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وهـ!اابرصص!.بةلم!"!بزبمذ!!سة.:.ء.،+!شد".-..ت

-تتعثركأةدإمامنهاتفقربةوك.1ز:هزفكيربعد8981غام"الةنهـوما!ربهاكتللىط:عة"ويل!توجخرار)

بينما"ك"!،الفنفير،انليع:ويكوتولفهاخرات"ب3وفي،الح-اب!هذفيجاءء!أهمنلخصصاوفن.ماءا

---اهـرزمضاعفةمناقيطلبذلكلان-ودالحدإفيئفيإلا-يكوتوإهارز"اقشولن.7989-1ا!لم59ضاهـكي

م!للنناقثههاالكةيرت:لتوياراءفيلأنللكناباهذاإخترناولقد.المجالليهيسمحلاماوهوالازا!علىالمقال

لتويتوكآنلقد.معىاتذلاحياةلافندعوةنتكاااذمالحوخيرااتإردلتيلبهةكاإعمه3زين)حثيرلعلىيغمضو

أصدثهذاريةعكس.ةاكءالاشترالحضحارةإلىالاظاعيةالمسي!ةالحضارةمنالمت!ولهعصبير3-دالى؟ما!

ى.الفنفيإئهآرءلىإلانعكاس

أوايمةدر.5155هـااهميةالااهو"أمةها،1"يدقووااهضعيفةنتكوفهـلنه!"لوفىقهالةن5يلسضوتوف5راـيعاه:اهالفدأ5ماه!ؤا"55

وأنرإهف؟اليمنفيوناز،يورالضسمنفل"سذاوله.فاضلةلكوذ،إياهاونلاخر!ثارك"ـان01.ءصةمازساناتلاانةعا

والتماثيلوالمعارضسيقمةالمووالحفلاتالمعارحفيفقطاصسمعهألأصواتوالوالتفيوالخطوطلوالحركاتيقطرهـن

بالأعصالملجفةانيةالانسلحياةاإنليل،والاشعاروالابنهبة0بالءلماتا3عضالمعكرلأة-كالوا

لملإبسواؤ:يلزانلواأتشهـلالىوهـك،لونكلمنا!ا!ثرهيبقىلمووا0"فىن"أت"لىحيمنألي:دالةنو

فانهـذاعلى.0.لكذإلىاروولنازلواإطرخاوأدواترابطةلاأشش:اصيرتحماؤ*ند.،أالمىدالهأمتحق-قانورنالة

ال"شاطنمأنواععلىنطلقهالذيهو،الف-قبمعناهالفنالىيمستهعونثم،مب!خم!ذاوةءـناكتكونؤدبل،ن،م8ب

الشاسأسبغهاؤدالحا!ةالأ!جمةوهـذه.خاعةأ!يةلهانعزو-رالآخلأنرون!مكلورسو،لفتحاؤيوبممفانالمو--قى

مصدرهايءونمثاعرز:قلالتيطتاالنمننلألوااهذهعلىبدهاليئلمشار!اب!ذهيمرلاوهـو،.بههوي!عربمايشعر

نماالفبءلمةححرهؤدالم!*يرءلجزاوهـذا،ينيالداالتةكيرالذيخاالأ-ياءكليشاركوبأ-نليل،فحسبينلحاضراليكنو

اط-قرفعلهكلاهـووهـذا.هروعنىنهماالكلمطءـذهفيماليكل!لذيناأوماتوالذينابم-ارصبل،.فسهللحنانهس؟شاركو

امكاالقدنواهـيس"وئصلاسراينيناياءواوأرسطوفلاطونوايتملاثيرالتأاوهلىءلذتهيشاركوهانلهموس؟تاح،ليعديولدوا

ءإلىؤ-دليعصثبمانليل،فلاصينامني!ونلمتدوالمسلمونواالتيئيةاللاكألدميقةاا)تدرجاتهـذهءلىنالفناليعكرماعندلاا

ا):--اسفيفىبليبحصثالخماورءمنالةنأنفرأىلكذفيءـذههـلىعثورهمدىعلىقفيتوو،الفنيالههلا3يقضمش

نتةبلهناعلىكلمهالةنءالغافضللأامن4زأو،3ـممضبالرغمرالثو،"ارجيةئلبوسا،سالنازعليميىلمست!اكلنو.ترجاا)"د

خطأعلىكانواالناسهـهـلاءأنالطبإيمنو.ونهره،بخيرهماعشدلاايغل!علجمهالزورؤا،الدؤ-قةالتدرجات!ذدعلى

تا!صر6جود)وعنه!غنىلاالتيإئل!الوإحدىوازءرالأغموهـماإلار3لاإرسإدفا.لمشاعرهر-انلااإحخجبب

نوايكولم!مولكل.نيةرحسالااتوجدلا.غاليدووالتيالناسبين.نفسمهالفنتعلملالءن!او،الةنيشصهمانتاحلانمضرور

الذينما)--والأوروبيالمجتمعيمتحضرمنخطأاكثرفقد،كبيوااختلافاتختإفالفنونقلم!االتيلاتزفعالاوا
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إخلاص!0ولافيهصدقلازائفالحاضرناعصفيالفنلىعر-عثوباإتالي،ا؟الفيدمداممافنلأيإتحص!هون

ااوجهدالفنيسمىمانبلتجد،الة:ء4المذاه-فيالامركذلك.لينالأوخطأمنليممثيراككرلاخيريناخطأان0الناسلذة

.حيلراممق!صااوجمإلهاعد!النظربغضالفنيللهما!لاخلاف؟ةاالقيمةليغإب-ء

والذهب،دلثكلا؟اليةا)فيمةليغدب،للفنالفنمذههخمما8ب.جدضهاوعدم.دلا،لاوا:الففيالهملفيتوفرهـايربالقيالثروط

تتجاهلالمذاهبهذ.وكل.اوضهـعهالفنانباخلاصيطالباوافعدطاعلىالفكرةءـذهقىتوينوأ،يدةجدفكرةءـخاكنتكوأن

بشيهوعيعلىلفنانلرح!نأنوهـو،الفنيوراجللإسىالاطا)شرطءـزرهء-نعبيرالننيكوان،نياثا.نيةانسلااي!م?انضي

ايفحإرويلإملهحظلظاوهر-يقظقيءعنهوكلاجدصيرتهالةماعيقهىرةفا،نفوصهاطلالديىهاأوني!ونأ،لظثا.كماال:ا13.4لي"ث؟لوضوحاعرماةالفكر

منتنيراالفناريكونبد.وانلاهامأا؟ديدهذايكونوإكىلاغراهالسواصإ-"لدا4ءاجاهـوزءاصهاإلىلفلمؤاخدا

4الانساق-إةفييشاردانعليهبا!انانيةحياةبياف،الاخلاف،ا)"احيةوال-ءلون5-المعنبرأيه)-تويتو!لياوبم!.اءإرجم!

يعبر،ةبها!جدواأهأشكفلا!حمةوالاالجدةلديهتوفرتفاذا.مةالماث-4الار1اتإسساهـذدرونرع:2ات!ققلماإذو.صلإصلاوا

يفكرلا"الفنيبههلهيقوميخااذهبكثايىعارةمنيكونأنبدولا.ور!!ونورلاا!ءهلفان

ولككق.الحركاينقوانفيسيرهاث:اءيفكرالاكاالصاغةألة.-

يته-غاالتفكيريجعلولا،بهليعءب!لهيستيدألاعليهذلكلهققثما،ا)تاسل!ا!ورىاةسنرحو"اهـوالمضهـوندرجاتمنص-ةدرزاعلى

بالتعبيرفبيعياىعليه-رلتهاخطوراعحاصملالايتلعليه))-اشلىا؟؟ام!أ"مالن،اضلإفيووكلا،طيراهـوسا)ظلكلىراورةرر!ووما

للص--..لالياب-ةالةاسبينيوحدالذيو5ز."نساللإون"للياوإلاخلافيواط!ر
واحير2.حمبعمف!وماءعلهرقهرط،اضحا.كراتععهضم.ع

.ر-وءو.وولار،ملماان،ر.م3برلجتيرفرقبانإسقيئمويعذكامارزياهـووالعكس،بالتزط

داخليةلدوافعبلخارجيةلأسباباالفنيبهملهيرقومالاللفنانيتحققه

تصورؤية،،رررهزالصادقالفنيالهملان.والطمحورلغراعنلىيرتعان،ألااز"!بواوزهكويدرازورحولممارب!وونكوريدسالظعل2ما5و

لدىمعقولان-حواتزنموالضه"يرجاتدرمنص"درءلىااما.قباطمن

نإ،عنهلناعبراذاتصوروهو،الف:انرفسيةمنعنابلل-اة.ديد.ص

.دة-احنيةإالا.تعكرهاذياليقا)عاريكورلا-اهـوالناسجميملدىءعقولالىيكووماةالناسجمبح

.ء..،داومحلىدقىةآصحا!ونليكوماهـوبا!،ودمحدغيراوسط-جمااو"ض!اغا

التيوهي-وطالثهرءـدهلىتويلستوارفىىو!كداا)ف"انبينأعلملأة-ةادرجاتمندرجةأعلىاما.جميلأفيونماهـو

ياومساشرلإالغ-الجميعتبر-"الفمغفى"عتيبهلىكتبهالا،لجالحقيقةالا!اسا)ضإسبمءجنفسفيرثجرالتيتإلمثفئمدطوموضوعه

ذلكعنس!يعدلهولي-يخما.الفنيالعملفيطقواالحيرلمحرط:قةبالىاسلا-لان.نالفظزة-يةفيهيكابا!ص-دتوكاالحة"ةة

لاهعاسيعترحيث"الفمطءـوما))كتالهثماماحدإلىدرجاتا!لىهـوالاحطكان،ولهذازقطالصدقطر-قغنالايتملا

::انرعة!لهأ!امقولسبويزولإقو)وموضوعهلفالمؤبينالعلإقة

بالنسه"سيمالاالاسبقيةموضعفياخلاقيءـووبمابالمضمونببماباكافهـوماوصفود؟-ثالخقيقةهذهإن،،للفنفيالخق-وة!!

لضمونادونبهيةالعناالىففرالااكانلذيالالجماكسظإوحدثمازصفالتيالكتبمنامااكوهـةاكنانولهذا،يكونان

به.رحبتالتيهالمترفالغنيةالطبقةعنيعبررا.ئفلفننةيبمةوأساظيرخ؟ليةقع!!وصاك،ا)فة.ةالى-"ةمنكاذبةولحة،ابدثد"ا

تلضيصمن!صيكادمافهوولهذا:لهلا-اللفنتاءثيرولأنإلثهوت3ةحقيقعنتكثفالأنمحقيلإة3!كاا2ودكةواوردة

(واط-إةوالحقيرقالطرهـوانا:الىيحقالوقديقطرالحق

فيهماليلخصحىليقينالىاالفلاسفةلدىلللجماالمختلفةيفالتعار،خ!-يرمما!هـوحءثمن""قلةنيلا!دلهملىعطيالذيهـونلمضموزا

-ورتصىهـجيد،عطصوعيضومواغولاايتطلتعرا:!نيةغعرف-ط؟م!"نا)فة!قةء!"!01!لصا!،و-بشمنفصةهيىط؟عبيراةوا

يفعرهذاانليقوو.إللهوءـولاحمراالكمالفىالحمالوبينوىإ-زوبينالعلإقةن!حا،رزوفي.حفعما!هـوص!ثمنقيميئ

.ءبةالثروطهذهتحققتواذا.والحقا؟الوالخيرغنحدفيهفيطونافلا

العكمطعلى-لاحراتبوالتعرءسسىااعلىميقولامض-كفيدمااكثيرود!ت!،كامل!ا)ةنيالعدلنكاإةمفإوتجابدرثةلإا)5

ماكلالجماليعتبر،قىوذامعقولواجدوريط-لكذمنلدثبابمنزينالةكاانحظالإزا.ين!!خرالعامدينعلىالعواملاحدتفوق

ثم(ئدةفائهورامنتجنىلاعوبالطب)ل!ةمصدرايركونلىوعمف،ومايرحونلا-لىالذيإضهـوناعلىلدجهملإصالاخلي"نجاب

ى.-بةعلىف:جدسنآكبرلاانذوالف"امااءفيحاوألاجماوتيرةفالذيالالشح

لكد،واحدشيءالىالواعلىينتهيان3!نيرالخعران-قولحالالجيريء:2ءلىتغلبللتيكط5المض!ءونا!ةانذلكمنالعكس

.بةالرخاعتيثيرأنبغيرالادةلذايجلمبماهـولغابلياأن.الفوقو5اطاالجهانفيددين3ابرتزينالف"اوددى.ءةدهموإلاخلإصى

تكونلطعامثير.،كازاًفيبلجمالهفي)؟ستالةنقهى!ةلكنوفيالاولضعاوافيعانتضحمولمباالاهـحمامانش!دكذدك!يلماريىغالفى

ماعلىقفيتوالفنوتاًث!ر.ممنطره!الص!حةعلىلتأثير!تهؤ،إلىسظىادع!ورفيالاولإوضمافياطا؟ااصبختم"لكلإسيلادمر

..-.الاكبراهـبإمنام:ضعهـماوا!!ددقالاخلاصاص.-عالحاءرعصرناوعغ

"الح-إو2درنيهاايجمطالتقسيميحملىمانهذاىوهنانر.موجهعاىعلىولىإلمتا!إ؟إمليالاهماطكلـءبينا

ادراكأعلىفهوتولستويلدىالديناًما:نوالقالديئبأنلىعدف؟س.ةودهمازة-"ـع-:اق!انإلى)-تويتوساقةلىالى؟ئي
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الذيلكذ:الجصدمنالفننوعانلنابال!سبةفيوجدولهذ!،معينومجتعمعينزمنفيواكثرهمالضاسأفضاغيقصلهللحياة

،ي!لا-هوبقربالتهنزصللااعلاقةفيينيلداساسلاصاعلىميقوبالضرورةالمجتمعبافيفىوهيققدمأممامنليدلالادرا.كاوهذا

تجعلنالتيكةلمشترا-للحجماةعرثها!ابسطأعلىميقوخرلاه!ونيةؤسالااعر-الماآقييمنف!هنامنو،متهومقليقيدانوبغيز

الإولالضوعإلىتزبقياللةإتالمؤمنو.اقرباءبميعاعلىئعىلالمشاعر5هذكانتؤلمإذإ.وحدهاالأديانعلىيقوم

-جمكوجيه".4كتاليفيإسلويعلقول!يلأر)ا!و!طاكتابوإذا،الدين!ضحهالذيالأعلىمثلهممنالناستقريب

فىلسنتويتومنليبغراختىاربانهالء-ابهذاعلى"إلادبتبعدكانتإذاأمأ.ؤاضلأمشاعرف!يمعهافجامفيكانت

واغنية،لهوجوؤصاءوالبالمصاكينوعءابا(المناسبةهـذهوفيكلعءركلففي.رديئةمشاعرفهيوتعارضهعنهالناس

العموكوخ،يكنزلدلمتينمدقصةولاجراسا"وطنيندالمى،6وهـو،شر"ـوو؟خيرهـوبمادينيإحساسيرجدعمجته

-ص*ص-.-!ء--هـوالدينيالتححوروهذا،كلىابرتمعذلكفي2شااسإ-

لسمويلموالح?مهيرىواللهدسصويو!س!واعمالبىدوادملومكالفهـنامنو.الةنعنهايعبرالتيالشاعرقيمةيقرراذيا

ووأحيرشكا!اقكلوقحصصاعمصاحمونابركيضوفحداالىخوعولح!منوا.3يرفيلدصا-الاصااهذعن!ريعيلذا-مملأاكللدى،الفن

--..ي.---0*ةء"عمط،هـبرالذىالفنأء-ا،لثحعؤاحىدفنالعت!رالعام

لىسىليحميعهالمحهدهدلكومع.إ-مويلصوال"وكارو-يريى-".-.-.-

.-مرديءفنفهوالدينيالاحساسهذاالىبال!صبةلشرايعتبر

عموميتها.فىولاواحوتهيوسفمصةمثلصة9ورس!وىوالمرريينوالهنوديقالاغرلدىالأمرهوهذاكانيستبعده

العلياقاتالطهبدأتماعندئفالزاالفنظر:الزاؤفالفتارالتصلتويتويممه"و.المسبعيةظهوروعندوالمبينيين

عنهعير!كمالحياةافهمحقيقةفي--كماتعلمفيا،تةوقةالغنجةبدفلاآلنكريجريفمادام،لجارياالنهرباتجاهمامجتعفىالديني

الىالباباووصولءبيةالصللحروبافصعد.الكنيسةمسصححةديرنيتصورمنلهيدفلاححاالمجتمعدامماو،اتجاهمنله

على-ةالغنالطبقاتؤتتعر،?عآلمساوىواالةو،فيتهذروأووعبعنالمجتمعهذاأفرادفىوهيتج"الذيلاتجاهالىليشير

الكضيمسةيةنظرر-يننساالتحمعدواورأ،مىااقلىاحكهة

لا.ء.وعيعير

يظلأنالممكنلمغيرمنواىص"ح"-مءاإسا"اليما!ليازطبقهوكمامعانيهلياًوسععءرنافيالددبصهوالتصور

.!قائمليهالشكليايمان!مظللئنو،8-ةا)حنليمر!يماغم!؟از!يا!علىقةءءضوالماديةالروص-صةرفاهيقضابأنالوعنيءـو

ايماناستمرارانوجدواوانبهفعيز-ؤم:و"،عأدواطاخ!مءهـسرافيال!ينيالىصورتفاوبمذ.بىظالاىنوةعوامل

ءجافقلىوهـذا.همؤدغملةاصىرورىئدالعقابمذهال-"بالتصوركانحيثأخرىءممعاتفىينيلداالتىصورعنلحاضرا

يةالنظرءـجمماالكن؟س-ة"ـور-ح"ةف-دتعلموؤتجماعاتوسطالعددقليلىجماعةبين"وجودالاعلىلنيالد

صرفاىصتكلهاإ--حجمأال-!بلدىا"ةالعالدينجة.والرومانوإلاثينجينا)يهودمعالشأنهو،كماكانرىا

الفنكانالتيالط!4ولزؤرونلىخما.-"ايماغمفيادامةهـيابر-ء-عاتهذهفىالةنيشقلهحاالتيالمشاعرولهذاكازت

و"ـونا.الةني.ت-اج!ات-تط-عبر-ثرديما"ملافراغواالةخية!عمالالوابطا،والنجاحوالفخرالعظصةوالقوةمشاعر

منؤفصموفيزفسهاسطىالوالعصورفياورالدوائراوجدتلممااباإقسوةاوسبالعشاوشمبحرلكذفينبسإهوأصثخاص

نجون!الرواقصلمنوقفهالذيقفالمولكذمثللديناتصورنااما.وهـرفصاغوثهثصونودإودويعقوبايرليسيس

هـ.دسمضيؤا-عودولمؤهم،لم--حتارظ!وفلنتوادلافالصيطاهويل،05.عمحقمعا.ء.لا.ماليو.ولدا .0عيرلى.يرعو

الدين.ءـذامح!يحلوكاعقا!دلديممتكونإنبغيرا؟اهيرء-يرلي!تعهسنافيالفنينقلهاالتيالمشلعرفانولهذاالجميع

ات-الاالحنيسةفيءةإصلاحولاتط3ـرتظأن"ـؤدومعاغابلارقالسالفنانقلهالتيالمثاعرمع-بفهمنسإصة

ليملي!"اتضاديكازتافىاولاتهذهلأنتؤيدهالم4"الطصهذهاثمروةيجهـعونلاءالذينءـؤهملالابطليعدلموبذلكءتناقىضاها

منيحرمممكانوءـذا،المساواةبتعاليموبالتالي،ةإلاس!و"دسءنونالذفي!لاءولا،عنهايتخلونللذينممؤلاءبل

لاكلماالناسلا"هؤبين!او.بماإتمتعونكانوااقيلميزاتالذيناهؤلاءلاو،إغلاكىوايسكضونلذينابلالقمىور

ليل،ينيةادإ-!الامضناعرءنا)"عبيرفيلنجاحهطب-اريقد..اللةل!سلمطاإلاّعليهمسلطانلالاءهـؤولينخرلآايحكمون
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إحساسأيفيهيبعث،لاامانهلأالعامللدىاللحةعلىيبعثارتدواوهكذا-يحعثها/التيللذةولقاوبالتالي.لجمالهطحقا

الرجلذلكفىيثيرهلمامناقض!اس!اصسافيهيثيرانوإماالع!لمبنثضطيسمىماظهراو،للأشياءالوثذمةالضظرةالى

نأاستطاعإذاالكادح؟هورانفإواذن.المتبطرالكسولكانبل،فحس-دينكلرزكاا)ورنييكنلمماوهـو،والفن

المعنويةروحهم-نيرفعلانهفإفنااليومنسميهمافهماسحىالمقحأصبوبذلك.لهورةضصلالدفيالياًدغاتاًكيح

يحطمها.بلطيرفا.الخضضمحيةلمذةادهوءلردياوالفنالجصدلافنالوء-لى

ن!خالياأولاالفنأصبحأنذلكنتيجةمنوكانوبذا.بلالجمهـووهـذا"زةو!مهـمفياللمذة!برو-لمماءـو

نياوثا.لهالملائموالعىيقلمتنوححوااللامحدودينيلداموضوعه.افلاطونأداخ!ملذينازرينال:فىاجمينيقلاغراتصورالىارتدوا

ال-تيالدا!ةلضحيقانظرمضاًغاأص"حوالثكليجمالهفقدذللىوهـذبةالةنفىيةنظرنتتكوالحجماةفيالةهما!!!وطبق

خلوأما0مخلمصاوأوطبيعيافنايعد!وثالثا،البثايصصل.يفطزوفنش!يفن:الةنمنلونانءـ-اكأصبحؤتالو

قيربتها،سللناسبقتلافعاةاينقلأنهإلىفراجعلموضوعاثلثينامع،الوحيدئيلحقيةاالفنوحدهلاصيرءـواالزنإنلوةاو

ماهناكوليس،ال!ةسإ-سامنأقدمهومافناكوليسوتموتتعيش(وافريقياآسصاشعوبكل)اليث!ريالجن!

عهس،كلفيا-لدينيالشعودرمنتذعالتيالمشاعرمنأجدهومجتمعنافىوحتى.عيالاالفنهذاعنشيئاتعرفمنغيران

اتجاهاما،الطبيعةأقامتهاحدودلهاالانسانلذةلأنذلكهذلأامنيستةبدالشاسمنالممةفىواحدديكللاجمحيالمس

الشعورفينفس"عنيعبرالذي-الانساننحوانيةالانسالتعةأ!ا،الوحيدالفنباعتبارهعنهنتحلىثالذيالفن

نسانلااهايخطوخطوةكلففي.لىحدودفلا-لدينياقدوجبىلغبعدجيلايموتونونشو8ؤ-ورةودغالبانعوسوالقي

القدا!يقللاغرلدينياالتصو،-فمن.يدةجدمثاعريعافي.فيكانولو،وحىالفنهذاايتذوؤوانيررونغال!دحهمهـصس

عنهاعبروالتيلهانهايةلاالتيالهامةالجدردةال!اعرصدرتإنالبعضويقول..صلمئامنهافمصولماا)يهيصلواانمكانهما

الشعبلدىنفسهلأمرا-وكان.لماصياوكتابميرهوتيسيأن-5وأ،الوضعءـذاعنللمسئواءـومج-هـعناتنظيم

نسانلاالدىماليووهو،الوسطىالعصوروفي،اليهودياستضداميقطرعنءسواالورهلأعباءفحهقئفلذياؤلمتالو

اخوةوهوألاالحقحقيةللمسححيةلدينياالتصوراستوعبالذيبحيثأعدليضة،طرإع!-لاتوزيعإسببأواح-نلاتا

نأذطا،الاولىال!!جةىلىمترت!ا!إزرةوال!ءة.ا!اسالأعمالقلتذوالكافيالوقتالكادحةا؟اهـيرلدىليكون

لك،كذثموضوعهبانعدامشعبيتهمتنعداالعلياالطبقاتفنالمحدودالفنءـذاعنفعينالمداءهـؤلان!أظنلكنو،الفخية

راإشاعدائرةلانذلك.3ـالي:نلالتيالمثاعردا!ةفضحبقوعادلاالبديما)فنهذالأن.إقولونةا7ـمازؤسهملىإؤءنولا

ليمركدحونلاالذينلاغضيماءواالضةوذ.ذوودكلازهيم،االتيارحرباسهلااي-ءصرولاهـيرالجمااستووادا-اسعلىلاايقوم

عرلمشاادا!ةعنلةدلاقلواودةومحدليكفيققرأهـيايعيمثهوالخخلةونطالفخانومليةويةدالعبو!ذهسساافعلى،يةدالعبو

فقلى،يقىالالعكسنفإذلكمعو.ملةالعات!ةالطبلدىيتذوقإلذيا؟3ـوروركأجلىالفنهـنكاءلمةاللالوانابهذه

ؤصص"ـفىا-توءبؤد:-فتورجأل!رشاريفجومنتل!ونعلىلي!ا؟3ـوربأنيعترضلآخراعكقوالب.افناهـذامثل

هىلاغنياءاص-إةليفي،الفلاحينحياةفىوعوةه؟كقماكلعلىيح!بحور.م،الفنيةللاعمااءـذهي-ذوقبحيثكاؤ-"ثقافة

-ككلل!ذافه.وؤإقخبمنفحههابمايش"دلاءوشوعفىددنور،زذوؤءإاإ--طرعؤازهإءعلميمامنؤدركاف

رأوالواقع.مانمكافيوثالث3ـاواخرفيءرفقيدفافيالسيدةيجن31مىاإتذوقأصذالذيإنةالملىوربمص2الىذلك

روالغرمواضيعلحووريد.4لاودمحدفن-االملةالطوقفن3ـوربملنألىعإلالييرهـنلاهـذالكماو،ؤبلمنيتذوقه

مااوكثير.فيوضهكاننا5منو،اصعا!امحاعبؤصيلجناوالى.فنأىاعتجمادة-"ـإس-ظءخذودفسلذيايشةا،لى

،مىهقهالصعبمنل!نواجدجيد.الفنهذاانز-5عوضمةرهوبلالطبقةتلكت:دعهلمالؤنذللىنفإلكذزبجا

الناسكثرالكنواجد!دالطعامهـذاانلناكقولكوذلوهمتنافىالفنفسهانريموالتيمةالعاكنكلالااءـذهفيعلصثا

ناالوااوالمتعفنلجبنانيحبولاالناسكثراان.نهيرأكلرلالاالغخيىةالمابقةلدىاللمذةعلىورعثءالأناكذ،الجصرع
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فاتااىىه-اهيالعواملذهوه،ئفالزاا)فىهـذاوالفاىهمةاىهيرماأ،!ال"ءرفونالأشخاصا3إليخيلالىمعامفين

الفنمواحترافازماحبمملكلةابنينكالاةتعماىالتيالىىحةوهكذا.أصحاءاءوماداالناسصظملدىلاقبورلقجمانفإغ!

ند-جةو.الةنرسماارولى53الةنيالغةد-02لكلذزت!ة،فينلمن!رالاا-يرةبيلافلىإتع"د!الةد!ؤا،الهن!ءرلاا

زلاشت.ليلكابيرحلىإلىلاحىلاصاصنةض!فتلولاارولداؤم!ليثذلورما0صمحىبحلمصكأصكلةييروفهلج-لىان2الكلاأ

بتيلم"نهباأز-ىص13أالقياىعهـالاابينزقارد!انيءفجمناو.ماتما-سعاروأءةالشعصطيرسالاوا،لم-بحالور!اوا،تهصوواركأسف

لفوورؤولمص؟سلااد-"سفرووريرالمزالةومؤوور-للمرااقصةو.ابوذوص-أةالفحد!نيأغاوئصلالهرالينيزب!اءوأميرهـو

نيلاء-اوامصاطكرلاواالشعبيةوالقصمرلاوديحساو!لياهحةلاايرد:4أصحجمح،!اأهمحةلاليتةاصلاف-3صشولامشل!ليوصف

ألم!اءوليلبف!وراصرأرز:اولوالم!ؤلفونوهم،طبالشعليوسفيرتديكانلذيااءلرداكلمونزفاصر-ليأصجماز-ابما

جمالةمؤوطا)بر6ءاشعرلييمنو،فتعر/لممشهمينا)ممشير.يلىالطوبة.*دالغرءين0""اس!اهأملؤاورا.عند.!ىودسنىلنهأوأ

،اكرفلةابوأتكاف!لمايتلماقونلذيناإوسصق-؟لطواالمالهبيأةاءركوباو"حلأيصةوبلمترلوصفءـ:اكالجسلءن

يعيشوس!لذيناالى-ثرفوننوهـكاالفيءاءـؤلاااصيرثمر-ةلحداياتغماروادناجرإذالحنناو.(إعزيراأةاءر)طصةارفو

نمولىئللجراءرري!نتفالمكلافيمنسونإء!إرةاعلىيضفيوبمذا0لكذبعلىنتيءلنايد:قىظنإتةاص-لا!ذهمن

ال*ملإءءلاهـؤ،صرآبمروئوأ،حةالفضقالفرمديريوالنألشرينافنيالمهلن.أريعت!رو،الةنقوا)تذفيفةا)ءةاأفئيلس!وتو

؟وره3وبمالةنانبينيقفونلذينا،!بالغأم!كانطفل!لمىخع!كلالىيصل-لذياهـولحقصةيا

يماعجي--هأ-تويزوفان،الةنيلمىالشقو!وا)خانيرولالكلاماارتر-دىكانما،نتوماسأل!وويرلى.كلت*لم!أمجاءـلم!كان

علىملكنونفورون!رافرادهمالضقادانلفقوع:!اهـءوء!يو!مرفقصةلصفزأأع:اداكأفىمتويلسأ"ويلرأاهـذا

بانإةإهلاالرأ-يمنضى!ضرثم0زفسهؤتالوفيمازة-5منزقةكل-نكل!عاوزلاد!نلمصتةليعلىأي3491ا?امأجز،عةأرليفي

كاناذا،نالفناانلوفحمة.الفنيللع!ليضاحا!والفنيا:ةدا.لاراءاءـذهنثصر

الفنيعهـلمهفىينلآخراالىينقل.انفيينجحنهفإ،صقيقيانافنارعدلما)عليساالطصقحصؤنأنلسصحويتويردوءـكصىذا

كلان!ث!احللايضيطصغيفماذا.عاناهلذيا-اسلاصاذللاالعالميالةنأنذلكب8وسص،كلنالز؟رورالاطلاقعلىفن!

فىنيإفاالعهـليؤثرلمواىحا.صطءيايءونذاكافيتة-يرازةع-الىنقلليىهرورةا)متعحىمنم!خمرلىيرعندمايفيشاًا!ا

نا.امنتثريجعلىانيمءنهلالهزف-!رايفانالناسعلىالعكسنهفإطسةاتأل!نيةالفنءاأ0ينلآصراالىلي"مرعخيف

؟ىهنماهلمضاككانولو.يف-حىانيمءنلاا)فنيالورهـلافرادلانبلالفكانفيباطنيدافع"نمنما8ًليلاىحلككلن

زف!مههـوعض-5إع!ر،يشةلمهأنا)فنانارادلمالكلماتباليضاحها-8-ليفيطءبأجرايدفعونو"لميةالةونريديرالعا-االط:"ات

كلوذ،لفنرادهييرصانالفناءبرلقد.عنلىهمن!كاحماتبر--دعاالعلمياالطىمقاتتجاصاإن!!ص"و،هنماكلنو.لكد

اهـ.أخرىليطريةةزقلهيمكنلاعاناهالذي-اسالاصانهـيئلالوساوهـذه،الفنإشص"مانئاجلائلوساالفنانون

غير.فس"إفحصىاي!الااإرونيلاجمىاماتالف:حةإطعهالاا"ف-يو.الدتوءق-4ثارةلاا--3ا)-قلصد-2لاسصء!ارةا-ا

زاًثراؤل"أألثحفاحمماهمأنةادفا.الفينزيرلي-ألاص-اساعلىؤادرزع-قإغ-اليل،إمتاراإةد!بالهاعلاقةلاءللوسااهـذهوكل

ؤانذاوله،.4اغرءنلىالقوا!ذءنويربلىءارنجملحهنبافىيءـرلجوالثحىءفا.ءلميهعدزسانامنلالى0الفنيا)حأ:ير

7ورإلجمليذوقفلافراافي،ز-اهملرواتزاو،سا!تباغك!كا-الموفرور-نليدلاو.ا)"نانعاناهـاالتيليةال!!رهـوالفنيالعهـل

كانماو،لىل!وجلمإةنياإ:قداان.!كمإ-قولهمأليقرلذيالي--دفل!.حقصة!فنياعمل!نسانلااحج8ليلجمماعتيرةطن!رو

ادبالىالةنفح!!ين"-!ملماتء"هعفي،ليو-دانله؟ممنولا،عءحرها)-5وصلللمح!-اةإدراكإخرمل!ليكونوان

لاير-اةحىالدإء!صوراكاهىصيث،لمصعبيوادباطيارصصءقرلىعوالقدصه:-"الرخلدولزكونوانءرهممت)ورإنيانليد

العلمياالطىقةفنماا.ؤ-هـتهيعطحمه،أبمعينسا)"!لي!نإشترك1.ينلآضرالىا.ةإكا

نه-روليقدورننؤاا!ذو،لينيلدارإ"هصواءنححلملأؤدزهروىضامودماةاتءاىهوومخلقعلىء-معنافيزرنتاءلاع!رزلاثةوءـناك
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العملينقلماأقياالم!اعر4لأفيمعنالنظرورغص.لافنلجدابةا!ذاونيرلىو!.صارجيمةجماسالى)تجاءلااالىونمصطر

كاماأيمخلصاالفنانكانعلماازاًزيرإكثرني!وفانهالفنيوفي،رو!لمصينر*تيرونالذفيإلاسص!اصحمفياإمجاس

اذاماا.زفسهلارضصاءالمىلاج!لمتقامالفنانانالمتاةيأحس.ملاحكلاهـذهس"تهلذياا)تقلميما

ءايقاومحصعاناذتلقيقاًنالتلقيلي"ـلاجلؤامأنهأحسفهوإؤفالزالةنصلقءلىرزازرالتيا!ءوا!ل!اإصماكل!

يت!ىدثالفشانيجعلخلأصلاااناقعوالو.علميهالعهكزيرزاًءـوا!ةنكانلمالممنو.ال"نؤ-ثانيدرسوأرسمدجودو

،وهـذاجمهالرالفنفيد!!اموجودلأصلاصاوهـذا،بوفمو!،بص!اى"قبلمنؤدمروكانينللملآس!رصاصبىاصحى-اسزةل

الطبقةفنفي!وجودغيرل!خهو،الفنهذاؤوة!سيوضحهـوارسالملىهذه4ـفيزلقيشيم!نماان:تلقينه؟كنلازهفإ

شصضصحة.ملليعوانعوفومدفنانونإئم،دينتجهلذيااالعلصليقةالطرب!فسونصرآفنانونبهاءرمشاعرءنالتعبيركيفية

فنبتهولةوسيمةنافيرىاهذحملأمهيلستوزووتطبقسالشايتعلممدبلاايسرتدفيفمحلأءنالفكانرءلاهؤحهاءكر.التي-

هذاانكيفيرىلالازهو!صظنع-مضطربمملالتاس!ةلدجهميكونانورنغيربالازشاءكضيرةصفسات؟لأونكيف

لتشو؟13سهمأنةيخضعواانيتعودوالماصثخاصبينلهـوحدالعهـلربماعاضبءوءنماو-حدلون!"بل،لهقو؟يبغوننتيء

ميدياالكوعلىاءك!إءإدةمق.دلالككذ.الم"قداإفضاط!!صيلجممانيب!"وفاغمذأي!إلى.4وبالاضاف،ملهفيطرلم

سةكسبيراعي--المنكبيروحزءقذةالمشوأورشليمالمةلىسةيكونحصثالرسمفينفسهوالامر.ورا3مثمؤلفايةلمدوا

ذلك/فىبماالمع!زاتئلالتيالصورمنك!يروءلىوجؤتهفيعاريةنماذجأونسخعنا)نقلهوالرئلصيينرالتىرووضوع

ئيل0لرفا"الش-لي"صورةلىوء.حقيقيفتانيرصمهقلىاويرىؤلمانتيءوهيلبا)غا

منكبيرعددجهديضبعئفالزاالفنهذاإنليقوثمضقسهلاءروا.ا)-اليقونا)ةنساطينايرمصكمايرلممانلبالطا

حياةعلىلاءخمجاءايساعدنهأكما،بعملمهنموويةلذيناالعمال،الفنيياءلرانقثارافيتةسببالفنصةارسإذقإ،الفضونبقصةفي

فيهمايضحيعونونيجلىلأنهميعي!ونهاالتيا!لواالتبطلتدربالتياللاهـوت4ـمدارسزسلجبالذيبالرياءش!-5وذلىك

المثهعبفرادوأارالصغعةوليملأنهأكما.فراغ!مقاتواتحطماان!لاولىا:لصصفتانالةنارسفلمد.لدينالرحا

لمالذينلأطفالوالا)طإن.ء!عناعنكاذبةورظرياتلصوهمنيءونالذينالطلبةلدىيحميةفنانتاجعلىالةدرة

.ةوةنتكاأاءسولقوةبايهجمونكاذبةالياتا)نظرهذههمتةمحدكلنكبيرةكمياتز!اجافيتتسإب!ااز-!ثاو،لهادصوحطهم

روحية.قوةأو(والضزاةوالاءرطهسمالحمهرؤل)يةجسدينزالفناان.ا؟هورليذوقير:حرفالذيئفالزاالةن

يجدونهؤلاءق2لكو(بمحوالقدثهداءوالموصحوالموذابم)ءلموفةالمخنوالةمناهـجعلىفوايتعراننإ-"طءوووبينالموهـو

وأكلمتأبالفواأنهملأتفاالمكلرتلقونءنهنازمانفجأة-3منلي-دلالفصويقطرعن،ال!ابقونالفنانونتقنء"االتي

لضمجيدهم.داعحالصتويتوكهيرىلاماو!ذا.أغشمةفاذا(الغناء)ولموسصقىوالمملارليةلأواارسلىبالموجؤدها

لتاليباو،لجراب!لىلالجماةضيلتوفهالةنالهذئجا)نمابعماراألصولوامنيخم!نأنبءـومو-لمصذلكلامءظأبماوامر

عنعبرقدو.لملاقلأخاقهيودمنتشحرر!االعلالطبقةأننجدجودةلمواال،ذجمهاباستشلىلكوذلاليهماحدإلىبةنهوحده

،اثرهاقتفواالذفيعلماءا؟الوبعصظاؤهوخلةندء-4ن!-كمذلك.ا؟يممتماولفي

ج!منتلاكلوضوعصعلولف!د،مثل!كمي!وارسكلأويعت!رويحسيتلمقاهلذياانهـيزليسجةلرالحقصقياالةنخاصةان

هذانفإاأحيروورسأوخا.الرذيلةبوتمجلأصلاقاكارالى!ض"ـماكأن--!وعهـلمهالفني!لالوللممأ؟احتىلةهمؤمعباتحاد

فليس.هوةوال!شئطالووا)-عصبافةلحراي!سال"اسلىالفن.1.يلزءنطونهماا!)هم!ع:4رءبرأنير!!كانءـو.مازوريررون

فكرأنذعودناكماشباتكلموالمدارسازمص!ولخرافةالص:بن"ر8القاعئمنفصالبالالمتلقياوعييحطمءقيالحقالفنيالعهـلان

ا)فنية.ئلالوسابكالأاندشارهاءـوبلالعملهذايتلقحممن!لىوبيننه8ليصمالبالانةبلا)فنانوبين

فإلفإ"،جميعأالناسبينةلىالوحإلىالةنعورلى"اوعضد،والعزلةزف!مالالاءنل-خصءلمض-اا)ت-ررهـذاوفي.الفني

.اطاطابمابيعةيخمفياطيارستقروالىشعيالىانقساميهةالعظيمإةوةوإلاساسيةالحاصةاينبالآضرلاقياداءـذاوفى
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وأكافيالاسوأن،الأرغفةاوالأحذيةلانتاججدامفيدوإمرأة-التتبيهءـذاغراليةمع-المعاصرالفننشبهاننا

يةأأحانتاجنهمكاافييكونينفسهطعامهيجمدلاالذيالحبازترص--لهأنمنبدلااللذةيبتغونالذفيلارضاءجصدءـاتبيم

ءـذهبمضلنةسهإضغلأنعليهكانلوكااك!رأرغفةأواكثرأدقفيحتى،العاءـري!بهالمعاصرنفالة.للأمومةصعتودعا

الذيصاسلاحانقاىإنه.فةحرأءبسالفنلكنو.لأمورامثلمهـاوهو،معينعصرعلىوؤفاليسمثلهافهو.التفاصيل

ان!انلدىإلايتكونلاالسليملاحساسوا.الفنانعاناهإءاغركلهمثلهاوهـو،داثماللإءعقاليلمشلهاوهو،مبهرج

تكانهـهاوهـن.الو%وهكلمنئقةلاطىءعيةحياةيعيماشءبلرجب"ـنىوجةيشفهوالحقحقيالفناما.ءـدموكله

عنبعدهلأز4افنانحقيالحقللانتاجشيءأضرالمعيشةنينةطماو!الزقىم-لكماس-الفتانينتجه،زينةالىحاجةفينل!

الطبيعةرو-عاعالهسوءـوألا:الناسلكلالطى!عيالوضعينخبمكالبغاءفههرئفالزاالةنأما.الحبخليدا-جنينها

!زمكالاواتمص"ل"ـالخرحةلكوليذ.لآخربنلوحياةحباتهلصيانةعرمظظورهوالحقيقيالفنونتي!ة.الربحبدافعصاحيه

فل!س.للاز--انبالنسبةط!-عيةواككرهاالمشاعرأهملمعاناةو!الزح-نتبجةأنكما،الحياةقعةموخلالمنجديدة

والترفالطيأن!خةمىنالةنانانتاجعلىأخطرهوماهضاكئفالزاال"ننتبجةأهـا.الحياةفيجديدحبولادةهو

لحالي.اعنامجتهفيالفنانونفح!!يعيشمالبااللذفيغاالكاملينقوىإضعاف.و،زشبعلاالتيوال!ة،الانسانانحراففهو

ويكسبإساضالعاديةالحياةسيحياالمتقبلفيفالفنان.الروحيةالرجل

ن!كن3عددكيرأيشاركأنسحاولو،ملبعهلعيثهفنعنتطوراركونلنالفنروستقبلإنء:الفنستةبل

4ـسيبمدسعادتنهلأتمربهالتيالروحجمةإموىااسلمتمارألسصفيال!اسالأسسعنمحتلفةأخرىأسسعلىسينشألكنه،اليوم

لنو.يهإررنتزكوالتيالمثاعرلاخرينإالىيرنقلأنفيمكافأتهو.حممالهاعلاقةولاماليوالعلمياالطبقةفنعليهاميقوالتي

إورفيابعملهيقومألانافتيمكنكيفيدركأنيحمتطيمباقيدونعلياطبقةعلىزذثقهولاانتاجهيقتهرلنفأولآ

أعمالهثرفيهيال!!رىلذتهبيئ،معينأجر!ايلفىإلالأنهالجميعمتناولفيالفنيالن!اطسيكونبل.الطبقات

واسع.زطاقعلىويتمالباليومفىاهالذيالمعقدالفنذلكهناكيءونلن

التيالبسيطةالثاعر.عنيعبرلذياالفنزطاقوسدسسحوالبساطةمنتجي"ـالوضوحئدراسصكونبل،لحتاوودامجمو

خرافيةؤصةبعملالمضقىلفيالفنانفيغ،الجميعمتضاولفىخلالمىنبلليااتخحققلاشروظوهي-صاروالات

لغزأوالطفىلعليهاينامانشودةأومؤترةعغيرةاغنيةأومحترفينفنانينىنتجوهدكونلنوثانيا.والتذوقالتربية

!رورا)يدخل""اسممتشبعهـلميقوأنمسليةوحركاصثيقانليل،الفنغيرلهمعملولاأعمالهمعلىأجوراواًخذون

الفنمنالألوانذهفه،والبالغينلالأطفلملايينقلوبعلىالنشاطهذامثلإلىبحاجةيحسيونالذينالمجتمعأفرادجميع

ل!منأهميةاكثر-تكوناليوما!ظنون3ايهتملاالتي!ذهمثلفقطيحسونعندماالمستقبلفنفيسيساهمون

قليىلعددإلابها!خملالوهـةأوسيمفونيةأوروايةبطريقةبعملهيقومالفنانتحصبمجتمعنافىكنالنلان.الحاجة

زأليفإن.الأءدالىت!سىثمقصيرلوقتالثريةالطبقاتمنالعملتقسيمأنصحيح"معيشتهإلىمطصئناكانلوأفض!ل

يخرونلو!تصويرأو!يوباترهعهرتصفمنظومةزصدةمهسهـسعددارعنيثاحلىرصلى

وأبرامزطريقةع!لىسيمفونيةؤأليفأورومايحرقوهو

أسهلءـو،فجنرأوبراتمثقأوبراأوشتراوسلتشارداحرىوقصعىاًمععطف

ومعزائدة-فاصيلحمهاليىلسيطهقصةترويانمنثير-..?-
..ل!:،"السولىللىسرل"كيرهممهصمنحير

ترسمانمن-لواسه،الروايةمشاعرنقلفي-نجح!د-..

أكالوهو.ي-ليهأوالم!اهدفييؤثراصراالرصبارتم!صرلالعبمهميطثيل

ولكنمشيءيصحاحبهالابسيطةأغنيةتؤلفأنمنايضاًبقلم

يسعها.منكلوورذكرهاةمشفىالانمثاصيالهيدعبد

88774



ده:وولشيماا"الةحيىوا!لاف،فيزرا!جيرطيبةأنلما4فيهـواذط"ازدةعدحهانفيشةلعلممفيداللمشاعراينقلالفندنجليفي:اعلمباالفنعلاقة

.ة000005ر..!،بحبثلةلبباةمينلراطتباراض"ليبعنآ:طامر،ضاثضالااو،فةلمعرا

ى.ق:ا!مننف!اكلف"يسماشف8كالحىيقلأطوإقاطرقطعت)ةدء..

الاولى:ناصتينفيزتدخ!لفنلنمماءوقيدزويةن!اراننرىاوهكلى.لأصراادفسبالء!رورة4*!بعان.دلاالواحدف!ادان

التصورعنهابعلىاوأبهمقرى؟لىزقإسادعصورمنءىرفيالفنق:مةأنرنيلدارالضصومةخىدفينليكوناليدلاا)فننشأزهساًوالعم

ماكلو5رنافي-عالدينيا)تصوران،إل*صذلكفيإبطراالديرنيغ!رالىرؤدىءاو"لى-!رعد،متمالمجاكوذالعصردلكفى

يةالغاهذهتطق2بمدىزةاسإ!!اصرا)فنفقييمة،الناسوحدةعلى?اط"-ص.-

ناي3فنيةالياال:ا-؟ةاما*صالنازةرقةعلىر?اطالذيهـوا)ةاصلىوالةن،إلعلممالعلممإلبء"يةزصل!ا-صل:عواؤدما-واعلمماء!حوو.لإطذ

صين.المترفالاغفإءقةطيأتليلىع:دماإل:.ضحةعصر.ةذظ.رائفا)زإفنايةارظرانف!!ا!للفينارةنيةز!راةنالرصااصطنعكما

تنضمالىزرظعلمذلكخوإ-؟-حاز"ا)يمدعالحنابةازفاقعدمتدراث

تةاديكازتلاضم-ا4اطقيبتإلمثفيظارتالتياد:اروةحالاصر9محاولاتالىإكحمذ،لذةالب*ثماىلاهـوال+ءنانفيتعبيرةلاا

يملأفنلدجه+ؤشأ!هـناومن،3ا"ن:ازاته-بافيم؟ا-ءاديليإهااإوبالم-اواة.لشاشصقاإدومايط-هصدراهـوا)علممانزعنيولىلاايةالنصإر

الديني،تأثيرهدى؟يقاساتمنبردلابمالهى؟لىلي"ا!ط.مفراغعا-،ملمطعالةرحاطهبلىويرت".بحريحصلأنكأالاذ-اعلىلكنو

.شعيوفنقراطيارفل!5!اكحأص"ورذ)كوبم-اعدة-قجمماالحقاكنطهـيقعنالناسبينالىلمي!الكعاون

آلوفىرالعل،1أسالمةوس!ااقالىلهـ-ووايفيديدءضوعنولاص!أدةيينإنجمداإيبدأ!و!عندقطر-طةبوالآنالمتجققاروا)-ماءـذا،يلداإرسصادوالعم

،ناقص!ومهـذاانخالىوا.سالنازةرتةعلىليعماطأرزياهـوا)فاسدقصةامرويةلخيراحاع-اتاوللسووالبنيناوالةومكالماحةجخار

الذيللمدور--"رصلانهلأ،جدليزةحكرعلىوميقلازهلانافصوهو.نر!جاألعنفيينحانللفنليدقلا.نعلمصاا

كا-يعكرف)-تويزواتغمفر.عابر-تطورؤ"إءايلعبهانالفنعلىللصور،ماحترلااروعئيحهـلأناسصطاعؤلىالفنكانإذاو

كرا)ةلماهذالاثناأالىن!شل!موؤفهـونماولاافيالةىادوالهذبأرت!رلإماحلفلاأنةذياكلنلخجلارعوثيترسانو،لملكالثرصو،بانولاقر

"ءمالىواطإجةللاها!ؤنحضقاملاإوضرورةالعلميسولةفيقالصد
إءع!وراو2إكبذقلأمعرزدالسالي-نيلدارللث"وايد-مئريطا!ناعايههـا

بط-عة-ا)فةاندورانام،ظةمحار-*يةاداةإكل!-عوبمذا،بدالول00.الوطنارضلتمجباوإلجنهاوترالممنائسمةالأقاعية!الت

ال!ىورةمعرفمن؟كنهماؤليةالرمنيهلديكونانزاف.اظكوكأامةكراح!راميثيرانيضر!ايست!عنةسهالفلىهـذاان

نيلدي.لاك!وربذلك"*ارضارقوةيرؤيد.وانليعدرةصحلماوهوافيدلىيىايرفمنيخ!دلزسانلااويجعل،انحى-وكلوحياةنسانا

تظفاونيلا))س،قارالاسرخدهلاللامغنأماحد،لارشالذذإامسلاللأ)قد*ت")نياًنولاخرانيحوماتهلذ-بيىفيبميسه-خدوأمنتقالالوخفوالع

واعداء!اخهاضدشةوال!اامضدأب"ـوالاتةضدالاز-إنقلأقر--فيهمنفسهرأال!ؤير-ةعلىا)ناكطلمجملارورتطيعو،ا)يهحاجةفي

نموء-إ---قينيفلامفيكشاام-اأوراأاصبمن.ر9-"أها!ز-انالا.م7زةسا"ام!زلمةولفإ-روإتص،ءاحر*طلقنإنلاامةءد8-للمو

ياإك!!اتاهذهفيوليس،لي!مت!ةنيف،*منياكشاتةاواليخااحبكثرا!لعنالم-تقهلىلمفييمممضتاناعلميتاحوربما

كانوقد--الى*بحلانذلك.لح،بعض!ا،عضك+اا!وررق:لهعزةافض0يحقق!اأنلاةنيمكنسواكا!رواجدة

تفح!!رأتفكيرهكاننما!-إقيابخالارعبرزعا!افزتء؟!تهكاء،ىير

لحباصلةرالمطاتالىصوابرا!مننها!هـلىوم*كمابةراهـ-!اوكياحرلياصد؟-لما!-نطوافلاءثا!-يإ-تونوانىشاوهكلى:وتعليقتمةخا

صورنمعهورة3-الةنيمروانردلابعضحاإبعضبرمالبصثروإخوةلىالاعط!طافلا.?ا!كاناذاولكن.لخكيما؟!لمااككرال!دير

ة5االىكرفيهايأشر،ماسل!لاس.مافيئاتيخوحلة؟ر-نيأ-الاإالتفكيررعدذوقهيف-دلماًكأياا)ةلاحهـوعلىلاايكوز!ءثللىفاإ-وفالةاهذص

بينضزت!أيثلكفيودهس،ريخيا)تلاك!أوراتداءضدوالعداوةعنيميزه!التيتهحاجااشز-ق!يكهحاصةتة-دلمالذيفي.،4ـبابوانو3ة

لي،الأرسظاطلالةقايديا(نطقض%ءعلىالي،ماناظراذاالاوا!يةيه-لة11فييخظىءلاارالح*يىاى،رباكأب.رةالغافيىالاخرثيءالالافآ

للت!ورابدمؤظا!ااذ-لاوإفيىا!إر.دورا!ةندييؤ.!.!و%،رزانائرلفلقتا!إستطعنالماصحيحاهذاكانولى)ال:هبتاجءاعلىإعءورا

ظةمحااداةيص!"حنهب:ة-زأواهـةصوالاالاتحادالىوداعياجودا(والدينيالتيالم--بةتقفيلتووز.إفلإط!نوبين(لوكاساطيةوكابالىم

السيكلوجية.النا-"مناليعهذانفس.ويتأيدبدورالخدرتقومرجعيةمنأحموالرضعتطفاوالا،إلارضىنثوسيرالاتقياءرانزقول

:ا!يقو،،ناالأوتحا!ا؟اًهـيرجيةسجم!ورر!"كتافي،،ويدفردفيدةتحناك؟ياطحثىل!ويبغررعثهولكامللالفلإحدا5انيىدوو.الح!،ء

يض!+،منلكا!يؤدفي،اكهطهذانةسهـ!ديئكلاتاقعوالى((معاابفقوقدكثيرينمحدثينباكتااننجدوصؤن.روسوبهنادىالذي

وبهذا.اليه8.مونيلالمن3لنببادينكلفيطجمعياتم!بوالتعالفوةريماصففينفسهيضعالاالكاتبعلىنبأيقولوبلزذاو5ة؟ا،يلتوزو

نمافضلهمركترثونلاالذيناولهمدةعقلاالذينالناسفانرباالاشالةنانيقولشووبرناردوالاذإياءم،نةوالكالمدرسينصصطفيبهلنينالفإ

لح،.ةالفحيئالنام-ومسومر!ستأطويقو.للمااسبيلفيا"جاحاالامعئمنا"ليسلافن

رويىللثا،يرسصللقاهرةانبدلاا!طالط!وإن،،الفاضللالفعفيبا!جمالهفيالفنقيمةت)؟ل!
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