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.والادبالءام!!ةةلىجنالاح!-ل،قالعنبكمن،ابداالعاجزةهـنبجانبرامأن،ال!فحاتعاثقفيلاب!ونقد

،و،لاحطلأمبالرؤىصليئةؤالهما،ءلهخهاكوناقاكلقدص--نصودالوفي،ر-ويهرجنتقومبالشألمترعةالصلةؤلك

ء-نتففبالشفوصسجاة.ساللاصت:،هب"قاه!بالاعامبرة،ني.المعهذهعنالشعبيراداقيوبين،اًلفلسفةقوام!بمعان

.ترىولاوترىمحدودةلافافا.-اللفظنعني

ت!-طاد.ىارشأعنتبحث،الانسمانكلمةوجاءت-هاانوجوأئهاالووؤتوعال!تإة!ذهغ:ىءاىادلولا

ة!الكلج،ءت.القي!ان!ب"تنزلققاعميوالاؤلؤ،الاؤلؤجناروفقتاهاتينرجن.تنف!ملازكادلحءةصنزجده15رو

رؤرر4تاًإخلاننجبر،ذارردهليرى،هاالذيالخلقعيننالص!شتكانلقد.والكامةالفكرة،.الءياةهرصوفيالساجيتين

:بنسدلالابدالىاللعبةتتجددانلهيروقو،تعرىالاابدا"رمحداصالمدأوجوون2لى،دإوصوالان،ا:دءافيال*ا!ة

ف-ائيأسرادهمنبجانبويغمز،ستارليرتفعستارصنهصحىءلوجودوصودل3لانال-دءؤيالوو؟رذزت13و.ا)تهـ-ر

صكين.سرءلىيش،محتىمابلبثثم،االعيناكرفةمثلان.ر،ل!اء4ورشصيء:-رراكعم6ليل-؟،د-تىةودلاا"رء!نى

هو.المحالا)جاحدالحميد!ذاًفيبرالاعالدوالص،ياهاثنافيال؟ونؤ)-صفة.نح!ل--،نوالانالقءرواكصجرذ

ث-يء،ك!وؤ-لاولااز"،الرؤىدوالازسانانه.الادإبوذهـكاوراسفةارلكء-هـأن!اع!،ر،،فيا-:،ذالغزو!حل

الاعزاثرصنقابرروأدركثلتالكو.فافيبار!رأىصاا!الاءخا-يرخزووو،،ء-دما،جهـليداحفأور،وأبردادوصاوحضإور،تونزال

لمحلقد.البرقعلىقنضاوطفقؤقبالاقالحاففطويض،اعرارلةجوداواارأسىرورنفيهط،هأن،ديثالحىر-ختطنزهكل،و

لي!-ج!أز".-ياتهل-اوغهاهبوجرعةاةالحيلسرابؤبزفت"!يشفشقتاليداورشجدد،اًسرارصنكا"جرداواوبمما

يمسكوعتم،المقدسةضالاررطأاننتكاوؤلأقدلمليورزموالخهـ-رةسررلميلأروسهء-دما.نر،)تهـىاخح-ا"اإلتور!!ون

.يجوراًلدوسط-قيطرأز*رننروبال:ورءإت-ىفةؤ:ابسواطحيعةاان.طالافاواؤؤ*وووت-؟ب

-هـرن،ورحاءرااوؤ،تراالاد.ابهذاركونانبرص:-ت،ولاء--إيفؤ-لخىو.وعلأزقهلي-خاء"إحبمتءعاوان،لتأء"-.،1

الميتافبزيقي.-الازساننظرنافياز"،المقالةاليفاوالقصةالطبي!-"كنب،المشعنتحعنغمهاؤيواًاحياة.شاكلته

لفللأسف--زررعضلىارفتعرمحسحواذا،الاولالطرازمنالحي،ة"هبؤا--ءتهاانءير،افلالىفةأفةفباسو!وألازتمان

ن5الذروةفيفللاديب،رقبىص:تافيزحيوأنبان!للانسانتدزر،كالافقانها.ص:سرة/محلائعة.ننثهاولاتدؤرو،كأرلم*ز:و!بها

وماهيةاالوصودجوهرفيغارقأبداانه.التعريفهذادائمسباه!فياخعجيروا.رجلغكولاولمط!عك.يدزوولاءخلا

أ)ح!اءبذلكارهـااز".يدركاولمذلكأدركسواء،الكونةوالسنينا،لي،م)هماويطويألرؤىؤصهيلمح.الافقهذامع

ر-ره،الاهـ،كفيوطمعا،فهمهفيا"لملأالوجودتعريةالى.الاؤقؤاوقابداوالر.ؤى.ىح2ا)روراء!و!،وا!(قق

ورنومور-"ألاد،بوتصبير،وتعريةكشفدومافالعبمالتع-روليجنا)حياةسررينال-سورديالإحاقهذأ

نأفجرب،"لحياةجسدمنطرفاخلاللهامنراىالنورأنهـا.والادبالغلسحفةبينالصلةجوهرنظرزأفيهو:عنه

.ولغبرهلنفسهيكشفها)1.--يذا-تاافي،جودالو9بوصآفي؟:عالنوي،!ت،لك

ك!ميائهافير-خلقيانالومضةصسيكفيهوقشد3الفكرهؤب،كنللهـعنىؤالتا،لتفيا؟إصةاوفي،المعنىحمات

لايطصعهسعيدالورهـاهـنويطعمتهبال)فظةفيؤ،اًا؟ونا?افتفيو.،تثنىتتمطىا)-،درة

وراءاعمىيسائلولا،ىالرؤمنبأدترالرؤى.الايلصنجضحفياكمامهاقوتفشالدفءءنحىكاو.لترورها

بنالمعلعلىيشفقناثرااوثاعرأنافيهذاكواذ،يلوالتطتصوراالفق!رالخصيبالمعضفي،وابدأدوصاهنالكاز،1

فيهتبدتالذيالطبيعياطارهاورنتخرجانلهتراءتالىالقولذبو،ال!قوللي)"اذاالارعرعولم،لىرذغزالرؤىلحمل

والاحاسيس،البعيدةربةالقروالاسرار،المن!شتىالضباباطلرالمعنىؤيفجررةاسحرابالعصا!!سب،معاالعاجزآلقوي

!الذيالايحاؤبالادبزافيالحالهذهصثلف!بو.اللامتعبنةفيللثمعذبخظلاز"غير،اًلحجبر،تهكوا.إتصويعشقق"

إورقد،االمتمت-ابكجابهاليجل،أهـجش،زقلايةالرؤينقلانرجهدؤ!مهاوغلءلم،الطرربئبهيطول،جديدسرالىاكبرصبوة

قى-المبحىو!اتهاضوبأو،المختلطةالمبهمةحاسيسهابأوفيصاغراليرتدو،اليههلىرىءاء،ال؟ون!ور:ىعنرعجزو

لا.ال-،ئرةزعمهفي.خاقهماانبعدالكونفيالثفاويةالغكرةالىرورة3ل

قدو،يحالتصرندومنبا)ت)مبحالادربيقنعلاقدو.في،لكه-ااجنل.الخاقءأىادةجدقدرةمنهالمشتمد

يعملانالايابىو،راالرؤاحضإنفياقاءالاستءاىركأوىلاأليداالقادرةالانسانكلمةفيو،الجباراللصاصتاًلكونمصى
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حادثةكلان.ق!ؤ-الممىوبثاوأد!بزثالخعى-رهذاكانوزث!ذإبجتباتهافإطجاه!ار-،ولر"فاذا،عقلهوببها

،حدردامعنىماؤجمهاالىتضيفالتحاةجبينفيجديدةفيك)"ذلكبعدل-خرجها،فروعهاوتفض!ب،اصتمهاهـو

منأكبرها"عتايمنحهاالحياةفيعمالدجدتعب-ركلوانتجربت"وتعجه،4عقليدركه،الانسانقدءلىصف!-لسالجاب

روعبدفيكلصتدرىتطا"اذيالاديبنىانهناومن.المعفى،واض-ةقا-!فةعنرف!حالذيبىلادبزا-وريذإكوءخد

خاقفهاماليوكثبراةبررتض-غهابمصانالوجوديصمخ،الوجود.صحددة؟خاروح""إت-:ىو

كانأرضاهناوصن.فاؤ-اسواوكاناديبا،جديدىصالدربالادراء!ح:ورورونليلارسل،ىطالنهور:زلةؤيرىطليأو

يفتق،والجواهرالاهص،ىتطعالمالىيحجالذيفالء-لسولإجعانارادصناةكلراوىط،ضىترولا،ر،لضبابالمغطى

صسشحدته،صجا!جلؤء،،برضعوجدليدذممت!كلاتلطالكوفيال!قاز-قردركانفييطمحبلى،"لتقو5صعقولةر،ا)رؤ

بعنجىكا"ذلكريليؤكأىيا-ت،!،،خجاغ-اولوصحاولاتلم!ذاوراءرطورحو،كلتهاجا؟بطمأه!طفيءانندوكاوراة

.أدرباوفؤ:إ--وصنجدلىدصائدفيتمرأتهاز،،.جودا)ومفش،حعلىرف:ىروء)"ال؟ون،مصريهسكان

الإدليجمابين!،زء"!سجردودالحىاتهذارلمجنبهلو)كنما?،1ورإء!-يانرودوازءا،ر،رؤبتقلول!ر،رؤيدلاير

اما.ولابتعمأبالحبو/؟والووال--فةدلبالأبين!!وأ)فيإ-وىالوالظلالألالض-:لمحاًءورو،-ورإزءتالامعاالىارؤىا

تدرخفافىإ-ووابالإدلي!بنا)تدرخوللأةقائمةغيرازهاا،لخالصجنوالاحسص،ررلىا)--وروروراءو،ذارهاقيالإنشصجاء

"بنهاا)تور:ير!حأنؤ-ول،.ذر-*بطؤ-*فطاغأزلا،صتت،ليحزاور-،،،،ؤامىوافصازإفيلكذوعفد.ؤلاعااهـدالمبعىالواًلى

ألى-ا-صوبصنح!-ادوبللؤرويما.اوولى--ور"ارجدأا،ةألادب.ا!و!را!ذال-تورللا،الالت!ص،ءهرصوعنا-حثافيجاهداً

هـحلفيوبراللأإء"لهذدالوراءبلي،لمع-ى،االفا--ءيال:حى.ثإ،ؤقاداولحنمامنسار،زغم،لجبعفاءولا.ولتمعورااحىالسا

الادلي،".و-ظون!-،الادإيالإداءألى-إوبصلتحغلىف-)--و.ص،!ب-،،ءلىو.إقبضلىإجىزئهوأجرا)،،ولكن

رحظوف،جةتدردروخ!،بنفا)ور)-حفةفيأزصىكلنالمكأ-إء!بن،!بألادحى،ولطء!صنرز-كندوأس-كأ!لت،كهصحاوان

رو-حاليت--،.ا،دابألأسلوبأءور-بةكلنإكأخاوريناأد!لأور-مه.والدؤةاورعقافيوراتربحهوالالوانالإتاعؤيتفوردل!فهار

،قسوالورلعلىاوإحصلىإلىبدا!ءلىروعرحادلاو،جذصتدريال-،الرو-يةرءتهالوررابدالاأحى،---لىالىوىلازرازها

تأننفلرحى،)حتانز،،إخانهماو.ال--لممزهالمتيويألااإحىءلىرغ-.اض-روورامناه!قررؤبال؟ونصنملا13ج،زجازت-م

أل-ىالإدبصرينمطعلإازت!الازختورلوهكدا.وعادوا،ي،وحورهاالمور،ز،ةؤي-قاليطلازر،ر:ور-هاذالمىطصعذمصتزانها

الووا-مة.-ورالأخفاذاون،ذالعمالصذهت،ء-رب.نحلف!بترا!ارهاو

واًا!لسفةالإدبلى!نذلنصعق،ئم"إحدوداأنوأور،ء--لمهوكم!كما،أء-ا-وفأيكونان.نش؟رأزها،بروهرها

الذيوحالواكلنز--ت-رجارالاءرن،،ير"ؤبنستطبعننافلأال-أءرأنلع!ىأءلىىزروكأ"وهبت!-طأأور-،عرا،بورفهم

،درجاتوعاى3هـفاوتاازحاداًبرالغل--فةالادبفيهيتحد.ؤجي،ازلمهكل-هاوكة،دتصربش!يهوءبير!اولام.-زير"بصبت،

زراهومتلتلالفضشفةمقوماواخرللأدبمقوماجوهرا-اذجاتطاصزردرينو،ئط،نوألجزرؤ،لمد،ذلكصحو

المترهـالمءخزخوحأالوصنلي!ردزظريخ1الص-ض!رالاستخراجا)ضا!م-يالوصاحب؟المإكمؤمالاديب،ال؟ونفهمؤبالثلا.لأ،

.زىطدخمشهماليجعلوو!!رده،وصقو!،ر*ء-،حسصهـهبصضطانرحاوإطازريأإجماألادصعوعطاءأصذفيوبمونانإدلا

؟الإدب!بملىدر،نز-2اتلى-ورافى-ء"ياأدياديميم)--هـشأحهردؤهـحا،الاشياءمنهايرزىاكىإ"ازاواحدودكمهنتجربشلمهيراللى

1)ملسفة!نجردز،)حناناًد:"ت،يننالهـيا-ءودخا!ووص،الإصورأ!رلالىمىلمبىانالأرأليىالذيالفباسوفومع

ال!مفى،إب-ردااص-"-ثى!كبه-اخزررطااد،ربا،ن2ا0ال:،حثق!لء:لم!وواالىالمسإبالادوهـ.خد،6.لىوالاومبادئها

و-يلا1،زدماجأز-3ء-""ات"،خ")!شطدبنطال!"وزظرز"نول!،اًلاخريفمران،بدصتهموأحدكلمنشبئاان

3،+حىولا،المةع،،لالمج!جدال)"طالمتوأ،إحى-اذأالخلا.رنجررإ"،داه!زرصنواحدكلن!ميبفوباختلا،بمقدار

فيو.الكلممةهذهكلن11نت!-لرا)أمش.ليفهءوراذيأر،لمورخىإ-:،،إجمعاذياانعلى.والفلأسفآالادباءطوأئف.نتكون

واحدا،ولإل!لث-صاهدوالمشاهد-،الممتإخدوألازدء،جهذأورخملءلووإرإ-ورحبرالى،ءمليقوص،هـدائب.برصت!،از،،!و،جء-ورهما

يهماترووفة،ذالحبأزكامن5زغمالمصبحان؟إرءلىوردورهـركانرقييؤ-زالمجظ1،ز-ص،نؤصا،إحاولوطجاذالحىمعشى

-دوتجم!نمسهمالإ--،ذرت-خىتلىذأكاذيربوالاد.أ)جباذ.4معال!ونولىرسره

-تعدوولا،ا-راهاء-ها-لينف!ان--طيعلالي،ار!ه،ارور0ل،،***

هـم،البهجةمنعالمالىتخقلار".ؤ-".ازغامهمازءطاقانالى!دبر!ن3صألى!اأترأفدازرىانكل*!ذابعدث-جماأو

رز-فولكش"بصفهؤلا.ل*الىهـحولكنرر،!وال-"إور!-دألادباىطقي(:،اذأز!اووهلى؟الع!ورشتىفي،اروأمى-ء"وا

-لاا".صنب،ىتطوالنظرالذاهببمصنى"بالفلسىفةمايدعىوصعهكل"

ألادبفيال-،لهذهصخلانؤورولاتالىصاج"ولأال-در-ةألزوإ-مفظننعهوواحدزيع!نرسقإ،ن،((اووا-ف!"ا

كل،زقعاما،ا)واقعؤيء)-"زقعلمماردوتسر.زءوذج-"ىططا)-ىالم-عط%!ةتالك)!ةالىالمومئة،ألكونتنايافيألقائمة

مت!اوتةةبهغاديرالحالهـذدمنفاقترآباوعا)وويءاحه-لاقالؤجازجااو؟ذلكصحتع-يركلتلىالعصية،ا)تعى!ر

هـفا!!تإوننليكادوالذلمنالثىرورأءءإىزورعكت،هش،و+نصن،ص-هاولتيهماالال-مصىاوالورلسفةالادبصنكلاانقلنااًن

ؤ-،مالحجأةتشجاىبحيث،والحياةالهـكونروحمعالاندماجالادبان؟جابال!سهتكوا)-ش،رلكث-ف،مىتخاءيخماجانبين

نلفينكادالذينالادباءعاكمازقعكمما.تعابير!مفيوتنطقوبزاذورالمقاور!فةاواق،ال--،ذ،بؤالسفةضقيلصاليدور

ورا،اننجبر.والكونالذاتطبينالكبيرالاتحادهذالديهم.الحياةؤاسفةلخدرك

الاندهـ،جهذامن!لونلايحوكتاباشعراءوهؤلاءاولئك!هبالمذ!!بنمباننشرتأتركا"هذاوراءركونان51،

القليل.للذماءالا!عوديافيالادر--،ءيينوعط،ءو.نوإصلي.ال!ال!!هـةوالمذاهبالادبية

الم!رده،هرسوفيار!صاىطأخذنااذا،الفاصفةاور،ؤررز،5،رو،لكلبدهيةزخيجهؤذلك،العصوركلرءلىوالزوللأسفة

ةةمكتوو!ؤوالولاتخطيعانها.ىافكراا-قذافهـب،الم!مفىيتعقدالخجددوهذا،ون!اءتجددفيالحياةمعفىانذلك

ذلكوراءريىتربل.حاةوالسالطتجعقىزرجء،نالتكونالارديلىواء،واور-رارهجودالومجاليرونالتعبيرمايكششفهبفضل
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اذسطوأ.ثروالشالت-عرليين.ا):=و!ذاءاىيرنسدورو،الض-!رؤ-،-،وزروطيلاطيردألي،اطصظ؟-را،،ؤتءإح-،قللتتيعديطط

،ؤ:اهص،سرزحصوءاكمااًلادبهرؤحو:ذالمث!س-رال-"فسيدز،ؤ!تعروهااتحب)و،الاز-انلدصطا:حثاوأتادورر-لئر-صأنط

ء)هـ،لى!داثو!.و،زتراأوماقزرتعراأدإيأزركلصء-مؤيهذهالجمم!لىاؤحاواؤبده2صاؤووان2-اليا!"تاوليد!ب.ص"ها

وا--ثما،اكلالصطاكايطوء)ىوأزصطاًلرءاكمادهممىطبرسيك!اال-ماءرربزورتت!ا-ظ!يأزء،و،4الروام!صورءنإجردذا!صوزذ

بر،ؤال:،عرواا!!حظى!ر.ا)طصوإلىز:ظرء:دص،،فارىطعتدزاً.الب-ورذدحمدزرن?-رااوا:يلأ

ال:كلادم!نم--رأ!يطسزرززرطيطوأحس:،7،اءورإووتاالادبالوانابرو!رالتوررلمروينإن!زرؤ،جا!ذأإورد)-،.رإصؤطصنذاوأ

،واك-وررال-خرليينفاس-ا"حدودااليور-ءرأنالرادواا!ذرنإؤ---يبر-:!ء!أ"صماأوررال-،اور--:إن،أول)-صولكأواالاربصنلى

-كأر-،تالت.ءأ:خرا-ثلىطزنيأزلمهءاىاحى-از،ات-ورراالمممارعنؤاظروء-ت-د.ا!حاوأعالبمؤياورز-ازىطاصنص،ا:-ت!طه،ر!سمى-للا

زور-بمورعالازدوراخ!دأبزورتان!ه،:واحدذ""،ا?اؤبا،دو-زربركلنالتناؤ!لىر--تونحىجنأ-وو،دأصتكتبررورررهماز!رك(لك

مطأ.أرو،رووز:ورلو3-*ا!ؤيز-برلىطي!)ت!ازدصاصاذاطصىإااتقشلال!اهـصفةانؤازاين!!هـحونوحى!ن!اولإ--ور*والادب

زور-بموايط/أووإ-ضظ"واا-؟مةاكلنرهـربورحعرءاىزقعانءاى،برورءصطإحبرداطىرهجوفيوو،*ذرذيماؤ،لادب،أ:صصر

هـأ--رو-،6زء-جةلكؤزر،الور،دططمالعلميطميرورصربلىص-ردرشزءايطؤيماصةوالمؤ،اوا"العاصيطالفو"رمز:د))،نبرت--وتع--رحد

صت---،،و،فيتربصجرد-و!رؤصطال!-،ا،دبأنصن.ا-اد11أف!رذباؤ:هازتسيلاس-ت-صلمصطملطحلأىا-ادرت،"وطصححيتش،.

لمءضورداوا-لىلواإصطالادمت،ءيقشربو.ونيتعدأودراءالاصأ-مأ*ي"و.،لمالحصن،ضصرنياز"0(1لورا!أورةاؤصطزت-،ركث

لا.تدباصنحفتاوو"!اراًطوكأ.ءخهر!!!ااهما!رلاحوؤكمارو:كما01ؤأفا--ور"أ01دءص11اة
........-وراهـ.وصط--يط

هذاطىو*ىطالحىالإديطورور-طارانص،دواحسح-يطاأرلىوىط.نش-جاءالاءاى"،وبةز--ا-تيأور--زرهاور،تأ:ظدأأ!قويطأإ!ا.أ-

/الطصب-اذصحجادلازهـصلمزرو:صط،الادبجوهرصنؤطىرابالاالاز-!ان.لمسيفحين،11،!را)ور!-،ءيطذأكالىيرتأرا-ص

.احفتأفىط!اءو."اتءوؤيؤ-"صطأال!ا-صلار"رؤ:احىكلةأير"لروواأحىطيإذ،انهرءأكاءانكل،ارابرطصدنط-دططإت."11دوصهـ--ر!رء--4

لمارزرو،يطأو.لءخليةاز-ول،لي،اواوودربةؤسيص،ء"ذللمثمارر-وصطاص،!تلألىليتأرأ.ؤبسسفص-كلافطيغرو.لطؤ:تال--طأذربزر

.زرسىاروربير"حى!دءاى،الإونة!---مؤيطحرائيط!-ور!ليولمصط،ذرص-إشا)ض:حصنيرتءلأ"حف،ءلي!-؟يطرر-تووث

***وور-ىعىطوىطليلم!لىل،إحبمزيطءأال:وردأ-"اليسيلو"،عؤأ"!جصءور"!ا

ن:--ك!أتلي-رذاطاأ)3)ء"!زردفينحاوللم/و،ورلىت-م.رهـإعهلي!ن"-س-ابأحى-"اذاؤ-حند.بذ!ءا!يرور-ءكا

ص-يط.الاد!-قىرارالاؤيمانءهـايعبرا+أءبمر!تحىدر!بنطرنطأتاراليه.ءىطم-في!،.يطأء-ا--والاأو.أ-ء-لىاء،لبمأىاذالمثبعديرصطأرأ

نصاورا--ء-فياالانارؤ،يطرألىطوص،يرؤ)--ة-قىوأؤحرإد،تصض-ازيط"حى)-ل،وا،زح!-،زطيةأرووا!افواإت-،ءرارت-ا-لؤيأ-دطىء،

..ء.صلا!001أت،وا!-..لم..د:حىءهـورلمأ.حى.ص
،ص!وربرمجطصأبط41ا!زرؤعثلى.-"أدليولمور،ت،اتنتر-طحصتلى.رو.ع.لى.-لىاوثم-.وور.ت

آءترز،االازرو.الإدسل،1--حرض،ا-ا-لمهزتدرالص-ةاكماا.بربررر،ألاص-،ن!ن3:-ر.بؤ!الفىا-وء)ىليبأ،دته!قيررجعهذا

،ا--ء"والفالادببر!ن211-ا،عحىر!رؤيطز:--ضماأنذلكرراضا!--فحضي!لوصن.صمال!صأحةأ)-جىربرتجنبرجبنإوراير-!"أركوان

هـ--،،الزريمطإت--هـكاال--موصط-حى"وش!ازء"جدز،هاؤعيرور-وصطصطنا(ؤروليد))أص-اصطإ-اتطى-ر3"!-رلي-،تلة،م

!صلاء،الطا"رحىاووما.رصروإلأ.-،،ألء-اذز-حؤور-يط،إتى-ورسإنالنفلىءنور--صا.ء)ءلمهىطالفا)!حى:!دز"إء--؟صطور-صردوءىط

الادبؤ؟الأ.ال-:ح!دزرللمثأ-!ا.و---ااوالموو،لمكبا-.ك6ءحباصت--لىوشقي.ا!-اذأصن--ي!"طور"ليش*لإباأ،دان.نص-إز-زرالم

:ؤص،،س!لى؟ل،أءبب،اذاصورازصطعنالمسض-فمحاولةوا)ورلمىيه"وءصو-3،لى،صطط.وررهاوتطأ!"ر؟ل،.:!مالص"ركل2(الطصطالإدة

.....-ار-ا.كا--عشهاالووتلور--طلا،ؤ-=الالع،)ماواء:)--وؤ!أيرإتيثبم،وغموضها
-4بر/!رجمهء،ل؟60،ز01ء2-*اصبور!او!"وررس

!د!ولوابةصمىمؤيرفإت،واا-ء"لووالىتتطف.ناولر!ا-،رحلتبروالضورد"حرث،علىكأ-هاروررو.هصخبرفيليدصالهاو

.هء--،ا،للملأدر-جط.نض--صطلمحدردذءأنشي-مالص-"ماف!بدرك

زرطنطالم؟6ىياوبإين-،زىطنشالوزرططأن17أردا-اكاطى،وص-،زم-،ءال-إصأة-!أرز،ء.ا،!رصطليآدرك*ااخىريطانشت-،ءوتفور"

لديابررورا"تور،-او!3طرط،لورأفأأإلىارلللصصأيداث-ورور".ا)أي!أ"أ-زإجاأ.ذنت-برلمباا

صاؤلىلم!ر-حىءوور!!ألاخ!،ااورأ:أصلسلا،دو1ء--ور.والورا-الإدباحص"3!را-ورر.إور؟تاانسف-(رلو!ن
لا--ور.-ن.روحم!:براوشما

أوب!الى+أيط-يخماؤياحطى-،ذ،اليءورأبزيطييطالجدازصط!الزهـ-الطاالاإورتلىلطسو.زتوفيالضأتت-إإت-،اورنيء؟ت-ر"ورتكطا.برسى،زدريى

رش---!ا،أكاار!صأأىط!ءأولط.رو:،تخد-اسىاوبالفا--وريماريويطر:ت!ر"ء"مأريلمتلرلىالم-تسطصأن.-عرأءوالتا،دبا"

بطأذ.د!ا.-،اا-؟!-.-رحصواوردء،فيالا(صورانريططرتن-،ذالت--ف-،.--:)طعالخنىورر-و!رأحشلط.ردأضصطاإءا--ءنمهإوحال!ا

اى-ازوا،!رول2إرحمرنر-تورلص:،ت-هـذ.رةزر-عولىميإز،ذءنر!:رابت-رترالملأنو+صبرتتال-=ضرىطصطإتضت-ءهـ.أنأ11رأز،.إهـأصرد

،ؤأ-*،.صوووصطووءطيرؤ--يطى.،اذا)حى-مرإلاتصن،لطورحب-ىبال-طص-رمبمبر،-احصصطسرصطبرقيو)"!ا،والا.ثبرورلتورهـا.حىثصن

!.....ساة..حص*-ء.--!دءهـز،كلض.ءشطان9)1:رء،مالييءنتحىدر،!!اززفالىو

ا)!أهـ-الطهـلرتهرليو"كطءلابىءل،دن!-هـر،!طررواطةرو،احمىااراادص،ز،.وغناعدوألى!-أول،!ذاً.ا(ور-إءرالاز--ء-لمثأ؟نوؤ،فيصا--وصط-شإكأو

........حى؟.إ..ا..أ)1:ذ1).-.4لا..اءزا.

--.-!-..--ا-ز!ا-ا،1ولي"الت!ر!ددرور!4اصؤوال؟ونصحجه-،!ح!-يورء،متو--،-ر!سهـا/!-ءص-الص

الأد.جماى-ء!إوأأء-فصت-ل!س-هـأن.ءا-"،ل2أورورواإ-طقار:روالم!صمالهـا!ر"إرورر"لاوحبمهـدالوإ-حبؤدأ(ال-حتريوالشاعر

و!وازءابرأؤحاواؤيزجى!ده?،ءور-رل!،زءوذجيماو!-وو!ص،زحىا،)!ء!وؤهـأص"اوبرهـدأوحص؟!رلأة30ق!وروقاصجماأ\دب1

،صطاء-ا--راء-روطوا"هـصت.دبإلاا،أصتبر":ربصضال-"لىفر،اأ!---فأطثصءنفيال:طيتريرور-ر3اؤأ!،تورا"انف*ال!ا-

تحبرر!در4.ز،1.ليةعنالارعبرلازءوذجهبوصصفأر!-،و3ؤلى:ؤ-،لكن-ص

--ت.اط--"،يسور،وذأكا!إصإجنا.قعالوؤيمازبدهالزرىطوإور"وعزر.عطدءلىط!ر-غتيالت-رورؤيطورت.فيتى؟مدحدو،ءافنو

نصزدزوو،ءىه،وروروردأوأطي"إ-ااالادريطر!ىعيورنربزورتلىحي"وهـ-ااص-ل،ءمانطىببالمش(أمليل،صطالقروحدوبكنولم

ف-بؤجهابتحدو،.زش،ىاوأ)تءوذجيئؤ!--واًل!؟ذصورخط--ولتاطىولهذرباو)-سىاور-،رتهتكؤيلمحواترور

بمأ:ء9-ذأ!!صرالتصز!علأزتماللصانقووهـإوءبموبرورد

-79اًلصفحةءلىال!نتمة-!--هـجوأىاكإ"الادبحىو!روزحىجل.ا،دبفيخلاًلا!
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صنب..
المعنىهذاوزخلير.رمسهاًلوؤتفيالخلودهبىل-خلةالى5بى*!

1..500واًلفل!ممفةإلاد!لق آ!3حيل-هـب)1لىعرؤبورصانعارجدهروريفيزإيتاا

دلفيالالاليدلم،،حصىور.عاىيطلعناأنالشاعرلميحلولحيث

الشاعرينعندأيضانلفيافلا.حياتنالحظاتهـنكالحظة-لأالصفحةع!المنفهعورتتمة-

ا!3ش!،،قيليروا)1وص!!اا8*ساغكليرلاما"نسييندفراىنهص/ه/3هىب!ىن*نىه5!

نمىدثيررويليدكرز،والعدمإ)وجودفيلهالظصنضربا

بارمش-دس))لتمهير11فلمشىونأفتابفيءا-"زمعبمماجشجاتهات!-إدافإلفياسوهرليبودلىيبالأجىوهرا)حالىىنمعطم

اردزلأ-استغراشلىلوليتا-دابت،إطولرث!!غ!44*ش!،،ا.4ة)-رو"نرىكأ،!ت،وصن.ارساندىاازسمانرجضت.هـصن

فلهاؤلورضءلىور-ورر!مو،مأ)دربئأك-وررأءكلنأعدر!ا"أدبسى3!ا،رور-دووا)ى-"ا!دا)كض!رلي"ءاىلعشءد

نيرفالى))امث،لى!علرء،،ا)طوبئو-ددءن!حدرونارالد"7.ض؟ا!ور.--هـ".ر،هلىار4اررجربدء"زج"

عناووألضدأكمبيهعناو،"بوداير"وا!كا"،!*ألادببينر"ووالوشائحل-رىجديدمننعودوهكذا

شيل!ا""و"ورتوردز"فعحلكى،وا)-ممكونركةالحى؟ه،،هـ!ما.كلاليهلإجأالبديلبحثاأسلوبىوي!اسمهلوالف

تلثزدرسآنأردر،دوا!قفالموت،ولم!،ول..أالخدجلاءز!ب،لرصواز!ااك!ه!الغايةوكمابيشهمدفويهوجدلدها

ورين)(4هولدرن)1مثلشاءرربجنتقومالتياللر!ء4ال!-)"".اوربةلبكلففيال!اويهالووإس!،

نانربرر!،وبرلا!!ح+هـ-حىلى"روضلفؤ-إم!وزجش-ب،-تاالن!فتيالمنهجهداضل3طريرقوعن

أكمنش-ت،زرددأنالت!!كلنأنكا،،هذاوراء.صنال:"زتحل-4ليهوعنابى،حث4وج!يتقومألتكطالصعوبلتمنلثيرالا

فيزيقيإ-خااأناو.،يةاح)ميقيافيزصجتاالشاعرأنالقائلةممتزجشجنليتكلبىالهـووجدناألناذلك.والفلسفةا،دبمنكل

.لي!احلمرز-،عر.حراالىشححىمنشكدونيختاف"امتزأجااواقعاؤ،ب

متردح!ال!)حه-فيةأبإعااأان.و)،،!ذأفيوالح!يهتالطربينفاصا"حدودوضعاًلىبالتا)ىنحدلاةلىولأ

هـ،لتيراو،وألشاعرالور-اسوفليجمنيانالاصصندثيرؤ/ب.هـطلكلألمقوبمالنهازبالجوهرعنالبحثمحااىفي8او

،الفيإسوفألىلوبن5يقضربالىاوبفيالت-،ءرليوزوبروصور!متوىاناسامامفنحن،الحياةوأقعفىأملأ

الذيفال-!كل.وأبدادوكل،قائماأدمارقلياىذلك-ومعسوى،ال!اسفيالاسلوبجوهرجانبالىا،دجم!الاسدوب

لي،لمذهـبندعوهلماابدامباينفكل.نهك!اعربر".1رجسدألى-،نامنتحتلفالتىهيالآخرالىالواحدنسى-"ان

الشماءرمعنقولأناصحص-حاحىحى-حصنويهظل.آلزو)-فيوتحتحالأدب!طرالشت،بببعضتجنحالهتيوهير،ارر-،ن

:7رول.،ؤالم!ناءأجنبتضادالمثهناوليس.الملسفةشطرالاخربجعضهم

ا!نى-بأرفئالرر!!آلر-عبربةىألى-لملى-وب،الحياةولسفهعنالتعبيرفيالألىاوبيناهذين

أ.ز--،ورب-!دك---ق)تطافيال،مس،ننظرعندماألا،فالفبلمسوبسلووأبىالاد

أتكامالذيوأنا.ا)-كاىعيازءب.قلنأكمماالمجردةنهايتهما

زقلىصناووظا!زرلىن!!نور-بءكلرغمو،!مفا)ووارقامحىهاصهانيفييبث،الجوهرحيثصنفالادريب

هـراىشدوهـ،أ)ت-عرهرجوك،نواذا.ارو-اذاصور،ني،وبراعةبأمازةينقلهاانه.والعملالسلوكحالفيوهي

الاحي،نمنكثيرفيلىوريالم-خافيزجوهروكان،مرواو-زلمور-،ىيثورن،فوالفزسن.معهاويتعاطفاليهاينتفلحين

معاز-"لنقلا)ت-وررا-نهدأبعدالحقفمن،إا.نشوورجو!راعن،صرهـ-"محللاالحياةعانبهفييبحثأيهضاألروهر

تف،و!لآبجنما،)بالعقالت!)!لءنرور:دذصخشلط"--"أن،الامرقعوأفي،الاولء)ىولزام.مبادئهامستخرجا

هـاىليل،المحللا)عفايال-ءثأس-إسءاىالافيزرورىالميئالحإيليمنبراجانىاحياوصفاالحياةوصفهفييضع

.ال-ومميتاؤ-زرورجولديركم،،ا)!اهبأفي!ثاررطررلىا؟خاًاوؤباكاني،ءاىوحق.المباديءاستخراجمنوحظا

أدضاواجدونفارنا،التر،-دانالىصء-ىن،اذاأمااًلمب،ديءواستخشراجالعناصرتحى)يلالىسلقيأن،يضال

.ا-+ف!وا!فيالادبلي!نإءراقا!ذأوء-لال.ووأء!دأ!-لوه--؟دا.الحيوانطلاؤهأجريانهافيبالحىصاةبالاتصااى

وفياحدبثةاالقحةفينجدهماايضاءالىه!االتا!دال:مح!-ثأىدوبصنحفالاد،ياليحثألىاوبلداخل

تصدىربحةصرف!لفيةش،زعمنالحديثالمرحممااو،ذبمص-نصخلىالفاسفيالجثأسلوبليداخلكماآلفامىسهي

إؤلفحاتا5-نوفي!.والوجودالكونمشك!تلطرح..لىبالاأحد!عاويتوسلاللأد،يالبرثالىا!ىب

فلسىسف-ةفكرةيسودهاالحديسثةوالمسرحيةحميةالق!*!،

"اًلحرب""و"الا!ز،"فكربىزجدهكذا.رائدةصوحبم،ةوا)ء)-ء"الادببينالعميقةالعلاقةهدهعلىادلولا

اًلاثإرةونجدولع،كا4أءولت-دال"،تروأليدان.ر--ء-نو!-درأنتحاولىوالنثرمعرالنثفياتجاهاتؤياممن

والفكرةللمعنىازجثاقاز"ءلىوتفيرهالتادلمخسرالىال!ربذلكءإىنقع!ثلاالنشعرففي.إفيزيقي5-تاساس

ؤ!-،صعندالرائدةالفكرةهيالصادخةالحوادثضمنات-!رأأو،الخ،هـىالشعربا!سميسهوإ"الذيارور/!لىاصن

ضرا!حىابانتىمالا!قولح!ءا!كاونجدبالزاكهـلإيالمورابع!لىصدىيكونأنيحاولوالذي،الميتافيزيقي

اوبىها!والىىش،ئعالماضيا.لهزمنوبحضوراًلمأضيءلى"تجربتخلااىالشاعويراهاالتيالاساسيةالميتافيزيقية

لزوتلمأذا!زا35!ول،3بروت"!.اء--ىلىلابااضجربةيتأثرانشليوودتوردزمثلنجدهكذا.تألكوفي

!رتر")!أمثاللىجد!ثا!اصرةلروايةباإتافبو!كذا.وثباتهاسكونهافيالطبيعةلنافيصفانالافلأطونية

يدسيهونو"""مورغانوفكايا"كاو"مارسيليبلوغابر"((!وورران"!و،ولالاأزالطزمنيقيافيزميتاشاعرانجد

تود.ممنعبرهميرو!"فوارب-ورووور-لوهـثا".ثعرهفيالزصنورمكلةيتعمقأنيحىاول

أكتنتافوالعالمسيرتة.مهمتهانتكوانرىتأحى!ن،يةالتورليدا*37ء*أ3فا&لىزو،الشهيرالالمازب!ومانتيقربالراًكماعر

بةداوسواالفاسفةظهورانبل.رازدةؤاسمفيةؤ؟رذأد؟همأحىوممت!اعرهاليش،رزورل،عنده(السحريالتمعرصاحب)

بفرانبء!يو)-كاد،ناءحمرفيالوجوديالإدبجانجا1)ىإت")ى،وعندما،نظرهفيأبدأالقديملجديدلالنرمن،الزمن

-!لا



ذلكومع.؟واحدأرتفأعمنمفترقان7منحددان"أيص،ؤيمفهوميهماكلاتغيرلنبعد،والادبالفاسفةجنمبتكر

ف-ي"/الرواسعؤءاىيصدقالتء-صزهذاانفنقولنعودالفا-!فاتتبارنالو-وديةفال!لسفة.المذهبهذاعرف

حينفيالخالصجو-هرهفيالادبوءلىالخالصهرهاحىثحييةتجربةصياغةكلهكل-،1تجعلوحين،"امكانهشروط"

تقترباوتبتعدوصورا!-داخلةمراتبوذاكهذابينانفكرةلكلسابقمعه"باشرتص،سواقامة،العالممع

بينا.أنلسبقكمما،اجوهريناهذ)بئصنرابااؤ؟اسة"والفالادببينأ)ثصقةتقتربوبذلك.عنه

**،نالازساتجربةاستنطاقكليهماغرضيصبحعندما،كبيرا

هـنوالفلسفةالادبابينالعلاقةهذهلناوتستبينالانطلاقيتم،الوجبىديةالفلسفةهذه!ثلففي.العاليممع

للتجربةالمكونةالعواهـلفينظرزانخىناذا،أخرىزاوي!ةرء!نلالم-بمخلوقامالعاأنوهيأس!،لىجمةفكرهمن

فيالمكرودالمحثهذامثلههئانعاودولن.جةالادب--رالاهداموصا."اقاصيص"طريقعنالاعنهالتعبير

دونلمذهبننتصرولن.الاديبومكوناتالادب!واعث،فيز؟ءيئبالمور-ءينركوناانسبىلاوالمسرحفلالقصةكذلك

!ننتزردهأننريدوالذي.الادبيالابداعتفسيرفيآخر.ؤاصيملفظاييستخدمالمولو

التجربةوتبدعالادبتخلقالتيالعوامكالطهداوراءوجوهرالؤلممفةجوهربينالكبيرالاقترأب-هذاانغير

تجربةوضعنااو،رأسهاءلىالالهاموضعناسواء،الادبيةفىبمنهماقاز!ةالهـفروقتظلأننظرنافيينفيلاالقصة

فوقرجعناأو،مقوماتهاالسسفيالعصروظروفالحياةويظل.والشعرال!اسفةبينقائمةرأيناهاكما،الاسلوب

النفسي!ةالعقدوالىةاللاشعودالعواملالىوذاكهذاالقص!بئولاسيما،دبالاأننقرراندوماالصحيحمن

لملاتحادقوامهاواحدة"أدوهالىوابدادوماتنتمي،خاصهالؤلسفبة،)!عانيالحيءعىالمتتالتهجسيدهو،والمسرح

.ءفلسفمنبهتنضحمافيوا،نغماسالحياهتيارمععقايةوددأسةتصليلالفلسفةبينماالوجودفيالثاوية

الادبيةالتجربةبأنالقول!يالفلاسفةمع،ذهبنوسوأءنتزولأنونستطيع.إحب"اسخضهالمتادتجسربةهذهلمثل

مضينااو،والمطلقالواقعبينوالذاتالطجيعهبيناتحادماأنبمعنى،ال!اسفةءاىسابقالادباًناخرصبتعبير

الىجهلةوالفنيك!الادبالابدأحردفياكمسى!ا.طءصحفي،نف!هماالحياةمنين!لهأحية3،دةالمعاببمنيعرضه

صحابلوافقنااو،اللاشعوديةفعواددوأاكبوتهادرغباتالهاسفيرالفك،المجردالفكريأتيتم،وتشابكهاتععدها

البيمةوظروفالاجتماعيةللحوادثفيمالاالاجنتماءيالمخزعالادبلنايعرضهماأن.واًلبحثالهـتحإيىموضعفيضعهما

جمجعهـاالعواملهذهلينيظل،الجالهدافيكبيردورمنمؤجودةا!نت!اءألحياةفيأدقاتمة2اًلصرأعوبةسمنمثلا

عنهتشفمامعالتعاطفاطادهو،يضمهاهـمتركأطارتعبيرحدعاى،منطقيانحللهاأنوقبلعنهانعبرانقبل

.أف!ادمنبهتوسوسومامعانمنوالحياةالط:جعةسرهو،الحجاة!،و4يعرضفمما."مارسىليبلغابر))

ا!جادبأنواعاسصالانفعاليةالتسربةانواًلحق"3،رلمحيل"قوكحدءلى،والادباًلوواسفةان.الرياة

ءلميه.وتعلوقبلها،هتشملاعماقهافيوهي.ا،نسماز-ة

فوقهمالتعلونفسيهوومااًجضماعيهوماتشملاز"ا.

للكونالشاصلةالهنظرةنعني،الكايوالتركيب.وو)فهما

اكطدهـ-ة.هـصوىالىينقلناالذىهو.عىالددفاالاور-ووا"ل((اًلاداً!))0!!عاث
البدرمي.الالعصال!سصوىدىالايكورلا،

انهلح!قيمالقسموالغ!أمامض!ةا.!مالحياعالماتشافهـاكةألىالدوىحيةرولعنمااتسنو51مجموجمكاتمنمحدودعددالادارةلدى

.....--..-ت..يليماكماتباعالادابمنالاولىالتسع

الادبيه،التجربهكالىتهناومن.والسجمالوالحقوالحيرل.ل

يكلتحربةجمتبا!بى،ولالطرازكغنيةإلاليةال!جدازجةألممث!ئأمالرركةل5.)مجلدة(5391الاولىالسنة

يدمىلممسهتجدانلفيل!لس!يرهاعلجهاوهكدمبنايااطسعيهلدجومرجأتتمآعيهلو،.تجلجد(نوبد)ا!5!نيةلثاالسنةا

وشثلا،والاشياءالكونفهمفيعليامرتبةيةالادبالتحربه....

.الحياةفلسفة.نمثلفيأفي"""55!االمالثهالمحنه

الديعية،التحرلةالواءنوسائر،الادليةالتحرلةان...ء
........"""561ء9طوابعهالسنه

بينالذروةفيذلاثبسببوهي،*ثلىفرديهتجرر"-ء

لنفسةبقومنأعمالرقهالبطمابتجرنهبةكللوجودفيوبكلتإدفردالوولأ"""ا57!الخامسةالسنة.

لونكيىلىدالىالبممىالفرنسكااولذبديهيلرقنىالىذ"اول!حوجودأظروحيص!ةو"""5891سة3اسادأالسمنة

يظبنقدكما،يعنيلاهذاأنغير.الخاصةالمتفردةنظرته"""9591السابعةالسنة

التجربةبائستبعاديكونالفذةالفرديةالتجربةلياوغلن

تماما.هذاعكسىءإىوالامر.ومناقضتهاالاجتماعية05ء..

،-ةفرديةتجربةلكللازمنترطيماعيةالاجفااتصربة"""ا.6!البا"ضهالسنه

نموأنغير.التحرلةهـذهمثلا)ىالارتقاءو!-لةوهبة..
..00000.01ب"""6191التاسعةالسنه

الىيعودنبدلاويسممرربىبوءكدماالانسازجة4ا).-جرلي

الذاتيالادداكنعني،نقيضهربمن)هموانالمجتمعؤوقهوه،
هذاومثل.الثصخصيوالرنينلتفردااًالحنوصاخااأهههههههههههه،هـ!تبهههههههه!ع
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فييصدريكنلم،المعنيينالايديولوجيينمحترء،دنطألصوا!-و؟التيماالانفعاليةالتجربةأعماقهفيهوألذاتياللحن

إدعوكانبل،الاديبيريدها3،ل-يماامالشزززعةعنذلك.الادبرياالخاكأوأساسالبديعيالاحم!صاسىأور-،س

تماما.ألحقالالتزأميناقه!ص،الىطط-تربالتربالرارطةمعنىنفهمالافقهذاخلااىومن

......-.آ..وبهاغتذىمنه،المجتمعارنف،لادرب.بمجتمور"أ،درب

وعو!أالمجتمع،تكومأنلكن"للهدحىطجمبهوهولت،زاناأنبمعبيرلرلمكنأز،تير.وجودهومعنىذاز"ءرفبلالازساننراىطفعر

..ء..:ء....أا....."..:الشخ!يساكأتجىربت"لصكونح-5جالمفوقررؤىطانفرورر

حأ!بهى!اًىأإجالطلاهوا!حا!حلةلصت!ممع!يرلرلىلم!ءومإلاتثورماةلىارعهحصلمتزص،وأحدانفي.الاديبكان!ضاومن.الورريدواطاره

ألشجربررتلك،الشمخ!-ية)تجربتهليبالادبالىرإمننادىطىطز!نرةالضروكالمت،يرةالسحرهوالالتزاموكان،حرا

ص--نينظروا)-ىط3اجهاارقىالش،ياالشاىالقيمتتضمنالتيارنيركونأنبدلاإحقافالاديرب.رالاهزهايرةفيالالتزام

"جتمعه.حياةالىخلالهـا"ولكن.روحهيمتسوانخلالهيتكونانبدولامجتمعه

ير"ا)فزدالتحجرليةتلضقبك!جفالادراكأعيصقندلركوهكذامنإءإكبل،قيم"وحب-لىالمجتمع!ذاحب--!يرظللا

.ال!ىط.لىصا،دادىالختسالاحتم،ء:ة"ر،ل!حربإحىرذاالششء-عووىطقىطيرليبورا"ما"اًلسخصبوالنظرة،لةصالا

........وسيدهمالجتمعرليا-بأرداانه.اءللأث!ىمؤثماص!!ض-،

ال!حتم!ى.ارنكايةآرووذج!فدنالتج!مرذ"هذادأقودلماناًولاالطراز.وحدهفقالاهذاخلالمن"!ناهيرآخذالادبفيا،لتزأموا

.!ء،صاامتصالاجتماعيةلاتجرقيبالاد51تصاىطرهـياؤ"
...ء.ا"التونكرودو"كهلمجتمعافيفهو.جيههاتووممنهالتحرراىعاقادرايجعآ4

ألحمم!لىع4!جرفا!ف!عالالىىللطفتلاجفالنيشىحعاالألفردازتوورلا)-اكظرةمنيرءالمثلمأذاحقاجاليأد7نيكولادر"غير.ا"محا،

ز!لفهلى،معاز-ها.أجملويدركاحياةاؤيأ)رو!ةالقىطمزوو--راىللاورإجتءحاءإىطالاكمالملأاىصنر!كنهماالشخحمية

.....و،..وتوجيهوتمحيص
ناهـ.مولروروداروالىبهـ!ب!ومارفريررالىحا!"فيا

وامتصاحلمعازجمهاواتصاإىالءياهتيارعنلسأمرعىير1،دىط.!ء،،متنا!ت-جنمعنيينير!شءلألالتزاموجدناولهذأ

و،!،..،1.ل-"المسلهذهحىولالوهمياخلافالمهحبنظرنافي
؟المممىخسردو.-ور-،كلن

جزءانه.ؤة)سوالعبالكحىجاةربيبالحقالاديربانفىطسائدذوأهداف-و-مليخىتىطيركونماكثيرافالالتزأم

لاالذيسرهاعن.مفصمح،زورهامنقبس،زجارهامنبرالصروتايضايكون5،عخيرأأ؟"ضسير.ء)-"غا)يةإجتهعا

رر!ب.زظسردوأصبحت،باليةغدىطاجشماءصةوأهداًؤ!قيمءلى

يش!رلمأو.لهاوتشخ!رتنكرهاإلوولحارعيةأ):دإبالاد

الالأئمعسدإ"ددا.؟.كادفي،يىءوهالح!تالاكزامأن"روث-؟يهط"صخلكبيركاتب
مسد.الىالدعوةصنافنانابتحررالمناداذ1)ت،ولاًلانقولاعصر

ارو"داذإكفياًل!عوةهذهمثلأنذلك؟حالمجتمأهدأف

شكينليومثلأوى.وا،ذا.وألفادامالخا-دليتأت!:يكانت

ىسعر7.أعاىاز-،زجةو!بهةؤ:ط،بردوو،للفنالفنأبئصحىرألى

الادال!دأرمئ!موراتهنوص،زتجبهىونوالر"زجيه!وال:")1ذ!بإذ!باهذاومثل

--"خدهفيالادبوىسحك،ناذ،بعدهرونونالوررنمىي

حمالملائكةنازكالوحةةقرأراتتكر.وااز"ةألىورجو4خدورسوى/ليعنيلاذاكاذإجتمعأ

.-يالروس!الكا-بلمثلحقهناومن.الت-ور:يةلاجصاهير

وتت!تد.ؤولد""ءنالفن))ززعةأنلقررأن"راجخانوف"
طولانلدوىوجدتهالاو!كأالاجش!اءئيالوسىسوبينأخفنطنابينيقومحيشء،

...عصهـت
!انطولدوىالايام.حو!يالي*!ىط!ونأ.تدوصاليهـيلاالاكزأمانهذاومعنى

طوقانفدوى!ااهـااإ-إديءفمهفيإبمونأنيعنيوانما،المجتمعع!دمةفي

وءونءحالمجتعلىعلاحينديبالاأبه،رؤمنالتيالثالية

معلوىطشفيقم!رح!انىطاكوتر--زو!*الذاؤفيوىيةالروشط"اكوو!قيتهتشرب

.-4،احىولاعاصاصنكثيريز/ولولاالالتزأبماةص-!أؤياللبسى

العيىتسليمانعرليةقصاندلي--؟ونقيدالالتزامأنو!ب،احقيورةادفىأدركنااذاالا

*زرن.ءاى-روج،ليكون"دووهـال""ءعالمجبا!دافادزأما

الصمورضكدىطحل!ديفيالاسز!--*اوبىحروزأمل!)تاووقوالوريار.المثليوة)كألاصداف

..راه-،زت،!ينتتىءناتيا،دالحراورردر"ارظر،4معيبالاد

كأرطرفعن.ردوزهاتكونأنإعكنولامجش!عهتجربةحتما

حجازنطالمعطىطعبداحمدقلببلامدفياصاالاديبدكماوتراثةوثقافخهالمجتمعتجربةتمثل

\رز-شت--الرةلشجراهذهأنفب.الروذذا)تخ!يةت"بتجر

ا)رو-ماط،دهلاو،جديداطارضمن-تمحالمخخحربةوضعت

الاداىطدىأموا)تز.وصور،ز،تهبجهـدهربالادليإشه،التياىطالمتالانا؟-ة

لا.-.رباًلادادىاًلحقامالا)تزاجدليهـهواالاطارهذا
4123.!ص-وتله..

.*"4-!وروفيالا/دىطجعلالىبردءوع،نحىجنز،با:ونان

إعد!،و((لإولنالفن))إةزظرعلىرحىءلكانوحين،ح-5المج
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