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  رورتي والساخرية الليبرالية

 بن زينب شريف 

  .بوزريعة 2جامعة الجزائر  ،ما جستير فلسفة ، تخص فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

  
 

  ا يجدهاــــــــــــــــــــإن الشاعر ال يخلق الصورة والخياالت، وإنم" 

  أمامه  فيلتقطها من اللغة العادية،ولهذا فإن الخاصية المميزة

ــــــــــــبغي أن تكللشعر ال ين   ون مجرد وجود هذه األخيلةـــــــــــــــــــــ

  ."تي تستخدم بهاـــــــــما الطريقة الــــــوإن

  شلوفسكي                                                

  :مقدمة

. وعن األطر املفاهيمية اليت اعتمدت عليها يف تأسسهاإن الدَّارس ألي فلسفة البد له من ضرورة البحث أوًال عن مرجعيا�ا الفكرية،       

والوقوف على عوامل تطورها، والتساؤل عن مسببات ركودها، وأن يسأل عن أسباب انبعاثها من جديد، ففلسفة احلداثة عملت على حترير 

تعمل على التحرر حىت وجدت نفسها قد اإلنسان من براثني اخلرافة وامليثولوجيا والدوغمائية وبعث العقل التنويري النقدي، ما فتئت 

فكانت ما بعد احلداثة ثورة على النسقية . نسجت حول  هذا اإلنسان شرنقة قيود سلبته إنسانيته ،دافعة به إىل االغرتاب والتشيء

فلسفية منطلقًا من ذاته ليصل والعقالنية، وإعادة  لإلنسان إنسانيته املسلوبة، هذا األخري الذي أصبح مع الفلسفة املعاصرة حمور العملية الت

كما أنه ميلك تلك الروح النقدية املمِحصة    )1(الفيلسوف املعاصر ما هو إّال ذلك اإلنسان الذي يعرف إن احلقائق متنافرة. إىل كينونته

كانت نسبية أو متعارضة أو   يأخذ على عاتقه دائماً أن يواجهنا باحلقيقة حىت ولو"فهو . املدركة لوجود ذلك اخليط الرفيع بني تلك احلقائق

  )2(".غامضة أو ملتبسة

تعترب الفلسفة الرباغماتية من بني الفلسفات اليت مثلت حقيقة الفيلسوف املعاصر ما بعد احلداثة، وهي الفلسفة األكثر حضورًا يف 

" النادي امليتافيزيقي"ن أوربا ،ولقد كان لرواد الساحة الفكرية األمريكية، األرض العذراء اليت كانت مالذًا للكثري من املضطهدين واملنبوذين م

السبق يف التأسيس هلذه الفلسفة وهذا من خالل املقال الذي تقدم به شارل سندرس بريس إىل ) 1874-1872( الذي تأسس ما بني عامي

 How to make Our ideas"كيف نوضح أفكارنا "ومقال آخر بعنوان The fixation of belief"تثبيت االعتقاد "النادي حتت عنوان 

clear  3(. 1878والثاين سنة  1877األول ظهر سنة(  

ة يعترب املقالني مبثابة الوثيقة التأسيسية هلذه الفلسفة اليت اطلع مؤسسوها على  الفلسفات القارية من كانطية وهيغيلية وفلسفة حتليلي

هذه الفلسفات يف جمتمع جمموع مولدين من شىت األعراق وامللل، مما وكان املناخ الفكري األمريكي األرض اخلصبة لتنصهر . وغريها كثري

وكان للثالثي . ساعد الرباغماتية من االستفادة منها كثرياً، فأقل ما يقال عنها أ�ا الفلسفة األكثر حضورًا والفلسفة اليت أمركت العامل

ل واضع األساس  وبريس هو من أعطى تسمية الرباغماتية األكثر حضورًا يف أمريكا حيث مثل األو  -بريس، جيمس وديوي  –الفلسفي 

pragmatisme م البناء قه بآرائه الفلسفية وخوضه يف شىت ا�االت من سياسة  )4(وجيمس رافع بناء صرح الرباغماتية وجون ديوي ُمتمِّ ومنمِّ

  .وتربية وفن

ذا ما جعل روادها كثريي العدد مما يسمح لنا أن نقسمها إىل وكما سبق وأن قلنا أن الرباغماتية  فلسفة أمريكية املنشأ والرتعرع، ه

أجيال ثالثة، جيل اآلباء وميثله كل من شارلز سندرس بريس، وليام جيمس ،هربرت ميد وجود ديوي فيلسوف أمريكا كما حيلو لروريت أن 

ل من ريتشارد روريت وهيالري بينتام ورتشارد برستني وجيل األحفاد ك.اجليل الثاين وميثله سيدين هوك، وليام موريس وجوفاين بانيين . يلقبه

  )5( .ونيلسون غودمان

وما نرومه من هذا هو جيل األحفاد وخاصة ممثله ريتشارد روريت الفيلسوف الذي محل على عاتقه جتديد الرباغماتية اليت أفل جنمها 

 Sidney Hook"سيدين هوك"ف منذ صغره حني سأل فكان روريت الفيلسوف الذي أصيب بسرطان التفلس. 1952خاصة بعد وفاة ديوي 
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صديق العائلة عن إمكانية بلوغه مكانة الفيلسوف فمكان على هوك إال أن ينصحه  بالكتابة والنشر مبكرًا وأن يعمل ذلك  يف غالب 

  )6( .األحيان

ت غريه من فلسفة قارية وحتليلية وكان روريت مساعًا لنصيحة صديق والده، فعمد إىل توسيع أفقه املعريف باإلطالع على كتابا

واألمريكية منها خاصة كتابات جون ديوي، فكان مصابًا �وس فلسفي مل يشأ أن يكون كغريه تابعًا منقادًا بل محل هم التجديد والبحث 

" Henry David Thoreauورو هنري دفيد ث"فآمن مبا قال به الشاعر األمريكي . والعاملية -أمريكا–عن مكان له يف الدائرة الفلسفية احمللية 

والفيلسوف احلق البد أن يشتغل مبشاكل جمتمعه ويطرح حلوله وينزل الفلسفة من عليائها   )7(أنه ال يوجد فالسفة بل مشتغلني بالفلسفة،

ا املسلوبة، بالغوص يف وروريت من الفالسفة الذين أعادوا للفلسفة مهمته. إىل اليومي ليهزم بذلك التجريد والصورية، فيعايش اهلم اإلنساين

  .ا�تمع والتفكري يف جوانبه وأعماقه وإعادة االعتبار جلميع أطيافه

والكثري من املشتغلني أو الدارسني للفلسفة يعتقدون أن الفلسفة الرباغماتية هي لسان حال السياسة األمريكية اليت تستعبد العامل 

انب اخلفي يف الزاوية املظلمة إن جاز التعبري، فلسفة رورتية حاولت طرح أمنوذج وتأمركه، ولكن املتعمق يف هذه الفلسفة سيجد ذلك اجل

. ملسلوبةلفيلسوف معاصر بعيد عن النسقية والعقالنية،فيلسوف وليد ا�تمع الليربايل ينتهج فلسفة مغايرة لسابقا�ا، تُرجع لإلنسان إنسانيته ا

، يقر أنه أعلن خروجه من إطار التفكري الشمويل الدوغمائي مثل ما يعرتف يف مؤلفه نتيجة لقراءة روريت لفيلسوفه املفضل ديوي ونيتشه

، ويراهن روريت على الرؤية التفاؤلية ومنفتحًا على التهكم باعتباره موقف استداليل حر حيد من وطأة الصرامة "الفلسفة واألمل االجتماعي"

  .رح هذا الفيلسوف اجلديد احلامل للجانب الفينوعليه كان حبثنا حماولة لط )8(.املنطقية مبعناها الفج

 :رورتي والثقافة الساخرية

منوذجه لفيلسوف ما " املصادفة، السخرية والتضامن"يعترب  روريت من رواد موت الفلسفة أو الفلسفة بدون فلسفة، حيث ّمحل كتابه 

د تأثر بفيلسوف الغابة السوداء، وراعي الوجود مارتن هيدغر،هذا ومبا أن روريت ق.بعد احلداثة الشخص املؤهل ملمارسة هذا النوع من التفكري

وأساس (األخري الذي أوجد للكائن حمطة حيط فيها رحاله، وهي حمطة الشعر من خالل عودته إىل هيدرلني ، ويقول هيدغر يف هذا الصدد 

وعلى هذا فإن . اللغة األولية هي الشعر باعتباره تأسياً للوجودآنية اإلنسان هو احلوار بوصفه ما يعطي اللغة آنيتها التارخيية احلقيقة، غري أن 

  )9(").أوفر األعمال حظاً من الرباءة"والشعر هو إذن أخطر األعمال، ولكنه يف الوقت نفسه "أخطر النعم " اللغة هي 

لدور املثقف يف القضايا العامة اليت  املبتذل واملتدينقضية املفهوم  "املصادفة، السخرية والتضامن"يف كتابه "ريتشارد روريت"يناقش 

مبا أ�ا ترمز إىل االستعداد للتعامل مع أفكار  "روريت"خرية قائمة اتتصدر السو  ،الليربايلتطال مباشرة هذا املزاج الراهن من تفكري اإلمجاع 

خلق "يها عرب علمية مفتوحة من التوصل إل حيث يكونبوصفها جمموعة من املعتقدات الطارئة واملتحركة دوما، ، وقيم ومواقف الشخص

والساخرية ال حتمل ذلك املعىن النفسي  سياسية عريضة اجتماعيةال متنح احلق بانتقاد أو إطالق احلكم يف قضايا ذات تشعبات  "الذات

  )10(".ية، والعارضية واألمسانيةالتارخيان: تعين مذهباً فلسفياً موجهاً ضد امليتافزيقا، ويقوم على ثالثة أركان"املوصوف باإلستهزاء والتهكم بل 

على االعرتاف الصريح بأن هذه املعتقدات تظهر بوصفها نتاج سياق ثقايف معني أو كرد على مرحلة طارئة من حوار املصادفة تدل 

 الليرباليةيتبين النظرة أفضل، فهو حبسب روريت  أما التضامن فإنه .البشرية، حبيث أ�ا ال تدعي امتالكها ألية مصداقية أو حقيقة مطلقة بعينها

بأنه من العبث انتقاد تفكري اإلمجاع السائد، عندما : الفصل بني ا�الني اخلاص والعام والتسليم بطريقة برغماتية حسنة وإبقاءاجلمعية،  -

هو من حذا حذو روريت  الليربايلفإن الساخر  ،يقدم الفرصة الوحيدة املمكنة للتحاور ضمن شروط مناسبة ومقبولة اجتماعا وبناء على ذلك

اليت كانت يوما تستخدم للتفريق بني الفلسفة أو النظرية وبني نشاطات الفكر األخرى األقل ، يف التخلي عن مجيع ادعاءات احلقيقة الوامهة

قيقة، املصداقية يف قضايا احل الفصلسيكون من املمكن إقناعه بأن الفلسفة قد جتاوزت غايتها على األٌقل ملنهج خمتص جدال يف  .أمهية

 احلوارية، الضمانة األخالقية، العدالة السياسية، وما إىل ذلك، وصار األدب املتخيل هو اآلن مصدرنا الرئيس للتوقد الفكري ليس فقط من

أننا خمطئون الذين سعوا لنسف هذا التمييز البائد بني األجناس وب "فالسفة ما بعد الفلسفة"خالل القصائد والروايات بل ومن خالل أعمال 

فروريت يف تأسيسه  .حنن مازلنا أسرى للمعتقدات التنويرية خبصوص املسؤولية السياسية للمثقفني إذا حنن سعينا لردم اهلوة بني اخلاص والعام -

بد أن يتسلح بثقافة فالفيلسوف الليربايل ال. لثقافة فيلسوف ما بعد احلداثة، كان البد أن  جيد األمنوذج األمثل هلذه الثقافة اليت نادى هلا
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إن ثقافيت الشاعرية هي ثقافة ختلت عن حماولة توحيد أساليبنا اخلاصة لتالءمنا مع :"قوية ثقافة شاعرية ساخرة فيقول روريت يف هذا الصدد 

   )11()".اآلخرين(والشعور بواجباتنا حنو غرينا ) التناهي الذي حنن عليه(حمدوديتنا

 هي تلك الثقافة اليت ستولد يف ا�تمع الليربايل املؤمن بقيم احلرية، وقيم التضامن بني أفراده، خارج الثقافة الشاعرية يف فلسفة روريت

وارية املؤسسات اليت متجد السيطرة أكثر من احلرية، ا�تمع الذي أسس كيانه ووجوده عرب تصور معني لبناء جمتمعه منطلقًا من العقالنية األن

إال . تقسيم هذا ا�تمع إىل طبقات، لكل طبقة مميزات خاصة �ا، منطلقا من اليومي إىل الوجود العام االجتماعياليت انتهى �ا املطاف إىل 

ولقد   )12(.أن روريت يف خطابه اجلمايل خيرج عن هذا التصور الليربايل الكالسيكي ويطرح أمنوذجه الليربايل خارج األطر الالعقالنية وال كونية

ع القدمي الذي كان وال يزال بني العقل واجلمال أو باألحرى صراع بني الفلسفة والشعر، تلك اللغة الالعقالنية جدد روريت ذلك الصرا 

ع يف املتجاوزة للغة العقل املقيدة لكل طموح بشري، وال خيفي على أي دارس أن اللغة الشعرية األكثر حترراً من كل قيد، وهذا ما جند له موق

، حيث يؤكد أن القرون "le tournant esthétiqueاملنعرج اجلمايل "صاحب كتاب  richard shustermanفلسفة ريتشارد شوسرتمان 

من جهة نزعة عقلية متثلت يف قانون العقل املعقلن للحياة، : األخرية اليت مّر �ا الفكر الغريب سيطرت عليها إسرتاتيجيتني طوباويتني هامتني

ومبا أن روريت يعترب من فالسفة ما بعد الفلسفة أو الفلسفة الالنسقية،   )13(،) "املتعة(يف سعادة اللذة  ونزعة مجالية غرائزية اتسمت بالطموح

أن يوجد لنفسه بعدًا مجاليًا وهو ما  –روريت  -تلك الفلسفة اليت جتسدت يف البعد اجلمايل املتحرر من كل عقالنية مقيدة، فكان عليه 

للداللة على نوع الشخص ironisteإنين أستخدم لفظ الساخري : "جتسد يف الفلسفة الشاعرية، يقول روريت عن فلسفته الشاعرية الساخرة

فكرة القائلة بأن االعتقادات هو نوع الشخص التارخييين واإلمساين مبا فيه الكفاية ليتخلى عن ال: الذي جيابه عارضية اعتقاداته األساسية

باإلمكان : "ويضيف كذلك حماوال تقريب مفهوم الشاعر الساخري )14("والرغبات حتيل إىل شيء ما يفلت من قبضة الزمان والصدفة

تداء من القرن اختصار التاريخ الذي يرويه مؤرخون من طراز بلومنبورغ الزمن املاضي احلاجة إىل التعلق بشيء يوجد خلف العامل احملسوس واب

ة الثامن عشر جرت حماوالت االستعاضة عن حمبة اإلله حبب احلقيقة ومعاجلة العامل كما يصفه العلم وكأنه ألوهية تامة، وانطالقًا من �اي

غيبت باحلركية  القرن الثامن عشر انصبت املساعي على استبدال حب احلقيقة العلمية مبحبتنا ألنفسنا بإعادة اكتشاف ذواتنا وإنسانيتنا، اليت

اعرية العلمية املتسارعة اليت أفقدت اإلنسان إنسانيته حبسب  ظواهرية هوسرل،واستبدال عبادة اإلله الالمرئي بعبادة طبيعتنا الروحية أو الش

سانيته، هلذا وجب كينونته بل اغرتب عن إن حيث أن عقالنية األنوار قد أفقدت اإلنسان )15(،"العميقة منظور إليها على أ�ا ألوهية جديدة

عن القصيدة أ�ا تلك الصرخة للداعي إىل   wallace Stevens" )16(والس ستيفنس"أن يعود إىل كينونته من خالل الشعر، وقد عرب 

تمع الليربايل إ�ا صرخة أو شذوة الشعلة املتقدة يف أعماق هذا الكائن لذا البد أن تتبلور يف الثقافة الشاعرية ويؤكد روريت أن ا� )17(،كتابتها

مث نزع كل طابع كوين عن  ، dédiviniser la culture الذي يتصوره يرتكز على دعامتني، األوىل نزع كل طابع تأليهي للثقافة بشكل خاص

، و�اتني الدعامتني ميكن التوصل إىل ذلك الشاعر القوي، ذلك الشاعر الذي ميلك ثقافة dé universaliser la conscienceالوعي 

رتياب والساخرية، قد فضل روريت كريكغارد، ونيتشه، وبودلري، وبروست، وهيدغر أل�م ميثلون الكمال الذايت من خالل إثبات وجودهم اال

باالبتعاد عن كل ما هو ميتافيزيقي أل�م مناذج أعطت للذات حرية خلق ذوا�ا، ال مثل ماركس، وديوي، هابرماس، وراولس، فهؤالء ال 

د مواطنني أو كتاب فقط اخنرطوا يف جهد اجتماعي مشرتك جلعل املؤسسات واملمارسات أكثر عدالً وأقل قسوة، وهلذا فروريت يتعدوا أ�م جمر 

  .يقرتح الشاعر الساخري الليربايل أو املثقف املستقبلي أو الشاعر القوى 

  وعليه فما هي مميزات هذا الشاعر الساخري القوي ؟

  : شروط و سمات الشاعر الساخري

ويقدمون براهينهم على ذلك، فإن " سوية"يف قضاياهم، أي يبنون برادجيمات   constructifsإذا كان الفالسفة النسقيون بنائيني 

تارخيي، -، أي أ�م ينفعلون ويشكون يف كل تراث أو عمل أبدي والréactifs، وعلى غرار الوجوديني، هم فالسفة ارتكاسيون "املنشئني"

على عكس النسقيني الذين يشيدون خطابا�م من أجل -إ�م. ية أعماهلم ستزول بزوال املرحلة اليت ينفعلون اجتاههاوهم مقتنعون أن صالح

.يتعمدون اهلدم من أجل خري ومصلحة جيلهم اخلاص -اخللود
الفلسفة الالنسقية فلسفة متردية على املذهبية الدوغمائية ،الفلسفة اليت   )18(

فاإلنسانية واملنطق يف إنتاج الفكر والفن جيعل حركة التمرد، "ن الفن من ا�االت اليت ظهر فيها مترد اإلنسان،سلبت إنسانية اإلنسان، وكا

فالفن املعاصر كان ثورة حقيقية على  )19(،"حركة قائمة يف صلب كل تفكري وخلق ،أل�ا متعلقة بشرط الفرد املتحولة دوما واملتفلِّتة من القيد
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الين، أين وجد اإلنسان نفسه بعد حربني عامليتني أفقدته الرغبة يف كل شيء، وبنظرة سوداوية ملستقبل قامت البد من الفن الكالسيكي العق

فأصبح  حباجة للتمرد على كل حياته، فظهرت أساليب جديدة يف يومه، ومنط عيشه، وتفكريه وحىت فنه، فلم يؤسس فنه على العقل . تغريه

     )20(.تمرد، فانتهى إىل التمرد على القيم واألخالق وضد الواقع وعالقاتهوالنظام بل اجلنون واهلدم وال

فقدم روريت لنا شاعره الذي البد له من مميزات متيزه عن غريه فوضع له . وما الشعر إال مالذًا لكل هارب من وطأة الواقع املعاش

ية وعليه أن ال يركن إىل الوثوقية أو إىل أحكام روريت سيمات البد أن تتوفر فيه من بينها، أن يكون هذا الشاعر ذو عقلي ة إرتيابية شكِّ

مطلقة، بل عليه أن خيضع كل حكم للنقد والتمحيص، كما جيب عليه أن ال يعتقد أن حكمه هو احلكم األصلح واألصح، كما جيب عليه 

ما أن هذا الشاعر يعتمد الدب والفن كمطية لتبليغ أن يرتك نفسه ترتفع به إىل نرجسية جتعله يف برجه العاجي بعيدًا عن مشاكل جمتمعه، ك

 ويؤكد روريت أن الشاعر الساخري ال توجد بيئة أمثل لظهوره وتطوره مثل البيئة الليربالية، البيئة املناسبة اليت تعطي للفرد حريته من. مواقفه

  .زيقي والواقع مثل ما يفرق ما بني ما هو ديين واجتماعي اجل خلق ذاته بعيداً عن كل ميتافيزيقي متعايل، فهذه ا�تمع يفرق بني امليتافي

ال خيرج عن األفق الذي  –الساخري  –فإذا كان األمنوذج الذي يقدمه روريت عن الشاعر الساخري  ما بعد احلداثة ، فال يشك أنه 

مثل احلقيقة، العقل، اهلوية واملوضوعية، والتقدم أسلوب يف التفكري يرتاب إزاء األفكار والتصورات الكالسيكية "مييز ما بعد احلداثة بكو�ا 

وروريت ال يطرح أمنوذجه للشاعر الساخري بعيدًا   )21( ".أو التحرر الكوين، واألطر واألحادية، والسرديات الكربى أو األسس النهائية للتفسري

ي ليربايل، ال تنفك واحدة عن أخرى، وما جيمع بينها هي عن ا�تمع الليربايل وما يتميز به هذا األخري من قيم احلرية، فالشاعر يكون ساخر 

  )22(،"إن كل ما يف العلم حمكوم بالزمان واملصادفة، هذا هو منطلق الساخرية.احلرية بوصفها اعرتافًا بالعارضية واملصادفة، ال بالضرورة "

حسب تعريفي له فإن : "ميكننا احلكم عليه فيقول رويتوالشاعر الساخري احلامل لقيم الليربالية، يبنبغي لشروط تتوفر فيه، من خالهلا 

  :الساخري هو من تتوفر فيه ثالثة شروط

أن تكون لديه شكوك جذرية ودائمة حيال اللغة النهائية اليت يستعملها باستمرار، ألنه خيضع إىل ضغط كبري من لغات أخرى، وهي  -

 .لغات ينظر إليها على أ�ا �ائية 

 . لغته احلاضرة ال يستطيع أن يؤكد أو يبدد شكوكهاإلعتقاد بأن تفكريه يف -

   )23(."عدم التصور أن لغته أقرب إىل الواقع  من اآلخرين، وجيب أن يكون على اتصال مع قوة أخرى غري ذاته -

�ذا املوقف يهدف ال يهدف روريت من ساخرية شاعره الليربايل إنكار كل سلطة فوق إنسانية ميكن أن يكون هلا توجيه للتفكري اإلنساين ،و 

والثقافة الساخرية تنفي أية مسؤولية عن هذا األمنوذج  خارج األطر اإلجتماعية . روريت إىل مناهضة الفيلسوف الالهويت، مرتقياً إىل الال دين

غيبية تتحكم يف  اليت يعيش فيها وبنفي مقوالت املطلق، واجلوهر، احلقيقة، يكون هذا الساخري صانعا ملصريه بعدما أدار ظهره لكل قوة

يف ظل ثقافة ليربالية ساخرية، فإن اجلمع، من طرف " والسمة املميزة للساخري، هي مقدرته التخيلية اليت يبين �ا تصوراته حيث . مصريه

ري لغتنا وإن فالساخري ميتلك لغة غ  )24(،"امليتافيزيقي، بني النظرية واألمل االجتماعي ولكن أيضا األدب بالكمال اخلاص، سيكون معكوساً 

إال أ�ا الوحيدة اليت من خالهلا يبين ثقافته الساخرية، ومن خالل الفروع املعرفية اخلاصة  يقوم بوصف داخلي  كانت عادية بالنسبة لنا،

ع إميان ومنب )25( .للخاص واملزاجي، باخلصوص الروايات واألتنوغرافيا اليت تعمل على التحسيس باألمل ألولئك الذين ال يتحدثون لغتنا

باته، الساخري هو ذاته اليت  تؤمن بأن العامل حمكوم بالزمان واملصادفة، فال طبيعة وال ماهية وال جوهر، فأساس كيانه هو حريته احملققة لرغ

 غاية عليا حسب عبارة روريت املتكررة، نسيج ممتد يف الزمان، بال مركز، وال حدود مرسومة سلفاً وال"فالوجود اإلنساين عارض يف الكون فهو 

  )26(".حمددة مسبقاً 

إن الثقافة اليت يتمتع �ا الساخري الليربايل، هي ثقافة علمانية تنويرية بعدية عن كل تأليه أو سلطة خارجة عن هذا الساخري، غنها      

عامل متدثر بصرامته العلمية، بل هو ثقافة ا�تمع الليربايل الربجوازي  ما بعد حداثي، ثقافة ال حيمل لوائها فيلسوف منعزل يف صومعته أو 

الشاعر القوي لسان حال األدباء والشعراء وكل من لديه الشجاعة أن يعرتف بعارضية وجوده، حيث يكون اخليال معراج للكشف عن 

ته العارضية، تصبح ماهية وجوده العارضي، ويف ظل الثقافة الساخرية اليت يعرب �ا الشاعر عن معاناة جتاربه الوجودية، فاصحًا عن كينون

ومي، الفلسفة صوتًا داخل نسيج احملادثة والتواصل اإلنساين، والشاعر الساخري الليربايل هو اصدق الناس إدراكاً للوضع املعاش، واألقرب للي

  . فهو لسان حال الكثري من الذين عجزوا عن البوح والتعبري عن مكنونا�م 
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