءرة2المروتحرولمروالادبالسياسةفي

وكتبواا!اهراتفيولفاركواالافرابفيدخلوا.!لبؤلى،عافضل

عناوالجيرانابناءمن4عالجبعن"اًلواقعية)ءالقصص

الاضكلابصاتظلوفيمحأةعادواًثماليوميالمنت!صو،-ش((كفاحأ)

كلعنهمتساقطتوقداخرىمرةاثنمارعاالىال!سياسيبنوالياس

التدريسىاواجامعةافيال!لأواسةغيرلديهميبقولمالبزاماتهم

منقصاصيناواغلب)مكتبةوظيفةفياوال!!حافةفيالعملاو

يا،هملبلاالمقهىفيالتس!عاو(اصفيرةاالبرجوازيةفئة

كتابة،وطبعا.الش!نبقلة-قبلهممنءقدماعليهامحكومممارسات

صعيفةامحمالعنكلتفصلهاواحديمنعهانيمكنلافعلفهذاالقصة

ارهاببؤرةحبرهاويظلتزالولااعواماالشرطةدائرةفىتقبع

الوابىاصحابمنقصه،صىن!واعلب)القاصرضمدرووجهةساكنة

خرجواثمدخلوهاثممنهاوخرجواالسجوندخلوا،الممنىبهذا

بعضهمصورووضمتالسيمياسيثاكلهمفيللتحقيئطلبوا،منها

لوجةعلىوادمراق؟لعدالةوجهمنوالهارئ!النشالينصورمع

.(!ثرطةمركرممرفي



.الجدبطغيفيالرحلةوبدات،شيءلاالىانتهىشيءكل

بعضولنذكرالتارجميةالعلاقاتفممنانحديثهذالنفع

الوقالسع:

مناشبابعغويتجمعبغدادفيحدث6491عاممنابتدلأء

علىوالسخطالكتابةانمنالرغموعلى.والشعراءالقصاصين

-صلمالمجموعةفانبينهـمالمشتركضيئالقضبنينكاناث!لأكل

قوميونهؤلاءبيظكانفقد.البدايةفي*قلعلى،من!مجمة

السيا!ي،العملتركبعضهم،سابقونوبارتيونوبعثيونوشيوعون

تظهرجديدةعنماصردائماهناككانت.يمارس4-قىاللاوب!مهم

لمقالبب-العراقاعما!منخارجةوكانهالمهى4افيفجأةبوجهها

بعدمنهاتنسحبوعناصر،الادبيةالمجموعةهذهالىوتنضم

منفصلطريقسلوك،ظاهريا،وتقررادبيةومشاوراتنقاشات

هـلمىقدرتهاوعدمبضعفصسامعترفةتعودانتلبتلاولكنها

ارساينظركانعناصرالمجموعةبينكان.الجوهذاعنالانقطاع

عناصرولمراقتةالامنجهازلصالحتعملانهافيويشكوريبةبحذر

المفهومبالمعنىسياسينشاطلديميفىلمالقومانمعالمجموعة

المجموعةعناصربينمنالمملعنالعاطلوناما.النشاطلهذا

ساعةاوقديمةترةيبيعوناهرجسوقالىيلتجئونفكانوا

سرفالىيعم!وناوالسكا-سويشترواانفسمهمليطعموايدوية

علىالقديمةالكتبباعةاليوبيعهاالمكتباتمنالجديدةامتب

افضليمتلكوناناسالمجموعةفيكان.الشرفيالبابارصفة

منهم،كلبمعيةو!رهاالسلوكاتوآغرباسوأهاواخرونالعادات

الادباءبيئيلأدر!يةإلمعاركيفتعلالذيوالد!يالس(ذجالطيب

والمتعجرفوالطفلوالمنا!،الجرائدصفحاتمعوالشيوخالشباب

ويصمالكآبة3الجديةيتصنعمنبيثهمكان.باللدبحالمتولهالكيبر

السبباسيالتبتللونالوجهعلىيفعصنواخرون،بالعتةالاخرين

العاهراتعنبحا!موناولواطيونواخرون،المصطنعةو*حذلاقية

مانهافرقطالحبيةمرأىلدىيركعدونعشاقاو،متعصبون

وب!مهمكثيرايكنببعضهبمكان.الجنسمنالخجللعقدةالتجسيد

ف!.يكبونلاوا!رون،قليلايكمب

الثقةوان*نقلاباىاضاعتهالحدنموزئورةفوجدوااسخيقظوا

علىتقوملا،عامكمصطلح،بالش!المبررةفيرالساذجةا!لقة

بالنسبةوانتهت.الراحةويريدضجرقدالشصبهووها.اساس

بطفولةاحبوهالذيدجلةحتى.السياسيةوالقوك!الاحزابلهم

بلدفيا!رممنممثرحالمينساذجينمثقفينجيلىلدىالاتوجدلا

في،النهارساعاكتالجالسسينهم،بهم؟بهءيريجريوجدوه،نام

بقطعسةالمتغذين،محيدمقهىفيالمساءوساعاتالبلديةمقهى

،!يكلرةلشراء!لوسسرهوالمقترضينشايواستكانسميط

العالم.هذاشؤونفيوالمتعدثينبالثناوبيدكلنوصاوثمان

ضه!كانتالبدايةفيب!ميعنيتهاالتيالقصاصينفئةان

العتيقآلاجتماعيالتطورعمليةضحايامنفئة،المجموعةهذه

وا&طلسع،الحبمنهاءطةطاقة،ف!يهايمتدالعراقكان.المهلك

اليقظةاقاليم،ق1امراهو،فيهمويزرعافرادهابعيونوين!ر

اقوياءيكونوالمولكنهم،فيهموجههعنيبحثالعراقكان.العامة

والادبيالسياسيوعيهمك!.التفاعلهذالتحملا!ايةلمحيهبما

لدى*دعاءاتكانتوربما.يجبكمامثقفينكانواوما.بلاسما

احسينفيظنهمكانالوحي!دء.الحركةوثود،من!مالغالبية

انماوالخطورةالمداءانفر؟واالتطرفحدالىحسنا،*حكلالى

فسيانهماعلمواومافثطالموضوعيالواقع،الخارجمصدرهه؟

نرجسيتهم،وبسبب،وانهمهمانفس!فيكامناايضااو،الاصل

وقد،ادباءيصبحواان-ريلرنكا"لوا.لانفسهماعداءاصبحواقد

'،

الادبيمنحونانهمانكارالىدفعهمكادببواصعالرعبه!دهصهو'

التوازنولتاسشيللامانصماماالاليستالكنابة،أنومرحواقيمة

ثمبانفمهمصنعوهاكذبةفيبذلكوعاشوا.الشخصيةفي

همفها،طوبلاالمو،فهذايستمرانبالامكانيكئولممدكوها

ناواكتشفوا،يتغيروهو،عنهمرغماالواقعفيانشهميجدون

وهمنفسهيؤبدانيستطيعلنوانه،كاذبروحالصبرروح

ظفر.عبر!ظكلليسوانهفيهانفسهموبدواانيستطيصنلا

عدوانيةنزعةمكانهاكحلالمسيحيةنزعةمنهمالبعضلدىواختفت

ماذايدروااندونالعالمهذااختاروالانهمكلهوذلك.متحركة

التجاربمنجدي!ةجولةفييفكرونوبد؟وا،الاختيارهذايعنى،

فبجربواانن.جريتهيمكنما،رايهمفي،بقيقديكنلموفى

ويتركوفيثفاههميقضمون،منتظرينيجلسواانأي.اللاتجربة

طعم5وملاعقالشرقيوالبابلمحةالاسمتحفبيونكطوفاذهانهم

لمحيؤتلاولتعانيبعرفونهملاورء،لنساءوجوهمسضحفرةنزار

فتبدأالتطوافحصيلةكل!دفيجريثم،ب!ديحد!لمالواقع

اما.شكليةتجربةمحضولكنها،الشبعكحالةسهلةقصةبذلك

البيئة،منأالمضمونهذاياىاينمنلم.ضروربم!فغمروالمضمون

مرفوضلكانالثعبوهذا،الشعبهذا؟اليئةهذهفيوماذا

ذشاقهم،صكنهاخر"ثمب"عنالح!لصمم!بدلااًذن.قبلهممن

الشعبهذالعلبل،جبهةالفعلىالموزعةالعجيبةالذواتهذه

داخلسم،)شعب":وباختصار.نفسهاللذاتمتكررةصورةكان

.ث،بهدوءبنفسهنفسهيعذبانفرصةللقاصرويتركيقاتللا

(برالسىيخناتتجربة،)بداتوهكذا.قصةفي؟إمذ؟بعرمحةيطلق

نتاكلعليبالطعالتعمبمهذاينطبقلااصورهاأسوافي

.(اررضينات

المسالة:هلومىحعربلنقش

نفسهفوجدت،آنفا،قلتكما،الفئةهذهاستيقكلتلقد

ولهذوميادينهااجنحتهابكافةالثوريةالعمليةخارجمطروحة

،بالثورية"افيوبة\)شقمصلمانهاوحسن.ذاكاوالسبب

اقى!وييمالسى،قديمةالرعبذكر؟تاصبحتوقد،وعالت

فبيتجهالقصصيانتاجهابدأالذينفسهالوقتفي،رلثورة

ال!بكلية.نحوبوضوح

تصور!--كان؟الجديدةللثورةالفئةهذهتصوركانماذا

!،مثالياايديولوجباجنوحابذ!كفجنحت،فوصويااسمايهفي

الفبذلكوصدا،بئستاذاالصغيرةالبرجوافىيةخصالعىابرزمن

سل!اوسياسبمننظيمكلضد"عامةثورة"تريدكانت.الاول

"طرازجديد"منفوضويتهاولكن.جهازقمعياواجتماءيةهيئةا!

رشااوبينما،فقطنظرياالارهاباسلوبالفذةهذهتبنتاذ

،الويا!صيل"الارهاباليبرونبلاونينمثلالاوانلالفوضويوى

الفهذهاكتفت،الرأسماليةوتحطيم(لعاملةالطبقةلخلاعي

الحديسهيمللابلسانالارهابيالاسلوب"مذاق)ءبتعسيس

نكسااقامةالىتدعولم.منطالمقهىوفي،المقهىفيعنه

1836-1756)كولوينوليمنموذجغرارعلىفوضوية-مشاع!ية

ا،يلأنكليزيالراديكاليوالمفكرالالوفمويةللحركةالاولىالمؤسس

الهببمعاصرو!ابهايناديكالتياشتر!يةمستعمراتاقامةالى

الحرفالزراعةوتعودالصناعةكرولحيث،المت!دةالولاياتفي

ممارسىتكونوحيثالدينيالجورائحةالارضالىلترجعالاولى

بلىوفيا)مثرقمنفوضوإينفثةفهي،الثانيةآلمهمةالحب

المفتقهالمصناعةعنالتالياملامسماعاحديحلالاصبمتاخر

هـانالاشمعزازيثيروالجنساحباعنالحدبوحيث،اصلا

اجربعد،فوضوياالمرءيقدوانبلامكاناني02الغفبيكن

ا!فعلىالامتمادالىيث!وكوثوينكانواذا.اللازمةاكمديلات



.(برنامع،)هذافانوالسياسيالدينيالردمنالبث!لهلتحررو

وهسذه،كأ،عب9يجلبوقدخياليانهرغمالخطورةبعضيعمل

مثل،(المهنةفي)زميلكانوانحتىبهلاخذانيمكنلاالعئة

ائىتميللاهذابمدوهي*عهده!يله!سكدسجلليشاعر41

ويرعوالعدالةعنعامة!كارايروجكانالذي()برودون)ءطريقة

شعبي"بنك"وتاسيس"فائدةبلاقروضا"الشعبمنحالي

الكفيلةالوسيلةيقترحاندون)بعدالةالاتاجوهـانلوتوزيع

المملفصالرغبةدعدتالفئةهذهلانوذدك.!ذلكيتحقيق

تريدلا،تسجيلهايقتضميايجأبيةظاهرةوهنأ،ولانها،والحركة

قال؟لذيكبرودون"العراقيةالصغءيرةللبرجوازيةروكا"تصبحان

."الفرنسيةالصكيرةالبرجوازيةبو!))بانهمارسيكارل4عة

الذيال!خيصضمنالفئةهذهتقعالراهنةاحالةاهذهوكي

والاشتراكيةالفوضويةعنموضوعالهمنالثألثةالموضوعةثيلينينقدمه

عفليةاًنها.الياسنتاجالفوضوية"يقولحيت1091خاملمءبهاافىممتي

التيالبروليتاريامنوليس،ارثةاالبروليتاريةمنعناصراومثففين

."ال!يقعنحادت

،يابصرز،حمايدنرةسيرتكاردأالوجوديالعكرراكقرت!

"التطور"هذا)الرنيسيةبالدرجةكامو)النمردوفلسفة)سارتر

الاخرالموثرهذامجورسارتروكان.بقليللعبقاهاوالفوضريةنحو

الظاهرية،عفلاليتهرغم،الماطيالمتفنباسلوبهالع!ةهذهسحرلمد

وشضصياتنماذجالعديمةارحليليةدراسانهودي"الغثيان"فيوطرح

استاذيدصنعمناهلسنا،الصدقنمتلكفنحن،بناتتبهواةتقول

هيالاد!بلم،منالافسا!وفعدظ،اهرولطيدهرصدهانأ؟ماهر

!ط،لنتذكر،الرنيسيةمهار.دههيوهذه)البرجوازيالمجتمع

طاقتهعنالفطالمهذهيكشفالماوبودليرفلوبيرعنلراستيه،كمقال

رصداالرصدهذااعتبارالىدلمحطهاوانماوحسبالعاليةالعقلىءلأ

افيوالىوالمكانالزمانىرقالىتنجهولم،هيوازمتهالموا!ط

يجب.مثلمايساراوي!يظيعيم!اثماوربيةاسصنتأجاتيمسعتفجسارلر

البرجوازيالمجتمعفيالقذارةلمجملتويفايضعحينسارترانتم

الذي!نتومهسيفوفىربما)الىماص!لأصمقرفييجالل!ي!،ح!واذ

لالمحانه(كنهاروهييصو!اانمنالبرجوازيةلبيئنهحبهيمنعهام

الفئههذهتوجهتوقد.وجدولماذاوكيفالبشراصلعنيئ!ساءل

نفسه،الوقتوفي،النظرالىلاالذاتالى،داخلهاالىذاكبسبب

الفعةهذهازورتانالبدايةفيحدثوفد.الارضعلىموالعهاالى

المرءياكل:يومياا!لوا!غةفيمثلانملتفقد.صارترتعاليمعن

وحركته.نبضهالجسديواصلوبذلكالغذاءوروهتلغويمص

فيكا!تالبدايةوانكث!روناناساعدهفدالطعلمهذاانواكتنتصفت

حادثوانالملعانةصنعتحيث؟لمعملوفيالحنطةزرعتصءثالحفل

اجتماعي،مخلوقياننيعلياوافقانا:هذابكلورضااعواك!الاكى

مهكماةالحبانرغمعنهالاسمغناءاسعطيعولاطعامكملآنلانذالهها

اجس!داةنفسيادركانذاوهابالارضفعلامرتبطاتييبدونم،مفرفة

ارمكير.علىقادرةاصبحتالتيالارضهذهمادةفعلاانا،والوعي

سهوالايجدهووها،ملحاحسارترولكنأالخطمااذنيكمناينوللا!

كلماذلكيفعلويظل،بالعدمليواجههملهمفظرالفوميحيرهاما

الاقنناععنالفلسفيةاقتنأعاتهممجملفييتحولوناقومابانلفعر

فعلباخيارويطالبهمفضاءارضالىالنهايةفيوياخدهم.باتنالية

،اليوموحتى،بعدفيماالوجوديالفكرظلومد.اجنحةبلاالطيران

الاسا-ء4المواقفيحددمؤثراهمبهاظهرالتيالالثكالاختلافورغم

انقصاصين.منالفئةلهذه

و!تبعدهذاالوجوديايفوضويالانتمالواصبح،حالايةوعلى

الفنةهذهولاحظت.بغدادشوارعفيومرفوضا،جذابغبرقصر

بالامكانانواكتشالت،بهاوجد؟نيةعرابهدأت'حرىر-حتجو!

الىتضطرانودونجاذبيةاكثربطريقة،(العامةالثورة"خقيق

فاذا،تصحثوبدات"الفكريةتوصلاها"وحملت.تنظيمفيلدخول

وضعهابينملحوظباخفاقواذا"الجديداليمسمار))علىتعثرها

بذلكوبمات،الاساسيةالممطئمذاتفيوخاصة،الجديدالوضع.هذا

.اخرىجديدةتجرية

هذاأجرىكيف

،(المغامر"او،"الجديداليس!ار"خطاليالفمةهذهتحولان

الخراومن،والاصلالمنشاعرافيةمهالةليسالبعضيسميهلما

ادىلموش-:ك!شوتس!يو3صينياومخيفاريلخطامتدادااعت!بارطا

للفلسفةبارهأبنه.خلاثذص،صينمنانفئةهدهانذلك.اليسارمذا

الفوضويةتجربةعاثتفدكانتعقولفيالنطفةوضعتالتيالوصودية

فييستندوجودياحيفاالغوضوي"اللابرنامح"بذلكفحتسبلقدما

للععل"الحرالأصةيارأ)ويمينولايسارلا"مقولاتعلىساسلا

د!لأارصياسيالاضطرابجاءلموعدم"محدمبينمامساكة)رالخياة؟

حونافيهزيمةوتبعته،"الجديداليساري"الخطلنمواللازمالمناخ

لمصعدبالبدمنبوعهاكل!ربياذصر!الىماركوفيهربرتكلسفن!جاءتئم

والتيس(67/68عاميفيخاصة)الغرصةاوربافيالطلابيالكفاح

والحديت-مأركوزلعدسعهحصيلةامتبارهانيةوبسوءالبمضاراد

جماعة)بمد!يطالرابعهالأمميةوتاسشباريسفيجديم!كومونةكلن

مااسعاطالىالحافرالوفتفيتيملوالتيالتروتسكيةبو!دس

.)والراسمانيةوانصينيةالسوميتيةبالبيروقراطيةنسميه

لكلالسلبيالمستلمموصمفينفسهاالقصاصينفئةوضعتوكد

الممصود)بن!صللاكرا!امذليهخربكمغتالتيألتمارأتهذم

لمملكةك!ضدورليسالمالهوملهذأالعامةالفلسفية4قصيعهفينعالل

وبلااتتياراتلهذهبالشرع!صكاالفئةهذهمنحتوفد،(العاطفة

المسحةالاوربي"الواضحالفجائياليقين"مصدركانواذا.!نافشة

النيالتكنيكيالتطورلركهالذيالسلبيالانرهوالتياراتهذهلدى

اليوحولها،دسانمسخايالراسماليةالانتاءعلاقاتظلوفيالى

،ثمدبثمطعهانىويحيلهلثارولثء!ءكليطحن!للجهاز!يس!ار

درلمانهابسببتلقانياالفعةهذهفبلمن"اليقينإ)هذايهينجرى

شيكللشىوهو،وبتساكطينهارالذيالجانبذلكغيرالواقعلي

يقولونوفد.موجولونبانهميمتقدونلاالفئةهذها!رادان.بالطبع

غيرانميرجحونوانهم،لاامموجودينكانوااذايدرونلابان!

بالاليسانالحانةهذهنقضبامكانهمانيدركونوكانوا.لوجودين

تج!يدلثهثؤواان!ألاالمادكيبوجود!مالاحساسيس!رجعوالكيبالأمصل

السذاجة""اياممنالموروثالجدلياوفكيرمنالبافيةالبقيةكذه

سارتر،قال.الأنشعالاتهذهمستوىعلىارتفعواكدفهم،الاولى

وهم،العالمميمغحربألانسانبان،ايفماذلكقالواكثيرينبينمن

عنبنظريتهذلكبعدماركوروجاء.العراقفيمفتربونبانهمأمنوا

الوضعظواهرمنواحدةظاهرةبذلكمشقياالواحدالبعدذيالانسان

الرأسمالية.فيالبشري

تدفعساخرىكلثيرةا-!باببينمنسالذريالردبكانواذا

المخ!راتاىاالاميركية41تعدةالولاياتوفيالرأسماليهاوربافيالفوم

فان(الجنسيةبالثورة.لأدبااليومتسمىالتي)ا)!نمصيةوالفوضمى

اهـياسي،الرعبفيلذلكالمحومرادهـهاوج!تبغدادفيالجماعة

تنسىلكيالححثيشةاثىالطلاتبعضفيالقصاصينفئةاتجهتوقد

الجنسمشكلةولكنكلماتديالدخانمجمدة"انجيد"الشعرونكتب

خلفالطرياللحممنطلسمماالجنسيزاللاالعراقففي،تحللم

أوربافيألقومعذابمناشدالعذاباصبحوبذلك،سوداءخرقة

يمكنبضاعة-كلهاول!شالحالاتاغلبوفي-المراةحيثالراسمالية



الؤانتي.ميوتسشهلكنقتئىان

وهذهالزمنهذاعلىثاهدالىالفئههذهتتحولانمنوبدلا

هصبةالىوتتحوللهااسماتحملبانرصيت،تعيشهاالتيالمرحلة

الىاهـصا،فوانهمانجاه!ي،ففطولكن،شرسينفنسولين

خرافةتبنواقدانهموصث،الضحاياهيئةتقمصوافقدالخارج

تحريضهمولكن.نشطينمحرضينرايناهملهذا"الجديداليسار"

حفالانغ!مصيمااثكلاذ،انفسهمالىلاالاخريناليباستمرارموجهاكان

.هدوءفيينركوهمانيجباقوماانمفادهاوامتيازات

دردوسهمهنا.القصةهناكزالتماولكن،شءكلاذقهىلفد

ي!يواانيحاولونوالأن.العالمفذارةعلىمغلقايظلانيجبالذي

نايريدونولكنهم.رائعطموحوهذا.الانحتياحديكتبهلمما

و!قالعربيةاللغةمعافتعامليريدونانهمبمعنى.جديمةبلغةيكتبوا

انهمبيد.رائعطموحوهذا.وخصائ!مالمهمتهاجديدععريتصور

مبنةمشكلةظهروهنا.جديدةاخويةوعلافاتجديدةكلماتيريدرون

لدانهاوح!تهممرتاباموففااستلموهاالتياللغةاماميقفونهمصا

هذافهمناازااعضفال!مفيمحقونوهم.بالايديولوجيات"تلوثت"

اليادىطبقيةمعورعبراللغةتطورانالىالاشارةانهعلىالاعتقاد

تستخدمها،خاصهةلغةطبقةلكلانبمعنى،اللفةفيقطاعاتخلق

وهذه.العامةاللغةضمنتقع،بهاخاصهوتعابيرمفرداتبالاحرىاو

حاللاتقفلاوهيهؤلاءتصورهالذيالحدالىسيئةلشستالحقيقة

علىولوحتىالطبقيالانخراطيرفضونهؤلاءولكن.اللنةظويرثون

ومفرداتهم"لغتهم"لخلقيتحمسوننجدهيمبنافاذا.الكلماتمستوى

يتصورونهاكالى"جديدةلغة"خلقاناكتشفواولكنهم.الخاصة

عراخهمرغم-الاخرينفبلمنيقراواانيريدوونوهمممكنفيرامر

الكلماتفاخلوا.مساومةعقدالىاضطرواولهذاسذ)كاهميةبعدم

-كوينثملبهاوتناولالرزقنرةت!مكما"قثرتها"نئىوحاولوا

انتمائهامي"الحيادية""النظيفة"الكلماتهذهبينجديدةعلاقات

الىاصلايدعوالماو،هنطقيفامرهذاكليح!لأثافي.الطبقي

!ف-يسمتهددانيجبالذيالفنيالطرحفيوالبراءةالعفوية

امكن؟انالغ!ولثم،الانتثإءحالةتحقيق-،رأيهم

؟هذاكللنحقيقالجيدالوس!القصةتكونالايجبكاذاوالان

لننحقيقوسيلةاصبحتقدالقصةهيفها:كذلكجعلوهافدوبال!ل

بالنسمبةالذاتحدودخارجالوحيدالسفرامكانوغيرتالانتشاءحالة

اضغطواالاغترابعواملالىالاضاكةبا،قيدتهمالذينهم،لهم

وعلى،اجههاعيةامسيال!يةاكانتسواءالخاط!ئةمواففهم،الخارجي

اشارةلانغسهالحقيقيللوجودمعادلاتصبحاوتسماويانالانالكلمة

الواقعفيالقصة"تذولب"عمليةبذلكوبدات.لهوتفسيراملإ4

ميلشيوربدمموةالعمليةهذهوبزرزكرني،بينهماالحدودركعطريقعن

لجمهورجديدلمسرحموضوعاتسبعة)ءمقالهفيدعاالديتنهيدلر

الى(!691الثامنالعدررالغربيةالالمانيةاليوممممرحمجلة)"اليافعين

تتضمنللاطفالمسرحيةعروضوتقديموالمسرحا)وافعبينالحدودرفع

لففةالكليالتمردتحققوبذ)ك.الجنسيةحياتهممنمشاهد

اولىكمهمةالتمردتاسيسوتمالكاذبالعالمعلىببغدادالقصاصين

د!"اتجاهاتهنافقطلنتذكرالنفسهنقيضااصبحالذيلمحفن

("الجديدةالجديدةالرواية"او"الجديدةالرواية"او"الرواية

الايبقلمبانهليقولسارتروجاءماتقدالالهاننيتشهاعلنلقد

،التمرد.العالمعلىباننمردالاالانسانيللوجودمعنىوالا،العدم

البساريين"القوماًن.ا)خورةلفعلبدايةاصبحاذاخامةجيدهذا

الحقائق.ببعضامسكواقدهموهافارعبلغودائمايتحدئونلا"الحدد

نا،كلاأاتمردبعدماذا:احدت!هاءلهلولكن.ذلكملىاوافق

برناميضمنيدخللاعليهجوابعنالبحثاوالتساؤلهذامثل

أ

،السادةايها،معلابلدناان.الوجود!لسعهاو"الحديداليسار

وفي،والادبيةالاجتماعية"الكشوفات"استلامفيحتىفظخرد

القصاصينمنالفئةهذهكانتفب!ينما.عن!الالمرافئمومنضلها

اوروباكانت"الجديدةالكشوفات"علىاطلاعهاتسهتككلتزاللا+ينا

فضيةمنهمااستلمناالهنيالاميركيةالمتحدةوالولاياتهـأسمالية

واقىصيدالجديد""اررارعنبالانمرافنابدأقد"الجديداليسار

جديدة.لذلكة

ذلك؟وقعكه!

ا)ممروطمنهناوننطلق)فموهف!ة((الجديدأنيسطر))برلمغ

والاعتصاماتالتطاهراتحدثتعنم!ا6891عامفي)فقطرزاتية

المتحدةوالولاياتالغربيةوالمانياوانكلترةدرنساديالثبيرة!طلابية

الاولالمحركالطلبةكانومثلما.اخرىغربكأاوربيةودول!ميركية

الحركةيصيبماانالمنطقيمنكانفقد،)الجديداليس،ر))انتملذي

الجديد"اليسار"حركةعلىمباشرةسيؤثر!شلاونجاحمنلطلابية

كان)ففسهافنظيمبضرورةيومئذ!منلمال!لاببب!ةالحركةانبما

الطبقةمعالتحالفاو)والمكءبيةالبيروقراطيةيؤكدالتنظيمانايها

القمعيةالاجهزةتزيدانيكفيكانلهذاا!سياسيةومنطمالهالعاملة

العواصممنالطلبةورحيلالصيفيةالعطلةحلولتنتظراومغطها

مدتحولوبالتاليجزرالىالمديتحولحتى،تريدمنوتحاكمنعتقل

مضاللااخرىاسبابهناك)جزرالى"الجديداليسار"!ركة

.)هنادكرها

بعدرحلدوتشكهرودي:الطلابيةالحركةفادةهماينوالان

للفلسمفةاسظذاواصمبعالدانماركالىالغربيةبرلينفياغتيالهحاولة

.الجاهعاتاحدى!

الاحهر"داني"بيومئذلقبالذي،بند!-كوهندانييل

.هوليوودلعمطبيعملواخذحركتهك

الىانصم،انكلنوةفيوالأقيالاصيلالباكمهتإفيعي*طارق

راجعةالطلابيةالحركةتنظيمالىاصءرايدعووبدأالرابعةلأممية

(ء-!أالعدد71الوبية41!ثقافةفيمهلقابلة

ا!تنظيمبضرورةيشعرونوبداواالاناستيقظواالقومانويبدو

يقص!ونهأالذيالتنظيمهوماولكن.البدايةفير!وهانلد

منالطلابيةالمنظماتمنكبيرعدديوجدحيثانكلترةنموذجهوهلى

التروتمسكيةاوابعةالامميةسصكونهلام؟فقظماويةمنظمة36ينها

اليساريالكاتبيقترحهفيماهوالحلانام؟الجديدالتنظيمحور

بالادارةتقوم"طليعة"ا)ىيدمموالذيسوفريادريانولايطالي

وا"الحزب"هي)ليستانهاملاحظةمعالطلابيةللحركةلسياسية

الجماهيربكفاحاتصالعلىتكونانفمهمتها،العامةالثوريةلادارة

.)الثوريالتخطيطتتوألىأنلاتنطيمها

ناهذا!هومضطربكلاماي(15،7191الممدمواقفمجلة)

الىوالننطيمالكفاحتصعيديفترضوتنطيمهاالجماهيربكفاحلانصال

،سو!رييردلماوانااردتسواءبالضرورةذلكويلي،اعلىسضوى

ناالمقصودكانوالا،تنفيذهعلمىوالاشرافاشملثوريتخطيطمضع

والسبيلالكفاحلهذااسهراقيجيةتحديددونالجماهيركفاحضظم

تتمزقبحيتبعفويةتكافحانالمجماهيرنتركاناي،اليها!لوصول

.(عاممناقلؤىالكفاحاتونه

اليوميعيشان"اجددااليسار"والطلابيةالحركة:باختصار

لكرارسيقتلهاالجديدةالتنظيممحاولاتوحتى،شديدينوتمزقاجزرا

الطلابيةالحركةانعلىضمنياولوتصرتزاللافهي،القديمالخ!

معحالفةا(ةالعاملةالطبقةلاالجماهيركفاحلق!يادةالمؤهلةوحدها

..الاخرىوالفئاتالطلابمةوالحركةالفلاحين



يعيشذاتيرجل،الاصلفيهو"الجديداليسار"رجلان

ناوي!شا.حالمانه،موصوعيبشكلالواقعتقييممنيمنعهغيابا

مثالي"))نحوعلىحرةبننتدية"تجمعات"بتكوينالحلمبينفرقاهناك

.النارلاطلاقدوماالمستعدةالاكأكاريةالراسماليةبنادقوبين

نفسكيفجاةنف!،،ادقصاصينفئهوجدت!قدانعراقيكياما

نموذجعناليهادعتالتيالثورةهيوها.منهبدأتالذيالموضع

،رجالانصافمنمؤلفةفئةالىحولتهاقد"الجديداليسار"

هذهفهيهاراتالتيالفلسطي!نيةالمقاومةحتىومنفارفيعمراواضاعت

عنهيالخاصتصورهاوبسرعةطريقهاعنيتحققانفيالاملالفئة

اليومافئةاهذهافراديتحدثمااكثروما.ارادتماتحققلمالثورة

هجرةموسمبدأعندمابعضهمذهب)است!زمتهمقدالثورةانمن

والضمواولبنانالاردنالىحزيرانهزيمةاعفابفيالعراقمنالمثقفين

بخلى-قاننت!غلوبعضهمببطولةقاتلبعضهم.الفدائيةالمنطماتالى

تعافيكانتالتيالمنظماتهذهسوالانشقاقاتواكجمعاتالقطاعات

الفلسطينيهالمطومةمنللفئةالعامالموقفاما.(انقساماتهامناصلا

هوكلماعلىوصيةنهسهاتعتبرمحبينما،قاتلاانتهازيايزالوألاكانفقد

والثوريالئكيتاوريءهداترىانماؤانها،العالمفيوثورجمونظيف

ا!-رووءاالىالاخلادالىتسارعحتىيضطرباوبعف4فيينهار

كلها)عالمان.ذلكنتوفعكنا:يقوللبمبتعليقمكتفيةوالسكينة

!ونفاقكبرىكذبة

الذاتيوالانتقادالاخطاءمراجعةبمرحلةتمروالمقاومة،واليوم

موحدةجبهةتأسيسالىالوصولسبيلكيجديدسياصخطوتحديد

وترجعاستيائهاعنالفئةتعبر،الاردنفيالرجعيةالضربةبعدلها

قياداتفيبيروقراطيحةانانيةفئاتوجودالىفقطالاىنماسةاسباب

الملكية(المؤامرةدوربالطبعتسقطنلاانهامع)انقاومةمنظماتبعض

ثانية.مرةالاولالخطترتكبانها.وحسباخلافيسلوكيتفير:اي

الذيالسبببالأحرىاوالانتكاسةسببانتفهملمالبدايةفي!هي

41كاومةقيادةديالاغلبيةارهومؤامرتهات!فيذمنالاردنيةالسلطةمكن

انهزاميااوومهاومايمينياسلوكاسلكتالمركزيةاللجنةفيوبالذات

ايةالعربيةالمنطقةديالطبقيالوضعلتحليلتعتبرولمساذجااو

الاردنيةالسلطةحكمت!معناخاطىءاالموقفالىبالاضافة)قيمة

اليومتسرعالصعيرالبرجوازيصبرهابنفادالفئةاًن.(منهوالموقف

تاسرعمثلما.خراب"شيءكل))فائدةلا:وتقررالاحكاملتطلق

رص،جماهوماكلتنسفبانالمقاومةلتطالبنفسهالصبروبنفاذبالامس

روواضسالىالتبيهمهمةنفسهلتكلفانودونالعرب!بةالارةرعلى

ل!اتكنلمالمقاومةانوبالتحديد،المقاومةفيفيةالراالض!ف

الهص،باتحربتمارسالتيوهيوكانت"وعلىواضحةثوريةرؤية

ثادتةمكنتوفةقواعدلهااتخذتانهابلومكشوفمشتتتناليمذات

الحرالتنقلقاعدةهيالعصاباتحربفيهامةقاعدةبذلكمخالفة

تضعبرجواز/قيالغالبفيكانتالمقاومةقيادةمواقفوان،والسرية

الطبقيفهمهاعنبدلككاشفة،واحدمستوىعلىوالصديقالخصم

الاردنيالمجتمعلوصعوخاصةفيهاالمشاركةوللقوىلمعركتهاالخاطىء

ناايالاردنيالنطاممنالموقفتحديدومسألةفيهالوطنيةوالحركة

فهمىاكان،ضليقااخلاقنيدينيافهماكانالغلىطينيةللثورةفهمها

علم.هيالتيللثورةمثاليا

بدأواالذيالموضءالىالقصاصينمنالمئةهذهافرادعاداذن

عبودالشعبيالعراقيالشاعرقولعليهاينطبقحالفيعادوا،منه

عقلىي-ارجعتمرعوب،مخطوف":قصائدهاحدىفيالكرخي

يففقطتتمثلانماالثورةبانيمتقدونوباتوا".ايمانهاسنلمب

التيالثورةفياللحطةتلكاي،اننصارهاوبينانفجارهابيناماصلا

وماالتزامايتطلبقبلهافما"افنيةااللحظة))البرتومورافيايسميها

ه!دامورافياوفهم،اًلان-!ازيونبهليقومللنورةسرقةعمليةبعدها

'8

ع!دم"وبزؤياليه)1يع!ه؟ىليسعس!و'حرارر:حيحهم.صى!!

))اللصظة(!لمبمالثورةانلحقببقةوادكارشدتهادرجاتاعلىالفرقعةتصل

ءتأنسلمرحلةيمقدمهفينمهالماجديدنوعبمتواصلهيانماالمذكورة

بعدها.

التالي:ال!ؤاليبررقدمنا

الرو،عيهالجاربها!يوصلفالتيالقصاص!ينمنالفئةهذهان

الإلركانوأدا،بيةزريالظةاكتسنتفدتكونوانبدلاالمرحلةهذه

ايىألدش!م41د،الدأافيفيالاعراقالىالسابقكيدال!هاقد

مزبعضاألأن.لمتازرالفثةهذهكيعناصرهناكلانوربما؟المرةهذه

العناصم-ءس!في3ء!لرى6الاجم!بكهو+!الحورو،،!!ياروضوح

بال!لمرحالأدبيهانجرأةوتالتفدالسابقمومغهامناخجلامن

علىسعجيعها،وببساكه،الح!يمكونكدوعندند،وعيااكثراصبحت

بالنيابة؟عنهاالكلاماوألسنتهاتحريك

هنا!.اللازممناكتر،كثيرااالشكلةيبسمطتصورهذااناظن

بدا؟الىعدناولو.-بدأيتهميزالماولكنهالبعضلدىوليدوضوح

الما!يةءالصالشتءلمىددمناهالذيالتحليلذهنناوفيلوجدناحديثنا

!هبذلكالوأعيوالأكزامالطبقيوالمراعالط!بقاتبوجودالاقراران

3ادوهـ!ود-ادعوصويالموقفبثوراخرلازالةالوحيدالمسلك

المجنم؟ظواث!راسمي!بءنعجزهاثيتانذي،(ااجديداليساري"و

منها.الصحيحالموففواتحاذالعراكي

الطبماقىبوجود!لايمان"بفوائد))قائمةهنااورماناريدلا

معضلنسالىاخرىملاحظةاضاوواريدولكني.الطبقيوالمراع

نحمأأطري!!ثيهنثطءاد!والمواكعالم!يرالبرجوازتيالقاص

بعؤن!-،ور.الج!طوويربثصايايئمرمي!حلهطبعيوعيالىالوصول

التفاصيل.

لدوأمكبوتسركربغراماشبهولطه)معرو!ميلهناك

ادبب!نماذجتمثلالى،هـالمالادباءوخاصة،الصغارالبرجوازيين

ايضثمكنار3لنتذاورلب*،هايحتدىفدواتلهلىسبةبتصبححاوجية

اعماأ!كيلى،رنرجمرحهـاألتيوالننعخصياتللنماذجالاص"ماعةالفوة

خدلاسستلمناهاالتكيالنماذجهده(والتحليليةوالمسرحيةالقصصية

ترسسبدأتالغربيالبرجوازيالفكرمع"الثقافيالتبادل))عملية

القصاصين،هؤلاءشعورلاوفيلديناالثقافيالفراغمنطقهفيوجودها

الذ؟المتعاليالصكبرالمغامرعقم!من!انيالف!ةهذهان.الفئةهذه

قدوتازبوديىروشارلر؟ميوفارتور.زاويةافرب!يالمجدعنيبحث

موقنالقوموينسى)كدغامروسلكغريبةحياةعاشفراميو.لديها

عليالتمردبطل!واوليس؟!وبودلير)باريسكومونةمنالايجابي

ارنستوكان.باريسومقاهيشوارعمن"تمرده"فادالديالمجتمع

و،يطا)باوهـيظ+،كبما3يمغامراول!،لابقزمنؤىفدو.نهاهمئفواي

جلنسبقطعةذلككلوعلفانطباعيةبالوانذلككلوروىواسبافي،

سنالفيماعحيلصورانهتم؟النبيذانواعاسماءعلإهامثبتةقديم

هذ.فىشياغكرعكلنحم!مظ:نيتشهفريدريشاًما!.العشرينات

رارسوط!ا،ورء"اكا)ىيدعو!كنالمواكن.الفئةعل!به.نواؤق

الضعيفة؟عناصرهامنالبشريةوتنقيح"،ءالن!الىالذهاب

القدوانهذهيشابتنئاتصيرانفيالفعةاحلامانتهنظلقد

الجنس!بموبالاشباعالبعيدةودا،سص!إربالنورةيحلمونكانواهباءاىا

فمالعالمحولوبرحلةوالعشرينالخامسةفيتتحققادبيةوبسهرة

اقديمااورباياانتو!ا،شيءكلانتهىلقد0051اعوامخمسة

انهياراتكيمقاهيكمهكحامالهالارصجلدةعلىملصوقةقارةتدورفي

انت!يلقد.اليكللوصولسبيللا،لكن،صساالجائماتونساءك

اتء،ئلاوحلةالعاملةالطبقةالىااءكربمحاولةحتى،دثكبماءكل



ثرافبالانمعتكفةالفئةهيوها،الفشلالىانتهتللفئةحاولتها

.يومكلهزالمهاميهنزدادالذياًلعالمهذاً،امامهاينهارالعالم

اًلا.ثافيلأقنماعةالىانتهتفد،(الجديداليسار"اسطورةهيوها

مسافكأيحددطنقيمنطلقبمونالمازقمنالخروبمفيللجماهيرامل

يهمهااليالسياسيةالقوىبينا(تحالفواشكالالجماهيركنظيم

الديمقراطية؟الوطنيةالثورةمرحلةاهدافانجانر

ولكنهايد.جدموك!انضذضرورةالانتواجهالقصاقصين!ثةان

الجدبطقسفيالرحلةبداتيومبهتشعركانتممااشدبحرجتشعر

الىتنطرانتستطيعولااستعداداتهامنكثيرافقدت،ذاتيا،فى

ليستالفئةهذهانوالغريب.كثيرةشكوكثونالتاليةالخطوة

نايجبلانها،لذلكمضطرةفهي،جديدموقفاتخاذفداساسا

شرووومكدماتضعانهاهيالمرةهذهأفارقةاوتكن.شيئاتصل

تضعلم(سابقا)عنهاالالتزامرداءتنزعانوقئلانهارغمانتهازية

منضمانةتريدمانهاالاناما،الضياعمرحلةفيللدخولشرطاي

بقضية"التزمت"وعادتمااذاسياسيةاملبخيبةتصابلنانها

الفنيةباداتهامحتفظة،الفئةايتظلانةاخرشرظثم.الجماهير

هـ!وهي،لاامجيدةالاداةهذهكانتاذاتعرفلاانهارغمهيكما

تكنبالقصصالمأهميةطوالالمنواتظلتلانهاذلكفيالقراءرايكتخذ

فيتشصتزاللاوهي.هيلنغسهاوانماالقراءلجماهيرلاوتنشرها

هذه.البثمريةللصكلة!ائيحلالىس!ديالطبقيامفاحان

مناثماقيولكنطبقاتبلامجتمعالىسبيلالطبقياكفاحاان.سذاجة

المجتمعتاسيسعنالمشحلكلوستزولسينتهيشيءكلبانالتفكير

المادية)مقالهفيسارتريفعلمثلماتساءلالفئةهذهان.اللاطبقي

ستظلكانتاذاعما،بالماديةالوقوفبالامكانكاناذاعما)والثورة

وحجته.اللاطبقيالمجتمعقيامحالةفيكفلسفة(المفعولسارية"

فيالطبقةهذهزوالحالةوفيالعاملةالطبقةفكراكاديةانذلكفي

خطا.وهذا.ايضاستزولالماديةفاناللاطبقيالمجتمع

الطبيعةوهذهفيللقوانينإغةصي!أالأاصلاليستاثاديةفالفلسهفة

التشكيكالىتهدفهذهههارتريةاللعبةانوواضحتتبكللاالقوانين

الفكرمعواحدمستوىعلىوضعهطريقعنوذلكالماديالفكرفي

الطتقةبزوالسيزولالبرجوازيالفكركانفاذا،للبرجوازيةالمثالي

ناالمنطقيمنفانللسلطهالعاملةالطبقةاستلأمخلالومنالبرجوازية

المبسطالص،بوهذا.كطبقةروالهابعدالعاملةالطبقةفكر!ول

الفيانلشستفالملىلة.ذكرتكمامردودالشكليالمنطقعلىالمستند

-كيعسسى!حى

صىء.اإئر!ه

،ص?-
!عيواجههاالنيالهامةالمشكلاتاحدىالكتابهنايعالع

ال!بينالعلافةيخصفيما،الباليالقديمالنظاممحل

الياانتهىالتيالنتائحوتتلخص..الخوانجابوصقاجهاض

وفي،اضىتارةوالانحلكلالاباحيةواليتارةالاعتدالالى

!ملهبل،الاجتماعيةمكانتهلهحركاننالىالرجلمنادنى

..متسلطة

السويدثففي،مختلفةبطرقموضوعهارولفعالعوفد

لتاالمتخصصةالنسائيةالمإتتحقيقاتالىرجعفرنساوفي

امروهـفيالذكربسيكولوجيةثمرحجينيروديريووفي

والولا،المانيالهوتحمل.وحسهاالمراةروحتسودتزال

.الحياةمنطريفةووقانعالمفزىذات

الجنسمموضوعيعالعلاالذيالكمابهذاانوالغلاصة

-عحذا!مفقالاسد!،"لماهـم؟س.مر*حتهاع!

---

واط!.ل!"'حعي!م!5-و،صص-س.---!
العقلفيالاالديالكفك!ىىلالانهذلكبذلكسارتريسلمانتوقع

روجوديح!!لاوطواالصحمحثوكماعيالموكل9ادواكع!ي:ليس

سارتركانواذا.عنهوبمعزلالانسانخارج،الطبيعةفيلالديالكتيك

التنافضبوجوديسلمانهمع)اطبيضفيافيالديالكنيكبوجوديسالم!

يسلملنانهالمفهوم!من(ناكصفهموهذاوافتاريحالمجتمعء

الطبي!4.ديالكتيكعلىالاساسديمبنياجتماعيرريالكتيك

ثانية:مرةفصاصينلالىولنعدالاسترسالهذالنترك

اخنيطرهمصي!لمدواظامريوبىاسضجاءاليوميتق!مونهؤلاءان

ونقاطهموعلاماتهمشرومحهمموكباصطحاببا)طبعينسونولا،الجديد

المغامرةعلىوالجرأةالشجاعةفقموافقد،الرثاءعلىيبعثونرجالأنهم

اذاهؤلاءويخطىء.المبادرةعنصريفقدونبداوافدهموط؟التجربة

المدللينالعرافيالادباطفالدورتمثلمواصلةبامكانهماناعتقدوا

معرفهالىالتوصلاجلمنبينهافيماالقراءجماهير"تقتةل"الذين

مستمراواالعواسيرهاتواصلالجمأهيررةالحركةان.انزعاحهملر

وسيجدونمتاخرفيسيلون،وحدهمانفسمهمهم،وهم،حركتهفي

.الانتحاراوالجنونالىبالتاليتدفعهممدمرةعزلةفيانفسهم

تخلصواقدهؤلاءان،هناتسجلانيجبايجابيةلظاهرةانها

كانوااتيالكاذبةالهخمةفرضمنالحارحةمعاناتهممنالشيءبمض

مطكسطريقفيفيجهالجديدنوافصعهمانب!.سابعامنهايعانون

الحمقى،ايها!ه:يقولونبهموكاجمماالمراهقةالىالعودةصريقخاطىء

مكملينبالكتابةويندأوناولمر!مينضاولوننم.ابداثفهموالنانكم

مرضيةوفهرراضيهنحيررجعتفدالمعذبةالنفسايتهاانتها.كلامهم

.كانعماحدثينا،-فحدئيها

جسدعلىويضعوهاايديهميملمواانيجبالقصاصينهؤلاءان

احياءايرضاهموازهمميتاليسلجسد4اهذاانل!لمركواالعراق

.العودةطريقيبدأولكي،لهاكعريفلاهلامكتلةو)يسواوموجودون

ا!نهاية،وفي؟شهادا،هميثمبونلافلماذا،رحلةعلىشهودانهم

وامجابنيصبحوااوشهودايصبحواان:اختيارانالاهناكليس

منالقصيرةالعراقيةالقصةنقلفييس،همواان!جبانهم.منتحرين

احرافيةاالساخنةاكهيرةف!وءا(ىمتواجمونهمحيثا!جنونالمجم

الموصوعي.الواقعمععلاقتهاللقصةتعودمي

الغ!هانيانورلايبنئ

أ

هورفاتبالوفميجورجتائي!

%هأس!دساء!يةالدكفورةترجمة

أ؟جديدنطاماحلالعناي،الاخلاقفيحقيقيةثورةعنيتحم!

منعليهيترتبوماالزواجاثناءوفي،اباحتهاومدىالزواج،

التزمتمننكلتاهجنسيتينلورتينشهدالعالمانفيلف

مرنبةاحتلطائاكاثنمنكتحولبداتاجمعالعالمفي*

ااثراةحي!اميرففيكما،احياناالرجلمكانةق

(1القئو!بريد"كالعافريقياوفي،الطلابمعتحقيقالى

،بوفواردووسيمونمورواانمريهمثلالدارسينبرأيرنها

ماالتيالج!يملنمررانثمشتهعنعبثراسثانياوفي،ثينية

الحكاقيمنحصاداالاللاميوالعالمواجمالياواليابانحلمة

الحاحيةينلصرالشهشاملةمحاولةاوليعنبرالبيولوجيةاحية


