
ا!/
الوفيرالخزونإلىالموتااكتشافلتاريختتبعانتجهحيتما

فكرةحولالانثروبولؤجيادارسوراكمهالذيالعلوماتمن

لافإننا،البدائيةالثقافاتفيحيالهاالثخذةامواقفواالوت

الوتلنهائيةإنكاراالإنسانيالتطور.مراحلأقدمفينجد

كذلك.لحتميتهوإنمافحسب

:يقولبريلليفيكتب

كلفيالتحضرةغيرالأجناسكافةلدىالموت،،يقتضى

الطبيعية،الأسبابغيرأخرىأسبابخلألمنإيضاحامكان

يموترجلأالأجناكماهذهاًبناعيرىحيفاأنهلوحظماوغالبا

يحدثالتيالأولىالمرةهيتلككانخالوكمالهميبدوذلكفإدط

مثلشاهدواأنلهميسبقلموأنهمالقبيلهذامنشهطءفيها

هولاءأنالمحتملأمن":لنفسهيقولالأوروبيإن.الواقعةتلك

وأاجلاإننحبهمسيقضودنالجميعأنيعرفونلاالناس

الإطلافعلىالأمرإلىينظرلمالبداف!الانسانلكن-عاجلأ؟-"

تجلبالتيالأسبابترتبطلا،منظورهفمن-،الضوءهذافي

الأعوامفولاءمنمعينعدد-فيلارنسانحتمينحوعلىالوت

الجسد،أعضاءتداعينوعيةمنأسباب-(واضجبشكل)محدد

لا-الوظيفيةالطاقةتضاؤل،الشيخوخةخلالمنالمحلل

لامقعداشيخايرىألا،بالوتاضرورةباالأسبابهذهترثبط

لحظةفيعارضاالمولاظهرفإذاثممنفيه؟تدبالحياةتزال

تدخلت،فدخفيةقوةأقإلىيرجعذلكأنبدفلامعينة

شأدا-ذاتهالشيخوخةمنالناتجالضعفأنذلكإلىأضف

بل،الطبيعيةبالأسبابنسميهماإلىيرجعلا-آخرمرضأي

خفية،قوةوساطةخلألمنإيضاحهمنبدلابدورهإنه

بسبباهتهامايبديلاالبدائيالإنسانكانإذافإنهوباختصار

الموتبجلكيفبالفعل،،يعرف،)أنهإلىيرجعذلكفإنالوت

حدوثه(،"كيفيةفإن،(الوتيقع"لماذايعمأنه!وحيث

التفكيرمنضرباأمامنانجدهنا،للغايةمحدودةأهميةتكتسب

")1(.عليهللتجربةسيطوةلاالسبق

وأعدوعملنتاجهوالبدائيلارنسانبالنسبةإذنالموت

يقتلقدفالرع:روحانيأوإنسانيشكلفيسواءالثصريرتاًثيره

يلقىأحدمنمالكنه،بهيحلعضالاداءالسحريجعلقدأو

العدائية.الأعمالهذهجراءمنحتفه

بهقوالموجودةالوتأصلحولالختلفةالأساطيروتويد

التاريغفبلمافترةخلألبأنهالقائلالرأيالبدائيةالأعراق

للوضعضروريةلازنةيعدالموتيكنلمللعرقالطويلة

وقد،خالداولدقدالانسانالمعتقد*أنمنوكان)3(الإنساني

يحعلكانالذيالرسواظارتكبهخطاًبسبببالعالمالوتحل
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السماءلأطفللالبهجةسرمديعيدشأن

ءعبرالربيعمثلماالحياةتدفقت،المعمورةوقاطنى

بالرعبحافلةرؤيا،فكرةدنتحتى...القرودن

..وحشيةبرهبةالقلوبوأفعمتالمرحةالرفقةمن

وعربدةصخباخترمالذيهو""الوتكان

.والدموعوالألمبالخوفالبهجة

لليلأغنية:نوفاليس

الرسالةشوهأنهإماالذيالرسولهذا،الموتمنالانعتاقماهدية

ومن3(إللناسبالوق!فييصللمأوللحقدأوللنسيادانتيجة

ليسىأنه-رادينأشاركامانحوعلى-نلاحطأنالهامةالأمور

نأفكرةعلىالبدائي!قصفوفب!عمكالنأيفينعثرأنبوسعنا

العهدفيعليههومانحو)علىالموتعنمسوولنفسهالإنسان

بأنالقول"فييتمثلغالبايصادفناالذيالايضاجوإنما(القديم

الإنسانمنالغيرةاستشعرواقدلأنهمبالوتبعثتقد.الاالة

!ح)4(.الأرضظمنطردهمالذي

اسطورةالموتأصلتوضحالتيالنموذجيةالأساطيرومن

لتعديوماالقملةارسلالقمرأدطفيهاجاءالتيهوتنتوسناما

كاق!وفيأموت"كما:تقولالرسالةوكانت،بالخلودالانسان

الأرنبوصادف،،تحيامماتكوفيستموتأنتكذلكأحيا

نسيهاأنهغير،الرسالةبنقلووعدطريقهافيالقملةالبري

...أفنىممال!وفيأموتأني"كمالها:الخاطىءالبديلوأبلغ

ظلتالتيشفتهعلىالبريالأرنبغاضباالقمرفضرب(،إلخ

الح!غ)3(ءذلكمنذمشقؤقة

والطفلالبدالىالانسانبهطمقارنةأيةأنمنالرغموعلى

الطفلمعرفةمنشأفإدنالحالالا،معظمفيمناقنتمةموضعهي

الذيالمحتملبالدرلايتعلقفيماالمولثراتبعضيقدمقدبالموت

س.البث!ريةطفولةخلالالوتإكتشافطرقه

فيالوتفكرةلنشأةمفصلةصورةجيزيللناويقدم

قادر"غيريظلعمرهمنالخامسةفيفالطفل)6(الطفولة

قبلبما"عأشقدأحدأأنأوالحياةقيدعلىكونهعدمتصؤرعلى

لكن،للموتالنهائيللطابعإدراكالحالاتبعضظفيوهناك

الوتىبمقدورألنأي،(يعكسلأنقابلأالأمريظنقد"الطفل



منبالتجردبأسرهالوتتجاهالموففويتسم.للحياةالعودة

العمرمنالسادسةفيالطفلحالةوفي،الواقعوتقبلالانفعال

وقد،،الوتفكرةإزاءانفعاليةلاستجايةبداية"هناكفإن

يربطإنه،وتتركهتموتقدالأمأنحولالقلقالطفليراود

إبالرضاللميتيربطالأحيانبعضفيوربمابالوتالقتل

والقتلىللعدواننتيجةباعتبلرهالوتفكرةلكن،والشيخوخة

هوبأنهتصديقهعدمعلىيظلأنهغيروالهيمنةبالسيادةتحظى

هذافيالتشككفيالطفليثصرعالسابعةسغوفي،سيموتنفسه

وتحدث،عادةمنفيمجردإحمالصورةفيذلككانوإن

فحسبوليسسيموتونالجميعأنإدراكتجاهسمةالحلالخطوة

الشيخوخةأوالرضيحلأويقتلودنحينهايموتونالذكماأولئك

العمر.منوالتاسعةالثامنةبهظفيهاوذلكجهم

بهايفضىالوتحتميةحولالمعلومةهذهفابئعائةوكقاعدة

للصغار)7(.الكبار

الموتبأنالقائلالاستنتاجإلىالبثصريةوصلتكيفولكن

خلألمنذلكيعرفالإنسانبأنالقولإن؟حتميأمر

إلىالوصولمنبدلاأنهحقيقةالغموضيضفيإنماالتجربة

الانسانيتعلمأنقبلوالعقليالنفسيالتطورمنمعينةمرحلة

أكبرفرصبالفعللهاتيحتالبدارفالإنسان،التجربةمن

كلفيالمتحضرل!نسانيتاحمماأكثريموتونوهمالناسلمراقجة

علىعاجزاكانالبدائيالإنسانأنوحيث،العاديةالظروف

الاستنتاجالملأحظاتهذهمنيستخلصأنعنجلىنحو

حينماالوتحتميةيكتشفأناستطاعالإنسانفإنالواضح

وفي.بدائيايكونأنعنكفحيأأي،البدائيةالعقليةتجاوز

إلىالاتجاههيأهميةالخطىأكثرفإنتلكالنموعمليةغ!ر

من-القبيلةمنجزءاالبدائيالإنسانكانفطالا،الفردية

وكما،فيهايحتلهاالتيالكانةفيتمثلتسماتهأهمفإن-الجماعة

معجنبإلىجنبايمضىبالموتاالوعي)،إن:لاندسبيرجيشير

الفرديةالكياناتإقرارمعالفرديةإلىالانسانيالاتجاه

...وحدهعليهيقتصرمحتوكماالفردحققما"وإذا"المتفردة

التوالدوإعادةوتجددهاالقبيلةقيوديتجاوزأقبدفلا

(،)8(.بداخلها

سمحالذيالمنطقيالتفكيرنشأةهوالاخرالثصرطكان

للملاخطةاللقابلةاللعديدةالأحداثمنيستمدباًنل!نسان

تحققتمافإذا"فالونجميعاالبشر"أنقوامهقانونا،قاعدة

بأنهالتجربةخلألمنيعرف!الفردالإنسانفإنالشروطهذه

المثالسبيلعلىفولتيركتبوقد،حتفهيلقىأنعليهأيضاهو

فإنمهجورةجزيرةإلىنقلءوحيداطفلرييإذابأنهيقول

قطة.أونباتشكيتجاوزلنالموتضرورةفيشكه

وسنقوم،الرؤيةهذهلتحديمعاصرانمفكرانتصدىوقد

وتذهبشيلرنظريةالأولى،باختصارنظريتيهمابتمحيصالان

نأعليهبتعيرأنهحدسىنحوعلىيعرفلملاظنبأنالقولإلى.

نأإلطوتذهبلاندسبيرجبهايقولطالثانيةوالنظرية،.يموت

خاصةتجربةخلالمنالإنسانإل!تتناهىبالوتالمعرفة

للموته

إذاسيطالهالموتبأل!سيعرفنسانالإأنعلىشيللرويشدد

حيةكائناتشاهدأنقطلهيسبقولمالعالمفيوحيداكان

أرمنظورهفمن،لجثةالتحولإلىنفضبىالتيالتغيراتتعاني

الملأحظةتعتمداستقرائيةتجربةلأيبالنسبةمسبقأمرالوت"

نأحيثالحقعقيةالحياتيةلعملياتاللكافةالتغايرةللمضامهخ

هذايدركهبأخرىأوبدرجةعرضيااحتضارأ"ليسالمولا

.الحياةمنيتجزألاجزءهووإنماذاكأوالفرد

الحياةعمليةمنمحددةمرحلةكللهيكلإنشيللريقول

بشكلالمعاثهماالحاضر):أبعادثلاثةبهاالداخليوالوعيالستمرة

الاضيبعدفإنحياتنانواصلوفيها4،والستقبلوالماضيمباثر

منجزئيةيهلومع،الستقبلبعديتناقصنفسهالوقتوفيينمو

الاورائيتأثيرهافيمعايشتهاتممانحوعلىوتطرحتعاشالحياة

يضيقتعاشأدنتنتظرتزاللاالتىالحياةمجالفإنالباشر

."ملحوطةبصورة

خلال!منللحياةالدائحاللأستهلأكالتجربةهذهغمارومخ

لقصدتبماالداخليةالتجربة"شيللريدعوهاالتيالعاشةالحياة

توجدلاالتيللشيخوخةالأساسيةالظاهرةيرىفأنه(،الموت

إذاحتىبأنهالقولإلىويذهب،الميتةالأشياءلعالمبالنسبة

يسبقولمعمرهأوميلادهتاريخيعرفلاافترأضىشخصوجد

،لعمرهمقياسناصيةيتملكولمالكللأدركهأومرضأنله

مجردليسىالوتإن)\،بعمرهوعيعلىسيظلالشخصهذافإن

جوهرإلىينتميهووإنمالتجربتناالتجريبيةالمبهونالاأحد

هذاوعلى،كذلكوحياتناالأخرىالحيواناتكافةمعايشة

بمحضثبت/طاراإليسإنه...الوتنحوتمضيحياتنافإنالنحو

هووإنماعديدةونفسيةفيزيائيةعمليالاصورةحولالصدفة

-،(.ذاتهاالصورةإلىينتميإطار

بقذمشيللرأنيعلنح!ظالصوا!لاندسبيرجويجانب

علىيحرصشيللرأنذلك)9(الشيخوخةلتجربةتحليلافحسب

وإدنحتىامامنالالفعلقاتلةالنهايةهذهان":قولهيضيفأدن

موعدهاكانوإرحتى،الشبحوحةعنمستقلنحوعا!كانت

،الظلامفيلهنرتطمجداراليسالوتإن،(أمامناماثلأليس

أنهالجليومن،معاديةخارجيةقوىيدعلىللحياةسحقاليس

الحياةعمليةفيمتضمنلكنه،القوىتلكتأثيرعبريقعلاقد

بهيقومعملودائماما3نحوعلىهيالوتملأقاةإنذاننها،

ذاته.الحيالكافما

بالوتحدسيأيقيناشيللريقولف!،هناكفإدنواختصارا

عندنجدهالذيالوتهاجسعنالاختلافتماممختلفاكانوإبئ

لهعلاقةلااليقهخهذا.معينةأمراضمنيعانونالذينأولئل!

ذلك،مرغوبأأومرهوباكانسواءالوتمنالختلفةبالمواقف

،انفعالأييفوقبماغائرايكمنالحدسياليقينهذاأن

بعينهفردحياةبخبتارمتعلؤ!ثانويأمرهوالموتمنوالوقف

شكلاحياةلكلنعزوأنعلينايتعهطمابقدر"،ذاتهابالحياةلا

منضرباأيضالهانعزوأنعليناينبغيالوعيأشكالمن
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."بالوتالحديهااليقين

الحدسياليقهقهذامثلهنالثكانإذا:هامسواليثورهنا

موتفياعتقادعدمذلكمنبدلأنجدأنيمكنفكيفبالمو!

البدائيالإنسانأننفسرأنيمكنوكيف،المتحضربب!قالرء

نإ؟عرضيأمرهوالوتأنبفكرةالاصرارهذابمثليتشبث

والقوكبامعتاداالإنسانقمعإلىلليق!قالغيابهذايعزوشيللر

.الوتلفكرة

الرغمعلى)وذلكشيللرإيضاحيقنعهلالاندسبيرجأدطغير

يثبتلكيأنهيعتقدإنهرأينا(مايخوعلىتفسيرهيسيءأنهمن

تجربةهوالمطلوبفإنجذورهاوترسبالموتختميةحقيقة

القاهراليق!طيفرزأدنيمكنوحدههذاإن.للموتخاصة

الأشكالمنالعديدهناكفإنلاندسبيرجيقولوف!بفنائنا.

وأالإغماءحالاتمنمعينةأنواعاتضموهيالتجربةلهذه

وفيالخطيرةالحوادثفيللمولاالحيةالعايسةأوالعميقالسبات

الرفيقبموتيسميهماهوالأشكالهذ/هأهمولكن.الحرب

:يقول،نحبهكائنموتخاصةوبصفة

خلألمنفحسبيستيق!الموتبضرورةالوعي"إن

هذعبهتصطبغالذيالشخصيالحبخلألومنالشاركة

،ومنالميتالشخصمع"دنتركةذاتا"خلقنالقد.تماماالتجربة

الكيانلهذاالمحددةالقوة!كلبر،،المشتركةالذات"تلكخلال

باضطرارناالحيالوعينحواقتيادناثموالشخصطالجديد

قدكانلوكمايبدوالشخصذلكمعتوحديإفى...للموت

استشعرإنني،أناذاقيمابدرجةكانالتوحدهذالكن،إنفض

(،)01(.الخاصوجوديقلبفيالموتا

الأثيرالصديقموتفيفحسبالمشاركةهذهمثلخلألمن-

حوللناالمعروفةالوثائقأقدمفيالوتحتميةإكتشافيقع

-نفسهجلجامشأنفاكتشاف.مشجلجلملحمةأي،الموت

الأسىمعمنسجمايمضيذاتهالرهيبالصيريلقىأنلهقدر

وتمكنغلبكالذيهذانومأي)،أنكيدو:3الحبيبصديقهلوت

أفلأمتماإذا،تسمعنيفلاالليلظلامطواكلقدمنك؟

وها،روحىوالأسىالحزنملك،أنكيدومثلمصيرييكودق

،)91(.الموتمنخشيةوالبرارىالقفارفيأهيمأنا

شخصموتهل:نتساءللاندسبيرجنظريةإل!عودةولكن

وكمافنائنا؟عنلنايكشفالذيبالضرورةوحدههوبنالصيق

أيمماموتإن)،(،ابتهالات":فيدونجونالانجليزيقال*الشاعر

منإن"،يضمنيالإنسانيةرحابلأنأتضاعليجعلنيإنسان

شديدكان""دونبأنالقولإلىالذهاببالطبعالمكن

فإنالأمركانماوأيا،الوتإزاءمقيتنحوعلىالحساسية

رغمأصبحتوالتيالغريبةالحقيقةنتفحصأنكذلكعلينا

بأنهحقايومنمنهناكليسبأنهوالقائلةالأركانوطيدةذلك

حتميةفيالسكيراودهمنهناكيكنلموإدطحتىسيموت

الواجهةأوالوتمعايشةكانتإذاماتساؤللموضعنهوإ،الوت

حتىأنهيبدوبفنلئنا،دائموعيإلىستوديذاتهالهالبماشرة

كلالوتحتميةيكتشفواأنالجميععلىيتع!طيزأللااليوم
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المعنمطوفقالوتمعايشةخلألمنسواء،عديدةبوسائللذاته

حيماأنهإدراكعبرإذالاصطلاجلاندسبيرج-لهذاحددهالذي

غالبايحدثكماأوىانتأجلكمنتدمطفإنها"الأجراستدمق

ثقة.عننقلا"وتقبلهبهالرءإخطارخلالمن

لحتميةالانسانجانبمنالأصليبالاكتشافيتعلقوفيها

بهاتمالتيالكيغيةتحديدهيالواضحةالمشكلةفإنالوت

ومن.يقهقعنوتقبلهاتحرلروهابعدفيهاجمرىالتيالعرفةتحقيق

ونظريةشيللرنظريةأيالنظريف*ق،كلاأنالمحتمل

بينهم.ف!يختلفونالأفرادأنحيثصحيحتان،لاندسبيرج

عامةملكيةغدتقدالموتبحتميةالمعرفةفإنحالأيةوعلى

إليهاالنظريتعهطلاثمومن،التدرجبالغنحوعلىللرنسانية

ذلكمنوبالرغم،مفاجىعحدثأنهابمعنىإكتشافاباعتبارها

أما،بالشمولمتسمة،الفكرةفيهغدتالدهرمنحهظأتىفقد

مندرجةبأيتحديدعالممكنمنليسفاًمرذلكحدوثموعد

ملحمةاستخدمناماإذ-اأنها/لاهقام.يثيرمماأنهغير.الدفة

منالافببضعةسمحناماواذابلللطريقكمعمجلحامنش

،الدونالسجلتسبقذاتهاالقصةأدنلاحآلكهامثىالأعوام

بالمقارنةنسبياًحديثاأمرأيبدوالموتحتميةإكتشاففإن

.الأرضعلىالانسانوجودبإجمالي

منالأولىالرحلةيكونأنيعدولاالموتحتميةتعمإن

فيبالفعلنجدأننامنالرغموعلىللموتا،الإنساناكتشاف

ورهبتهالوتبتأملالخاصةالموضوعاتمعظمجلجاميشبلحمة

الحقيقةضوءفيالحياةكيفيةومشكلةالحياةبعبثيةوالشعور

أمرالوتإلىالحياةمنالتطرفالتحولهذابأدنالقائلةالريره

ماإن.كاملةليستللموتجلجاميشمواجهةإن"،حتمي!

يمانوالاالأرضعلىالخلودفيالاعتقادفحسبهورالدمابهحامط

لزاللاكليا"عدما"الموتكوناحتماللكنالموت،مقارنة

البابليهالتأملاتإطاروفي.فحسبتشككموضعأمرأ

وأللحياةالطلقةالنهايةباعتبارهالموتإلىينظرلماوالآشورية

عنىوإنما،الواعيةللحيويةالكاملالعدمإلىيودىأنهعلى

منالثانيوانتقالالأولوتحللوالروحالجسدإنفصالبالأحرى

العالمإلىتهبطالروحإدغ،اخرنمطإل!لوجودأوالحياةنمند

هذءعلىالأدلةمنعديدوهناكالأبدعبرهتاكوتهيمالسفلي

.،(13(النقطةا

يوديالوتحتميةاكتشافأدغمنالرغمعلىفإنههكذا

انفصابهحتال!"انزاعدونيقبللمنسال!الاوأنعميقةصدمةإل!

هناككان،لأحبائهالحتميالفقدانأوبهائهلبكلا.لأرضعن

نأقبلفإنهثممنبالخلود.أوبالبعثالإيمادقنيتمثلعزاء

أدطقذلأيإطلأقهعلىالوتمااكتشافمنالانساىيتفكن

هذافإنشاملاعدماكذلكيكونقدأنهإدراكيستطيع

نأتعينللموتالبدائيةالرؤيةمنالعزاءعلىعثالبلالجانب

يتداعى.

كلية،بصورةيموتأحدأأدنيعتقدلاالبدائيالإنسادطإن

الخالصالتوقفالأحوالمنحالنجأييعنىلالهبالنسبةفالوت



أبدا)39مطلقايكولنلاإنهالوجود،أشكاللكافةوالبسيط

البعبهينتظرفيهايحيافاليت

المجتمعاتمعظمفيأنهبزيزرجيمسسيروجدوقد

إلافيهبالتسككالفرديحملايقيناالخلوديكتسب*البدائية

(،)4؟(.وجودهواقعيةفييتشككمابقدر

رادين:ويقول

كاقةيتفهملهاسجلأتملكالتيالبدائيةالمجتمعاتتبكدفي

تماما،والجثةالحيالشخصبهغالفارقطتمامامحددبشكلالأفراد

بأسرهانسانالإشخصيةأنيعتقدونلاأنهمنجالثلواضحهوك!

فييظلجسدهإن.موتهعنديختفيحيئنككليميزهماكلأي

نيتبقىالاجزاءبعضانالا،يتحللأنهورغم،باقياالنهاية

ومعهللفناءقابليتهعدمعلىمرفبدليليمثلوهنا،للأبديبدو

...للفناءالانسانفابليةعدم

باعتبابىهالاطلاقعلىإليهينظرلاالموتأنتذكرويتعهظ

فرداتصالططريقةفيتحولببساطةإنه،العدمإلىبالفردتدنيا

كالرض-تمامأهذافيشأنه-إنفصالبالأساسإنهباخر،

...دائمنفصالإالموتفإنموقتاإنفصالاالمرضكانإذاولكن

بدلاالذيالوحيدالتغيرأننحدسأنيمكنفإنناهكذل

الإنسانادراكهوالوتاحدوثلدىفوريةبصورةوقع.قدأنه

ولاتفيرقدوالحيالميتب!طللأتصالالمعتادالنمطأنالحي

،.-)15(
.،احربطء

فكرةنجدحيثالعمرمنالخامسةفيالطفلحالةفيوكما

فيأوجيبواقبائلأبناءبهظفإنه،كذلكالوتاللانعكاكماقابلية

فرد:ماتماإذاوكنداالمتحدةالولاياتشرقي

قيدعلىوهوكادنمانحوعلىواعياكائنايبقىاًنه"يعتقد

بطريقةبالاحياءالاتصالدونببساطةحالقدموتهإن،الحياة

كاملةبصورةواعيةتزاللاالتيوروحهإدراكها،يمكنهم

أرضإلىترحلالانسانيةوالرغباتالأشواقكافةوتتملكها

شيئاتناولمافإذا،هائلةقطلبشجرةإلىتصلأدنإلىالوتى

ملءوالحياةالأحياءأرضىإلماعندئذعودتهفإنثمارهامن

شيئايتناولأنأبىإذااماللأبد،مستحيلاامراتصبحإهابه

للأحياءوبالنسبة،قائمأاحتمالاتبقىثانيةعودتهفان،ثمارهامن

")16(....العاديةالانسانيةالرغباتبكافةمتمتعايظلفإنه

لهالانسانأنيعتقدونجميعاالبدانطجنمعاصريناإن

وهكذا،شبحشكلفيموتهعقبالحياة.تواصلنفس

شمالطفيالانيوسوقبائلوسامواتاسنمانياابناءفان

نفسله،روحيبديللهالإنسانباًنجميعايومنوناليابلن

بأنالقائلةبالحقيقةذلكعلىيبرهنونوهم،الموتبعدتبقى

"الأحلأمفيالأحيانبعضفيحقاأنفسهميطهرون"الوتى

لهالإنسانأنيعتقدونالاسكيمومنالقطبيةالمناطقوسكان

لجثةالالاسميغادرالموتوعقب،ونفسإسم.روحيتانسمتان

أبناءأماطفل،إهابفيجديدمنليولدحبلىجسدويلج

ذلكفيبماالأشياءكافةأنفيعتقدونأريزونافيالهوبيسقبائل

وأ،أثيريةأجسادلهاالحركةعلىوالقدرةللوعيالفاقدةتلك

للبثصرأنالأمازودنمناطتطإلىالفيتوتاأبنلعويظن،أنفس

غيركانتوإنللأجسادتمامامطابقةنسخهمأنفساوللحيوانات

مادبة)13(.

تفكيراباعتبارعبالخلودالايمادطتفسيرأدطفيالسببهوذلك

يتطلبالموت،تضاعففيالعدممنللخوفوكنتاجوغائبيا

كذلكليسلكنهالمتحضرللرنسانصحيحأيكودغوقد،التعديل

نأينبغيالخلودفيالمرءيرغبفلكي،البدائيللا،نسانبالنسبة

مثللرواودعلاالبدائيوالانسان.الأقلعلىقعيتهوافييتسكك

عدماتماماليسلكنهبالطبعالموتيخشهطقد18(إنهإالشكهذا

.يخشاهالذيذلكشاملأ

الإنسانيةالشخصيةقابليةبعدمالاعتقادشرعطولماذاكيف

التطورنجهذابدأومتى؟التراجعفيللفناءالجوهرية

حوالىإلىتاريخهيعودالذيالمصرى"الوتى"كتابإن

الخلوددارفيالإنسانيةالروحرحلةيتناول.م.ق..35

شأزرالأقلعلىالبهجةعلىوبلعثاحقيقيأيقيناباعتبارها

)91(.الأرضيالوجود

علىالروحبخلودالايمانكانإذامانعرفلابالطبعونحن

مواجهةنيدفاطعبالفعلهوالوتىكتابفيوردالذيالنحو

كادطإذاأو،كلياعدملباعتبارعالموتتتناولالتيالنظروجهة

للفناع،الإنسانقابليةبعدم)البدائية(القناعةعنتعبيراذلك

المرحلةفطوحق-با!اللحظةتحديدالمستحيلمنفإنهثممن

موضعاعندهايغدوالبقاءبدأالتيالعقليالتطورإطار

للتشكك.

عم.ف.012عاموحوالطفجأةنجدفإنناالأمركاد!ماأيا

بالعالميتعلتطفماللتشككونزعةالوتمنتمامآمختلفلموقفا

منإنعتاقأباعتبارهافحسبتطرح)،لمالأخرىفالحياة،الآخر

نأيبدو"وإنمافيهاالجميلالصبرعلىومكافأةالحياةهذه

ظلسقطفقد*"،للشكموضعاأصبحت3ثاذاالستقبلةالحياة

،)02(.المثصرقطمصربهاءعلى-الشكوكتحفهاأبدية

إليهنظرقدالموتأدطفيالتفكيرعامةوبصفةبالطبسبيمكن

بعدوأنه،حتميتهإدراكيتمأدغقبلحتىكليادماراباعتباره

أصبحفحسبللموتالنهائيالطابعفيالتشككجرىأن

اداكذلكالمحتملومن)21(الخاصموتهبحتميةواعياالانسان

الوتمفهوممعجنبإلظجنبامضىالموتحتميةاكتشاف

تستبعدالانرأيناهاالتيالبراهينأدنغير،كليادماراباعتباره

النظرأنجليةبصورةالموكدمنوتجعليبدوفيماالاحكالهذا

الإنسلنمواجهةفيمتأخرةمرحلةيسكلكليكعدمالموتإلى

منكبيراجانبابأدطالقائلةالحقيقةأنذلكإلىأضف،للموت

الوتبعدالحياةفيجازمااعتقادايعتقدونيزالونلاالبشر

متىنقررأنبمقدورنايكنلمإذاأنهغير،الافتراضهذاتوكد

علىنستطيع.تراناألاكلياعدمأباعتبارهالموتاكتشافوقع

خلالهمنالانسانأصبحالذيالتطورذلكنتتبعأنالاقل

الاحالط؟هذابمثلواعيا

لم*المجتعالبدائيطارإفيتفكيركلألطإلىيشير!دارينإلط
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.نحوعلىذلككانوإنمافحسبسائدةبصورةذاتيالكن

جذورهاتضربكانتللفناءبالقابليةالقتاعةوأن"استحواذى

الذاتيةالعقلبةهذهبأنالقولإلماالتفكير)23(ويمضيذلكفي

ل!نسانواقعيتفهمإلىتحولتقداستحواذيةبصورةالطابع

الختلفتهطالنظريت!قب!قللصرإعكنتيجةحولهمنوللكون

رنجلب!كايتمسكالتيتللث-للفناءالقابليةحولتدوراناللتهق

الكاهن،-الشاعر-المفكربهايعتممالتيوالأخرىالحركة

استمراريةكليهمالهمابالنسبةكالنالعالمأنمنللرغموعلى

قلأقلالاستمراريةهذهفييريانكانامعاوإنهماديناميكية

الأمورهذهتفسيرفياختلفاأنهماإلامتصارعةوانفطاعات

إنقطاعاالموتاحدثهاالتيالاعاقةتكن!لأحدهمافبالنسبة،)

الرهبة،علىيبعثلاأمرثمومنمؤقت(،"تعثرهيوإنما

وأحقيقيةرهبة)،يحدثحقيقيانقطاعاإكانتللاخروبالنسبة

فإنهاالكاهنأوالطبيبرؤيةكانتتلكأنوحيث(،مصطنعة

23!االسائدةهيأصبحت

)حقاللغايةمقنعةنظريةليستوهيالنظريةتلكأنغير

ستفسرحقيقيا؟(انقطاعاباعتبارهالموتإلىالكاهنينظرلاذا

24االبعثبتجلياتيتعلقفيهاالتكهننشوءالحالالاأفضلفي

أنهأوالأرضإلماالمولابعدسيعودالمرءكانإذاما)أجمما(

المرءعلىيتع!قالذيوماالطبيعةورلءماعالمقيسيندرج

بعدالبقاءفينشأةتفسرلنلكنهاجدبد(منليولدبهالقيام

.الموت

حادلتعديلتعرض9زرالبعتفيالاعتقادأنالمؤكدمن

كورنفورد:يقول.الننعكهذانشوءممكنايكونأنقبل

وأللجماعةالوأحدةالحياةأنهوإلاعتقادهذاجوهرإن)،

منالأحياءعبروكذلكالوتىعبردائبنحوعلىتمتدالقبيلة

الذيذاتهبالمعنيالجماعةمنجزءايبقيىناللموتىإن.أبنائها

بصورةتتجددالتيالحياةوهذهمنها،جزءاالأحياءبهيبقى

ذضطوالتي"بالموت"السماةالحالةرحممنجديدمنتولددائبة

".للقوسالأحرىالحهايةعندجديدمنإليها

،،روحهاهي،للقبيلةواحدةنسةمتجلروحهناك

انتقاليةأشكالاوالبطلالملكفي"وجدناولقد"،الحارسة

وربما،الفرديةوالروحللجماعةالحارسةالروحبهقجسرأتصنع

الجماعيةالسلطةلهخولتوقد،لأوللالفردهوالمنيلةزعيمكان

ا!رافخلالومن.ء.الفرديةبإرادتهتمتزجأنالحسمىمنالتي

المستمدةالقوةامتصاصخلالمنصرحهاالأنويةقامتأغريب

خلالمنبالفرديةالاحساس"وينموطغيانهاموضوعمن

")25(.الجماعيةالسلطةعلىالثصرهالسقوط

بحسبانهإليهينظرونيزالودمالاالآخرينأنبماالملكانغير

قبلهوجدتالتيالسلطةهذه،الاجآعيةللسلطةمستودعام

وانتهاءببدءتنتهيولاتبدألاروحهفإن،خلفهإلماوستنتقل

تظلمابشكلأنهاإلىذلكويرجع،خالدةروحإنها،عمره

كافةحياقهاتتجاوزالتيالروح،للجماعةالأسمىالفردروح

4!

للرؤساءمرحلهكا"كانهناككانتوربما،الجماعةأعضاءأجيال

يعنيلاذلكلكن،خالدةأرواحوحدهمفيهاوالابطال

ط،فانهيعتبرونكانواالقيبلةفيالاخربنالأعضاءأنبالضرورة

وبصورةجماعيا،خلوداتشكلفحسبأرواحهمكانتلقد

نإ"كورنفورد:يشيركما،خالداروحافردكلأحرزتدريجية

ربماالبثبرلكافةبالخلودالتمتعلنطاقالديمقراطيالتوسيع

باعتبارهاالأبويةالعائلةنشوءجزئ!ةبصورةتحقيقهفيساعد

26(."االجديد.الاجماعيالبناءوحدة

الفرديةالروحوجودفيللاعتقادأخرىأصولإلىأشيروقذ

تضاعيففيالتيأيالحلميةالصورإلىالبعضويرده،الخالدة

.،الشأنهذافيحاسمةالذاكرةصورأناخرونويزعم،الأحلأم

يألا"+ةاول3هي(،أثيريةنفس"لههوميروسعندنسانفالإ

+،37!ح"ح3الخالدلالنفسيسميهماكذللقولهالفانيةالنفس

تفنىوهيوظيفةمنهاأكثرشيءسوىليستالأولماأدنويبدو

غير،عليهاتعتمدكانتالتيالأعضاءتغادرحينماأيالموتاعند

ملقرنالإلىيصلوقتوفي،الموتلدىبالفرارتلوذالثانيةأن

جيوتويصورهاكماخاصةوبصفة-تصورتزاللانراهاالخامس

الذيللشخصطبيعيامصغراأنموذجاباعتبارهاأنجيلكووفرا

بالرأسح،اء؟3!الخالدةالنفسربطتوقد)137للحياةفارق

الإنسالظ)28(.حيويةومنبعالخالدلحيلالبدأواعتبرت

غمارفيطمرحلتهالتمييز-بهقالمكنمنأنهإ*نيبدو

الجماعيةالروحذريتفأولا،للفناءالروحقابليةمفهومظهور

للفنلء،قابلةوغيرذاتهاهيظلتفرديةأرواحإلطللجماعة

الفانيةالنفس)أيالأصلييةالثنائيةانهيارطرحوثانيا

أدىالذيالانهيارذلك(ع3ء"حلأالخالدةوالنفس50،وللأ؟+

؟تتداخلإطارهافيلتيولالخالدةللنفستعقيدأأكثرفكرةإلى

طرح-الصدر(فيأوالرأس)فيالجسدفيونتموضعانالمفسان

الذيالجسدبعدتبقىلاقدالنفسأراحتهالالانهيارهذا

اطميمية.هذهبمتلبهارتبطت

فيبإلمثلأسهمقدللزمنالخطيالمفهومنشوءأنالمحتممن

فيوكذلكحتميتهإدراللثوفي،للموتالكليالاكتشاق!

يعيشبليسنربشنيرفكماكليا،عدمايكونقدأنهفيالتشكك

يتمالذيالعالمو""أبديحاضرفي،دوائر"فيالبدائيالإنسادغ

فحسب،عضويةتظاهرةالموتيعرفدائريةبصورةإليهالنظر

قانون)،يحمحيثدقةأكثربصورةأوالسلسلةتتحطملاوحيث

بلمحدودةتظلالفرديالموتاأهميةفإنالاضي،(العودة

شكلهمنبالزمنالاسطوريالوعيتحولومع،الظلألفيوغارقة

(،أصلأمزيدا"منظوريظهرفحسبالاخرويةصورتهإلىالدائر-ي

ومستقبل.وحاصرماضإلىالانقساموكذلك

وعدمالفرادةطابععليهايضفلمالأحداثكافة"إلط

الزمنمحلالخطيالزمنحلأنبعدإلاللتكرا!القابلية

الفرديةإلىبالاتجاهالخطيالزمنارتباطأدىوقد،الدائري

البدائيةالجماعةأعضاءجانبمنفجرهالدنئاعلىأشرقالذي

حقيقيا.نديدايبدوالموتجعلإلى



كلياعدمايكونقدالوتأناحتمالإدراكتناهىوربما

يشكلالبدائي!ظمنللكثيربنفبالنسبة،للغايةتدريجيةبصورة

بالمرءالدماريلحقلاالوتعلىحاصمادليلاالعظمىالهيكل

الوتبهطالارتباطضربكيفيةبأيةولامتىنعلملاونحن،كلية

فيحاسئماعاملاالارتباطهذاكانوربما،جذورهوالتحلل

كليا.دمارأباعتباره،الموتمفهومإلىالوصول

حكلدمايكونقدالوتاأنإلىالأول!الإشارةجاءتوربما

الحدةمنهنافالتغير،الإنسانلموتالألوفغيرالشهدمنكليا

لناينقلأنإلايمكنلاأنهبحيثوالجارفالمتوقعغيرطابعهفي

فإنذلكمنوبالرغم،فيهارجعةلاالتيالحقيقيةالنهايةفكرة

الوجود.تواصلالتيالروح،النفسهناك

الرءحياةاعتادمعايشةبهاتتمالتيالكيفيةفإنهنامن

يبدو،فيماحاسمةأهميةلهأمرهيجسدهحياةعلىالنفسية

ببىجهأنإماالديالروحيكياننااستقلالنعايشأننافطالا

بأننشعرأنناوطالمابل،عنهيستقلأوعليهيهيمنأوالجسد

سيظهرالعضويالوتبعدالروحتلكاستمرارفإنروحالنا

محققا.أمراباعتباره

إل!إطارهافيننظرالتىالتجربةسادتماإذاانهغير

كناماوإذاواحدأأمراباعتبارهاالجسديةومادتناكياننا-

-والإنسانالوحيدةالحياةهيالجسديةحياتنلبأن""نشعر

سنميلأنناالجليمنفإنه92(-أبذلكالقيامإلىفأكثرأكثريميل

الدماربهلسيحيقشخصيتناأنتوقعإلىحتىأوالافتراضإلى

الانطباعوجهفييقفماهناكيكونفلنأجسادنا،معتماما

.الموتغمارفيتماماالعدميلحقهالإنسلنبأنالجثةتنقلهالذي

الانساناكتشافيتكاملكليعدمهوالوتأنوبادرالث

الشعورفإنللموتالكلياًلاكتشافهذاتأثيروتحت،للموت

كانفإذالها،مثيللابقوةالانسانعلىيتغلبالحياةبعبث

حياةفيأملثمةيكنلموإذا،كلهالأبدعبرسيفنىالإنسان

،اخأحم

لبنييحدثمللانبه..يتعبكايتعبلمنمنفعة،)فخاي

،ذاككموتهذاموت،لهمواحدةوحادثة،للبهيمةيحدثالبتنر

لأنالبهيمةعلىمزيةل!نسانفليسللكلواحدةيةوالنهل

منكلاهماواحد،كانمكادنإلىكلاهما،يذهبباطلكليها

(،)03(.كلأهمايعودالترابوإلماالتراب

شعوبعلىفحسبيسيطرلموالاحباطاليأسمناخإن

وإنماوفلسطهظالنهرينبهظماوبلادالنيلواديفيالحضارات

:الصغرىاسيافياليونانيةالدنقطنواالذينأولئلثعلىكذلك

عمقأدبهممنندركأنيمكننلمانحوعلىالأيونيون)،تأثر،

شملهوقدالكولوفونيموسممنيرفنجد،للأشياءالزائلالطابع

يمسلاحقتاريغوفيالخعيخوكأءةمقدميثيرهالذيالحزن

ا"لشجروريقاتمثلماالبشرأجيالسقوطيبكيوهوسايمونايد

(،)31(.بالفعلميروسهولسهأنسبقوترا

كليعدمهوالموتبأناليقهظتخومعلىالمطلالاحمالمع

يأالوتا،مشكلاتتصبح،الإنسانيةا،لشخصيةلهتتعرض

التيالمشكلالاوهيالحياةبعبثيةوالإحساسلهالتعرضرهبة

إلحاحآوحدة.أكثر،الوتحتميةإدرإك-معبالفعلظهرت

باستحالةالبدائيلارنسانالقاطعاليق!ظادنمنالرغموعلى

طبيعةفإح،الخلودفيأملمجردإلىالانتدتىقدالكليالدمار

الفكرفيالموتمشكلةوتاريخ.المحوزيةالقضي!ةهعبتظلالموت

اًنمنالتيقنمحاولاتقصةجوانبهأحدفيهوالغلسفي

والمبدأالأسطورةتوكدوكمايعتقدأنالإنسانيودالموتا-كما

وهل.ليخرالوتبعدالبقاعوأنمطلقةخهايةليس-الدفي

المتزايدةالذزعةقصةهوكذلكالمشكلةهذهتاريخلكن

بشكلتنتقلفالمشكلة،والعتقداتالتأكيداتاهذهفيللتشكك

مشكلةكونهاإلى7الموتلاواقعيةإظهارمشكلةمنمتفاقم

لنبضناالإخيرالترددمعأنهحقيقةوالفكريالعاطفيالتصالح

هماالمشكلةلهذهالرئيسيينالجانبينإنشيء.كلينتهي

يبدوالذيالاستنتاجتفنيدأووتحييدلوتالرهبةعلىالسيطرة

هيالشمستحتالقصيرةرحلتنابأنواللقائل،لتجنبهمجالالأ

إدن.العبثقوامهامأساويةومهزلةالعنىمنمجردةفكاهة

المسألةهذه،الكونكليةفيالانسانيالوجودمعنىمسألة

منوالعمليةالحقةأهميتهاتكتسبالفلسفةفيالأساسية

.للموتالكليالانساناكتشاف

مثىلهواا

37.38-ص-3391-أل!طلدر-البداليةالعقلية-بريللبمي)1(

دلكأرعيرحمياأمرأباعتبارهعادةلالموتيعترفالأماطيرهذعتوحدحيث)2(

،ويمبغيعرصأأمرأدلكمىلالرغميمتبرقدالوتأرحيثصروريآشرطآيدولا

حشا..يكىلموإدماالاطلاقعلىممكمآكولهحولهالايصاحيدورأر

تودور-ليويررك"المدمالعهدبىالمولكلور"فريرر:جيسسيرراحع31!

.21ص-2391

ديرلاج-راديى-رلوريغ-الدائيالعالميوالبثهرالالهة-راديىلول)4(

فونلرحميامرحرلاالتيالابحليزيةالطمعةمنالزيد-الالاليةالطمعة-5391

418.-17،ص"البدالىالرحلادعاعنوالاتحتلايس

ص-3491-ماكميلار-نيويورك-ئيورالبداصرونامعل-ح،مو!دوك!5)

هارير--نيويورك-العاشرةاليالخامسةمنالطفل-!،يليحوإ.أ،جيريل6(2)ا

.،94-93،ص-6،91

الموتابىاءمواقص!-وتمثايلدرلروسيربم-راجعالتماصيلمنلمؤيد)7(

سابنقياأيضاراجع-3391-03العدد-المفهيالتحليلمجلة-والاحتضار

.0491-صثابول-لدن-للموتالطملإكتثما!-انثوتى

.18ص3391-ديكلية-باريمى-الوتتجربة-لاندسبيرجبول)8(

لاولقآوالموت،الشيخوحةمحرلةلحمس!هو...يصمهماالما!:لالد!سيرحيمول)9(

لىإستشراقهللمرءيمكىالذيالمتطو!الاقصالحدلاعتمارهلحس!يمدرلقوله

13.صذ.س.م،(المحوخةعملةنتععمار

.92،31-38ص.ر.س.م-(ألالدسبيرج01)

جامعةمطبعة-القديمالعهدنييمائلهاوماجلجاميىملحمة-هايدك(ألكسعدر1)1

ملحمةفيالوتتحرلةأنالواعحمن-63ص-6،91-ثيكاغوشيكاعو-

النهلقطالعهإلىاسثارةكدلك!هناكالموتا،اكتئملفحتمبةتتجاؤرحلحامينى

الديالأمر،اطياةوعممالموتمحئ!ةرسأحلسالدالالعوريهماالنحرلهمدهولسم

إلهأصددائهأمر!موتأعفا!بأوعسطرالمديىلدىلاصو!!للماه

معلردممارلةللأهنماملدعوالنىالأموبرومنالرالع(.الكا!-)الاعرا!ات

موت!اهالدالىالرحلحالبصالعادلهللأسحاله!ول!ا!علهالوصصحلحاش
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لأدطواامرارالحهسالمحلىقمطملآالأولالاسددا!سكوداخمطالشرىرد5

-لالمرح-لهالمولكلورالممسمه!كلماحرحعرادمملأدالوسعمنبطالآعداددالس!

بالعة:لصورةكثطةهالاعارلصورحرالاقالعالملحباهأ!اغير.مدس98(اهايدلاماا23

العدممنأسوألدكاللععصلاسسهأ!امحبث،31شراواطما3طعاصالنرالا11

وأالمرعألاءعددأساسعلىلىاسثاءاتهناكدإردلكمى3ولالر،انكامل

الماءمى!ثراطعلى!صلونالأولعلىألاءأرلعةلهمالد"!فأولئك،،مولهطريقة

الم!،الاءولطزطأرلكهلمتعدأرلوسعهلطلمعتهماتالديودلك،الارد

لطرلهووحودالموطمحمممهالاكلارعدمل!لمادصهماكلسرألهادراكويمعس

لاكال!وإلى!المكراسسمللاحصمهكلودورالاس(1لعص11فكور!حرىالأهللحمل

!دلماالاسطورةإرممولوا،أ!"صمعآالسرأدالمدافىل!لسارلالسمةتعى

دمملورأوممولورالدلىلأولئكلمعكلافحس!

هوالموتلأطللاعتفادعدمهوبالوتالمدافىالإنسالىلاسالاةلصصرماألى)63(يبدو

كلدتتهلمديريىالمعالاةممدمعلىتدريمه!لأددوركايميعتفدكماولسمرخهاقعدم

،،السهونهمنكا!لمدرعمهاشحلىفإلهباستمرارللخطرحياتهتعريثرولاعتياده

!انحكالتالمرديالسقاءإلىالحاحهأنانصحيحمىلبمرا،أنهدوركايميقرروحينها

لسماطةدللمطبىانس!أدطيدرلىأنهيمدولادإله،(المدالةقلثطنحوعلىالمثاعر

ما2إدراكلوسعهيكىلمفإدا،النهايههولملموتلأنلطمدلمان!دافىالالسارأنهو

دوركايم-إميلراحع(،.المردي!،ء11إلىلاطاحهشعردكيفدلكيعنيه

كدلك؟راحع267ص،591-لرسفرى-الدينيةللحياةالأوليةالأشكال

027.ص5791-دوفر-البدائيةالديانة-راديئ

.468ص1391-ماكميلار-لمدر-لالحلود-الايمانفريزرجيمس(يير)14

.273-271صد..س.م-المدائيةالديانة-راديىبول:عنلعلآ)15(

92-28صنمسهلمرجع)16(

.6،694؟11،77،183،59،3صد..س.م)17(موردوك

مستوكماالمكر،مستوىعلىوهوالعقل!إر:يقولكاشررارنست)18(كتب-

العلأقةوتود،الموتلعدالروحلقاءأدلةإلىيسمىأرعليهيتع!طفيريقالميتل

،الصاءمماوإالحلودليعرهمااثماتهيتبطماإدا،الإلساليةالثقامةبدايةنيالعكسية

الجزء-5591-ديلحامعةمطمعة-ديوهافن-الرمزيةالأشكالفلسفةراجع

37.صالبامى

مريصأثعبأكانواالقدماعالصري!طبأرالالطماع!فىالعظرنعيدأرعلينا(إن)91

لمهايةالاستعدادعمارلىووقاركالةفىحباتهزهرةدأفمىالموتفكرةتملكته

غيروقتأقضوالقد،الحمنقةعرهدامنألعديكودأنيمكىماصاكليى...الحيلة

كابيةروحأتكنلم،الروحولكنومراوعتهالموتلميلىمألودةغيرقةطاولذلواعادي

روج،بالأملالمفممةالفوزروجكانتفقددلكمنالعكسعلىالأمربل،متوجسة

العهالىالطابخمواحهةيىالمقملهللحماةلالترفحاملأوتأكيدآللحياةالعارمالتوق

حامعةمطمعة-شيكاغو-القدممةمصرثقافة-ويلسون.أ؟راحع،للموتالكئب

87!ما5691-شيكاغو

792.صلمسه)03(المرنجع

الوعىلشوءلأنقالحينهانلكالطروحهةيتىكارلاند!سيرحانيدو)21(

لاالمرديةإلىالاتحاههدااب"الإلسار."!ردية"فىفعليتغييريسبقهالمردي

يكسهووإنمالالفرديةقةبوأشدتحددآأكثروعيلاحمهامتلاكمندالأساسيتألهط

الوعيويفتزص،دالمعلحصوصيةيكشس!الإدسالاأرحمينةلىالأولاالمقامفي

يحتدمالديهوالمرديلالوتالوعىفليسوهكدلم،الكائىيمسبقةلصورةالمتعير

اللحطةهدهممذالموت....!دادالهالتهديدالأولالمفامقهووإممالالأساس

يتهددلأرقابلعمصرلتكورالفبملة(معالروابطرعرىتنفككحمكا)أيدحسب

91.-18صد..س.م"الحقيقيالعدمعبر

371.صذ.س.م)22(رادين

.191-091صالعدائيالعالميىوالبشرالآلهة-)23(اد-ئ

الحضاراتكادةبىشاملةلصورةماثلالمعثأسكالصشكلماالايمار)24(إن

.027صالدائيةالديالة-رادين"راحع،،الأسماكوصدالالتقاطعلىالقائمة

ص5791-هارلر،لولورك-الملسمهإلىالدينص-كورلعورد.م!.)25(

356صدسملرلللبفىألصا.زاحع161

.901ص.د.س.م)26(كورنفورد

المصل-3591-سانياتالامطمعة-نيويررك--الممسروداروفي:إراحع)37

.وللأا

الهـ4

العوكي(المحاع!ائل)لالخحدلدالمحىالسائللصرورالأوائلالاعرس)38(لمحا!

الحيالمدألاعتلرهادحسطسدولااطالدهالروحدإدمانمومنواحدأثمئآوالمنئ

أوليانمى-.ط.ر!راحعالمماصملسلمرلد،الساملالنملطعروددالحعاةوإغا

-كامردح-والفدرأالعا،الروح،العمل،لالحسدسعلمططالأوروقالعكراصول

5191-الحامعهمطبعه

المسألةعنحديثهلدىصراحةلصما95-57داص..سملالدصرح)92(راحع

داتههوالسحن!!":المرعحدالأولالمماملىالوحودحالاطمنالمحالةهدهذا!ا

،،.أبصاالملحأ

03.،3-932016،91-30داودسالحامعةسمر)03(

.8صلعةالراالطعة-391-.للأك-ثلالأواسالاعردلسعه-لير!31(اجور)

لأ-*لصؤصساكواض!-

.المشتركإبداعناوالواحدةثقافتنالغةهيالفصحىلغتنا

خلالومناللغةبهذهإلاحقيقيةعصريةثقافةلناتتحققولن

التراثاعتبارمعإبداعيةطاقاتمنعليهتنطويمماماتفجير

تراثنامنيتجزألاجزعاالمحليةباللهجاتالكتوبالسعي

ونستلهعه.بهنعتزالقوفي

التعريففيكبيردورلهاالإعلامووسائلالتربيةبرامج

الاعلأمأجهزةقيامأننرىلذاالجديدالشعريبالإبداع

-الصلةتعميقفييسهمالمجالهذأفيجهودهابمضاعفةوالربية

المتلقي.وبينالجديدالشعريالابدأعبين

جهودبفضلاللندوةهذهحققتهاالتيالإيجابيةالنتائجان

التوصيةعلىتشجعناوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

الشعرقضاياحولالحواروتغذيةاللقاءهذامثلبتكرار

مناسبة.النظمةتراهاالتيبالوسائلالعاصر


