
...صراطااًدبناسى!ر

اً!هـهايةالتهاراًل!ةدوءفيير/((بوالىا))ررو"

مص!!صصصصصصصصصص!!!!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص!ص!صصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصصصصصصص!ص!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!!!!!!!!!!!!.

-راتالخفورسالة،القديمالاديب،نوفاولست،المعاصرهـدهتتناولان"!بيميمن))

ف!ردانأى..القديمالروربيالتبراتمنبقظ،نبنوحيمنل3ريناًلعلاقة!وماولااًلنعوة

الع!لىالىاءلمفةاتدخلوؤد،فا--ميةتكونالمضمونه!صدهإمعئىمل:والفل!فةاًلادب

العوللض-ءنأنأي،!اسفب"4رفكرتكونأندونالإدلييا!طربر!قوما؟حط!وث!اومها؟"علااقة

نصذلكورت!-ح،لي،لءولمشورإ-ةورإوفلسفيةتخ!-بإتلا!معلماااشعراصهاثم؟ووويمهااًلى

أه!"،8)بم،؟8ـه"ه"،"!أى!الذلك.وص:،لتة!ااواًلمشارالحرخلالبمعالىفياًلسائدةالؤلسفيةاًننيارات

..هكسابوسلدلابهةةالعالمياًلادبفيوصداًها،اًليوم

الفكرذمحلرير،!عنل!ص-أخرىكررقعن.ندخلوقداًاماء-رالعر.يادبنات!وبمثم،علا!ة

الشخا!امعلىاًزع!اسهاطريق..عنوانمما-الشخص!،تأوماتتطلبه.بكل،الئظرةهدهصوءقي

..زفسهاالحبكةؤيأي./.الادرىأ!ءلاء)-"رقىوماذىاثموت!ريرر!أ،!!طا!وهءرضمن

!ء!-خىاالازرم!،وأتحدلاأ.".....،...:..."دنةببارات!دهبه-ضةج!لال!:اؤاةإوو(و

4صخ!بالنتانبرورولاتودبرراءلسع!أ!دصالملناعثلا!بح..!فالم-لم!ط!،1ء!اومدى،ألعربريواق!نافي

ق،ارء-اذنؤ،:،/.لا-فيزت-!!هاص!-)قىو.تتكوواًلادب،اًلم!رريالاز-مانحق!بفةمع

لا--ث،،زخىب-زرالأر-حأتأت.نرىأ)تخمالي"المادلال!اسفة((."جإت!لرامنا)سحقبة،في!دها!عوبرب!ا

ص--ن!"جمو5الادليبأورءلاؤيمانجدقد.و..المحيلى-لىلوالدك!ورالبح!ت!كب.ورتترل!

ؤ،ت،الم!-،دبر!دأ-صور-:ةاجحؤورحدثالصفاتار!!،دلجهبمح!وظ-واًا!كضورواًلالشهـادعوص

اؤ!ة!أورتور-35ر!زبرهـيادتيزإكء-و!يإور!-ودذأالإسضاد!ووهـ،.بدوياًأرصنعبد

تأ،بزا--،تلمهزور!!التبدي!،ر!،لس!توفاتصحمادصخل"ة،-وماولالئايحدد?رووظ-زحب!ب

...اددرر!ؤبلعبةإز-صاتا:ا-هـولةوالفالادبرجمبى"!علاق!ة!ده

و-كماالادجممالىال!ما)تز-"تألم،!ت،افل-!ةفالا:لجببالاشاد

تهـ-!هـأا!دإبما.اورهلأاىألاءإ-رو"الرابرحالمدخل..زخلاصول،اك-رصنالإدبألى"دخلاناإءكن--!ةالفلأنااءتورد

ص-،و،الور)-ف!"ؤ"لي،أتقاررليتأالة-ياع!لأخال،شاأوبربالاد..لص--صلصن

تراءزصط-"د؟:!،و!ر:ات-رخسجراز،أ-رلطادعه.بافل--ءةازررو--ءتليكارعنأولاالادبيأ)ورءل.الىتدخلقدفهيما

..لى،صحىصونؤجكو،ؤامفيةذفكرألادريللور!لتكونأنبمعنى،نهمضهو

بشدكهور:كاصب،يشوارذاكوصخال..ثىيءكلقبل-فلسةجماعملا

الوو)سهةمشها.ز!خلأتباللءداخلءعتازيدترد!ذاديجفأراالإدبمنسارزرحياتوءصساطاعونوأالورهـرب

مى.آ.--حىحيغحيرحر...3-...ميعسم.حىحه....هـ..+مم....حر...محر!مىحم
+03،+.ا-

.س.--عا-+.-،آلأ-+.--ا--.!

.!.لا-.حم!-،؟"/+وأ!-كا؟-3--،!-.لا.:.-+،؟-.د!،01).ا+11بك!أ+قي\حيمكيه!-يئ!ثيم،-؟،ا،

،!لم!طد-!.\!-3ثر هـ...!-؟-.،في؟د-د!ط-!+لا.--!-410،1أ؟:ا

.-ط.د.-،ا-لاام!د."ل!،-3س..-/؟؟-(-دلإزر--3!:في*ترلأ-03--ة!انر-لآ)

لالأ؟+.ش+:.ورلأد.+.2+.3-73؟يسأضد+-2-.+!ودنجالال!لم"أ.!-"فيا-!؟او+!ت-ا-3!غلاة،خ!!د.!.ؤ3سقى؟!آلى،!11

711!!لا*؟؟؟31-،+ع،01--01لعا-،لاا!-ا!أاقى-!:؟نر-3سبر3،-:ج!-"فئ؟؟ى-.ئنير-6+ط*ىلم+

صأ-!-"ط؟ا!لمس*يه!-.ب+-01/.،ر؟خ-"نمما*.-ئرء.س+هـ+أيخ!+
ير-شسأط-د!+ا"!؟بر!هح!؟وش!ظالجن!يه!سليا!ج!مكأ!

،-بئ.س+-لأ-.:..--"!.ا+،ط.!ج!-.-يم.+".:الىخ:-ةا؟-؟لأد*س.كانجذ3.لا-+لا..

!ل!ب"-43!لاكا+(خ-!"ءدلا.(.طا+ة!+؟.إ(خقي+!+أ،؟-7++!+-نر،+(.73!يربزذخك!ج!ىقينرشلأ"-،!ش*لا43كا،-الم

لاش-!+2ا،أ،3،،0010/00شآثعلى19.)لث!!.!+اأو.-01-3!!!!في!-!تهتي!3ى7

عص؟ئي+بن؟.+(ادا!اسا+.!اب؟!حيعثصررحمبر!كل!للى-د!قي:،.3أقللأ!تج!!نمقلأ11"ءكا--.،31)-خ-سدعلإخ؟"!؟كأ-!به!ثه!!!ظ3"ى*ك!-شئر،تج-بر!إ؟.خبزل!"-3لأ-7-د-؟11كل!/! !ا-.+.!كا.-!-!+سمعم!دنجث!*بهو%بم؟!:!6"151فيغ4ل((.-شح!"!-ء03*خع-:!كابم!زربم.!-.س-.3-!+"إب-!*-.--!؟

!مس-!.د،-.ب.+ش.،حصي-+-او1،--!!::كا؟ع؟":.!كث!!ةير3بإدتر3؟يرء؟كا،لم

،لمجيطي!!!ا،نيأ-!ق،!ط!لالئ!كعلم!؟قي!ط!أبمظكابظ7،(---*-.،-.:ط-!إء!حنن!يم!ول*في!ئ!ك!ه!لم؟خا-د!!!لاؤ-.!ل!

نم،!؟ء،+،اقينمنجغس!لبما!جم،ج!غ5ولم!!!أ،!س-؟-؟يبئ-3؟+ك!+ز+.!.ء.!..زر-،:س!-دا+،+.-!-
*ش!(،،د.!-.م!؟؟ء؟!بر-7!-ي-كاا-،حيهدفيير!تجبم؟،!-تجحبر!*!لا!بم،لى.أ!أيا

!بد!--!.!،؟+كا+!7ع؟ب!نر،!في.و+!طثب!!لاببن-؟نمؤ.بئ؟؟أ)سع.؟ننلاذنمك!ظك!!-زر!ج!ل!لأ11؟ت!-+،فيا+*ط."+.-

.-*!س،-في!لم؟-سمم!!!أ!!ئخآ-!لهمإ!!هك!نم،.لا؟-.نخووبنلإبه!حمث!؟؟-!!ض!ض؟لأبغ!جي.د-.خ-.؟د"+:حمم.،آا؟+.+لحستبجلمتم-!ط/!ش !-+.لآ7:--أ--+؟-،،ش-ءلأ-ء-غخم!كاس*!قي3.ء!رممبم؟-ور!ت---)+/!و،!ا!!-ء،ا!عإ!!!ا-؟:كم!الا

لإكلإبخد!حموءح!ووحركا:ءجمتن،،كا+-.1--س

9.-!ثغرو(لمككن!!كلنجر++-/.هـا!آفي-لا.!-!!تيلم،-!-!!ول؟!حمبم.!-كا!خم!ححح!خ!-جصين!-!!-ئج!-ىبخ--!!.(؟!لم!-2.،؟//!"؟؟ا!9ء/ج7ء--إ%كد.،!+؟إآلم1.لمتمىاشأ-.ا!إ!فأ؟ب3!.فيلا ا++2-؟برجم!!يرلم،-ا.*-+ص+م.*7+!-!3!لل!6كلا3خكحم!فيح!كاأات*أ!.لأ،.ند.7؟-+!/+.د-ت!!؟--بم%،كعلا!م!مج،

!؟،(*ور!دس.-+!-لا؟-ا:.حبمش:!-9!

سش!-ءطع+ئربمنر!!-!ر!رزق!وو!5-!9.+ولا-!كا!ث!!؟-ع"؟ء.فل!الخا*آ!ظ،إيزب!ب!فياةكا!لإ6!--افيخآد4ا+.-خ؟!!-ا-،لا!-!؟أ.!؟+4لأ3!

.د

،ءةوظ-!يبساًلاستاذأيبدواً!رصهنع!اًلدكةور)ءوضرسيو3توراًإد
ءص.!خ.."..لمسيى....عييحى...هـ.عمسى...............ه.......عسييأ.حم"ع!.-3
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لوسى:دكتوربكثببرهذامنأبعدا)ىاذ!بولكنى..الادبىالمملالى

الادبعلاقةأقصد-النقطةهذهفيقيلما.انمذهبوداءهيكنلمما!أدببئعمللايقيمةألاانهفأرى

البسبطةالملاحظاتبعضلىولكن.الكفايةفيه-بالفلسفةالوجودفيمذهبدائماوراءهيمالادباءفكباد،معينفلسفي

نوعينبينافرقفأنا،المختلفة.الادبأنواعمعتجربتيمنميتافيزيقيمذهببل،الحياهأوالمجتمعفيونظرهـعامة

أواؤ!قوأنا..الخالق"والادبالنقديالادب:الادبمن..الادبيةصؤلفاتهمفيعنهيصدرونكاهل

فكفبئا!خنادوجودضنرورةمن4و،لماعلىبدويالدكتودىبب!4القضىهذهعلىادللأنهناوسأحاول

المشكلةولكن..فسخمأدببىعملبهلوراءهعيننوع!نأحمه:هه-،اللذرن-والفرنسيألالمانيالادبينمنالنماذج

أتف-د..وح!هـودهالاستناد!ذامعنىتعريفهي..-غيرهمامن31ض

ناصاحبهمنالجائزمنانه-النقديللادببالنىجة-ثمبنيتشهثمبشوبنهاودأولاتأثرمانفتوماس

طب)مةىفلفتذ،!علىالالاعتفادا،منلخلوقيموساسعهيضطمعألنزعةوكانت،اياصىالقربلصهدل!الشبالعلميةبالنزعات

..............ءلروالنز!،تبه!ذهمتاثرهأدبهتحتهـمالينددجالتيالتأثرية

الايكونلاوالمنالادب!بىالهل!مد"دحولوالما،واضح!لىبهأاحازالتوربروكمولدينمثلأدوايتهففي.العلمية

وأدينيةفكرةأوعقيدةالىالفلسفيةاالفكرةتحويلبمثابهالرواب!فيالرئيسيةأ!صيةأن!جد-نوبلىبئزة

..للتصوفيثبهماالىشوبنههـاوركتعهاالتيالفصولمنصفحات.وفاتهقبليقرأ

اليالفلسفةفيهتحولتالذيالخىالوحيدوالمثلر!لألىورظرأناوهراءنحنيرلدداًصشاإؤلفوا.الموتعن

الوةحولعاآجمرو!حدميرالرلعصرا"هـلرو،قامافيا-،وبهعدؤكرهووالاندشبعربهذا-ثرللطنتيجةألخاصةآعمالهوبيصدرأنهعلىالرواية

..ء.....الفيلسحو!ا

الاحكامطورمناتقلتولكنها.."سبينوزا"عنهاودثوتجسهـأ،فاجنرسيقىو5وما..بفاكأرمتأثرهوثم

ت-!الاخلاقفينرىكماالمنطقيةوالقضاياالفلسفية..شوبنهاورلفلسفةنغميصوتي

بهـ!"ال!اول"فمذ!ب..شعريةعقيدةالىببينوزا،1،لادد،ور!فوبيوسفةاحضقصصهفيهووكذلك
عنتم،"،!ختافاأحسحوفنىشعرىءضمونالىتحولن-ء-.ة.-.-..

..............!ولهمابكللطهرالحياكلبأمامله!لسممهلجد

ىدل-ا،"ن5بالرغم،لص-ينوزالدىالهلسهيهالععيدهفكرةمانتوماس.أعمالفيالرئيسيةالإفكارومن

ليألكحدعحصراولمدفىتلتقىواحدأوالورلماو!أحد11فكرذ.الفكرةوهذه"كجوردكير"عناًخذهاالتيالكرأر

.......:..ومانتوهـ،ستفكيرمنألكثيرتشغلأعددأأوالتكرأر

اناكابحرداأوننخقلمطرنخد،،ىوالصارالصمائجعحاهداأهبدالطتعا.ي!خاص:4شعرهكلدي،الفيارلك"ألشاعر.وقصصه

..........!ا--م!عنلصدر"ا،بليجيات"!ىو"لاودمموس\أأغان

ؤجعخهم.النموتامعاددالعصمهصسئوليةبتحعلالذيعت"كتبواينالفىالنقادوكل،كجوردكيرعنمأحودةكاورلم"

،وازجازماركح!ءخددرسها،الماركسيةممسفةالفلجذبته..مفةالفلبهدهمبتدئربنشعرهأىأنظروأ

ل!لاخعظألفلسفة!هدألصليهصيرعندانغلهنافكإفناصبويمكنهاأعتقدز-رالخأ!لصساثرتاليو.س.ت3-الف،عرفانعذلك

..والبوبةالمحددةالاركانذىال-قاحدىفكر"ها!ىأليوئائيهوبلاساطير،حيباألكاثوليكيةبالفلسفة

كيميائبةعملية،تحولعمليةمناذنللفنانلذفلآ..مسهـورأدورأتلعبوالماءالنارففكرة..حر2حيناالعامة

..-...ء.."الخرابالإرصا\قصيدته!يخاصة
الىالنظريهالععيدهطريعهاعنتتحول،اليوتبتعبير

مجاورلاالتحولهذلحدوثوقبل،روحيةتحولاتتعودالادبيةأعمالهفكل،بيانأيعنعمىفيوسادتر

وانفنيالسيفشلالفنلنانبل.الفنيالخلقفيللفلسفة..الوجوديةالفلسفةفيعامةمبادىءألى

..كفيلسوفنجحقدكانبهذمتدالانسلننرى..!ثلا"الغثيالن"قصتهفي

.......ء..بالصدفةويموتغايةغيرالىالحياة

،،تنقمممغقلأحدلملممعمهالاالرلي!هالفناتعميرتتبعناآثاولد!مالهاكانيرجع،الضئيلسرحهومى.واياتهمىكامووكذلك

......اًلوجوديةالفلسعفةفيعامةمبادى!الى

التعبيراتومن،العلميالمنهجمدرسةالىالتاديخحيث"ن

خصصالذي،ولز.هـ.جأدبانجلترافيعنهاالأباشرةكانأب،الادبىالعملأنأدنتاكيدهنريدوما

..كثيرونولزوأمثال..العلمىالقصصلانتاجأدبهعاءمةمتأثرايكونأنلهبدلا-مسرحيةأوقصةاًوقصيدة-

زح!تا"دكسيةاننجد،أيصاالتاديخيةا!احيةمنؤلسفةعلىقائمة(خلفيته)تكونواًن،معينةبفلسفلأ

فيكثيراتثمرلمأنهامنوبللرغم.الغربىالادبعلىكاهـدهبمان،ستوكل!ولكماالادبيفا!عم!..معيئة

فيصاظهرعليهاثودةأوفيهاصدعاانتجتانهاالاتزاانجلالاحكامعمليةف!انكذلك،وبنيانهأحكامهفي..الفلسفي

الديموقراطية.اوالتدديجيةاوالفابي!!للاشتراقييسمى،الهلسفيالمذهباًئشاءتشبهالفنانبهايقومالتيالفني

الذينالفابيينالكتابو.مجموعةشعرأدبفيوتبلودتوفي.عنهالتعبيرالمن!عيالعقليستطيععمالايعبر!هو

تطوديأساسعلىالاشتراكيةالذسمةتصوير!اولواخلوههوالمعاصراًدبناعلىخذه2مافان،النظرةهذهضوء

..االعنفاساسعلىولشىعن!دالمعاصرادبنافمعظم،الناحيةهذهمنتملما

بالكارثةاحساسالاولىالعالميةالحربعننتجثمتدخله*يجبالادببأنتقولخاطئةسخيفةفكرد

الانسانية،يغمرالذيؤلنوبالطوالبشريةتتهددالتيالعسفةأدبنافيأثرألذيالكاملالفهمسوءمنهذاو،الفلسفة

أوالتخلبيريدوقلاالذينوالنعراءا!رينبعضأعلنانالادبيالعمليكونأنأفهملافأنا..ضاواتأثيراالمعاصر

الحف،دةافلملأس-الرقليديةالقيمبعضعنالتنازلاحكامفيهمذهباهناأشتر!ولن-وداءهيكونأندون

فيالعامةالشارولمةالنظرةمنزوعوانصا-خاصو؟-نثلق

-91.الصفحةعلىاننتمة-..دؤلفهماكلفيالاديبعنهايصددوالحياةالوجود
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ر-كاتر،ا.."تأفقد..ك1)ف!-4امر!ما؟ثا!ت-!ههههههههههههههههههههههههههه! ...ولربة!عرو....يها"و.لأ

بمنالعالت!أالتعبير!!واصنتففمهضعإذوفيررو؟"ألغاأأؤحطلكلأا-كااًلاداًبررو

دخاتالتياقةالمطخ!فالغاصدصواواذحدوصنعلشوالروالسفي5-6الصةحةءلىالمنشورتتمة-

.كارال!هدهو-ثا*ه!هح!س!ههص!ه9"!هـهبب"

تممالمشاعراكاناك-رورأءصؤلاء7كلنكلاانالهماكنلأ.....لا

شعردوأرصودا)وؤكماصرو!نصزر!!ى-،!رأز"اك-عورررىالهـ!و*روجدر!م،ا).وسطىالعصوردلىواًلرجوع

...-...إ....".....با.....ودرلىوا،وأ!خال،!اليومانوالكاردينالينكطالأكوووماس

اوررل"شهب-،تروا-العبغا!!ءن،هدقيأبروأ!ب)عنقلوسخلةلىورنا-!فلأررى،!كنولم،الودأءألىوالربر!ةلمجيةال!تو!يكثيرا

..و!هـ!،..أثةالودىأوالببخةءنالنهاتجةاللأنتعوررة"الطريفس!-لىالإيمان.الاحلمنرأيهمفيالحضارد

اورإ-ءفاأنصنلىثقصلمنقلف،5إ،نتدلداكأ!عاففهذأو"فى:ى3الاو"وص،سأيوتابينفر!هناكولكن،الكاثوليكية

0/1بة.................مف،،التهجذرقىالحالاتالىأقربشعرهنعيحفاليوت..

-ةدرأللغنانهـورعشدرعياأبهحلوميهبج!طاال!لعئأاعكللدلىاك!يوا.ندام..الفلممسفنىالفكريالنسجالى

هـ-لل"إحشعخآصاعالمالقمارخىأز"-الففباورعلا.خاقرز-جة-العشرريئالقرنفيالهمةالتياراتومن

ا!----،ذ/!ءززظ.لى!وكريراهاالتيالمهبنةأ!صرة؟فيصهرهكانو،العامعلىالاحتجاحتيار-العلمميةللم!ثورت

.والوج-ودهـفروبسعندالفهـديأدلاوعي،بنوعب"اللاوعياكتشاف

ادفلسحه-ةالمذاهبلسائروكذلك،يونحعندالمجموعولاوعي

زجيب:اًلاسمظد3إت-،داوا،وسيطرتهوالعقلألعدمتمددع!دىتحتجالتي

حإخ!-ؤ"و..هذاورناكتر!الرسلوالدبشورالنتضص---"منالاولىالفطرةمنابعادىبالرجوع

الفلشمفة.عنإدبا!بتعالض،لقربالاد....فيالانسان

المدرسىةهيكبيرحيزذاتفلسفيةمدرسةواخر

..:لوبصدكنوراو،باليألدلىللاحساسكنتيجةظهرتربماادتيالوجودية

.لأ.دو!،احىانبعد-يونالعرفاحب،ها،حببىا،نساننقي

..ال!وردبهـدل!مسى..لايحاواأنوحاولوا،خاصةلوحةواعطوهاالالمانيالفكرعن

:لدوى3توردالكاتواجكيالفكرفيسواء!مثلةوهي..الانسانازمةبها

...كم-،الدرحويالفكراو،مادسيلجابرييلعندنجدهاكما

بعكسهوانش،ى،برأيبدالس)والدكتوروحالوافيمتطابقينالشوجمبعا.و!ؤلاء..وكاميسارترعندنجدهل

..تماماعنالخامةفكرتهمفهمفلكل..الوجوديتفكيرهمفي

الالحاحأريدوادذي..ماحدالىعنهايعبروأدبهالوجودية

زسجيب:االهده!ءاذالىسصيالملالفكريصلأنقبلأز"هو-اذن-عليه

....-كا...ترسماتالىالفكرهذايتحولانلدالاالفنىالخلقمرحلة

..ا)ورا!سنعهصنكلهربلا،الوا!عفي.-...أولاروحية

:ددويد!تود:بمويدبو

*..ناآصذهبايضعبأز"الاد.!بوشعور..الادبأن!نوالىؤ!،لويس!الدكتور!عمتفقانا

001!-ذهبدعوىاًوتعميرمجرديكونانمهمتهمنليس
و.بسى.3"ورد،اعىالخاالتعليميالادبمننوعالىانتقلوالا،فلسفي

يهدؤ!أوؤ)سفةربتبا"ا)ح!القألادربإحسروموضصعالذياليونانيالأدبفيلوكريتوسشعرفمثلا

..فن"رونتضق!ىفهذا،؟ظروجهـةاثباتالىر،اور--تلىشصراليحنلمشىعررةصيعهفيابيفورسمذ!ب

الخالصةالفنيةعلىيميةالشعلالمناحيةتغلبتبلالحقيقي

:برتىدكبشورشبهأوالتعليميالاتجاهالشاعريأخذوعندما.لديه

.!ألالصار!دب!ضيخونهوقدفنهيخدعالواقعفيفهوالتعليمبى
م!..الخبإنة

ف!ب:الارر!ادعليهلويسالدكتوراوافقانأستطيعلاالذيولكن

و!-وش!ءر!ألاد.ربممالنلوؤ-تهما.-لال!تاصرةااذهايرىلويسى!الد!ر،تتماقيبال!ةيتصلماهو

بة...بة.للتاتيرشديدضعافلهذاأنأدىولكني،ترسباتعملية

اًادكتور*رروولكم،دخرىبلخةفلمفةيحفقب،ز"يكتبهـ،كأةصس!ترةعه)جةلشمتفالمسألة،عنهلأنتحدثالذي

وال!ل-تهاماصالحافنجاعملاينتحأنيمكنهفانه،بدوياإو-كيورامواءبيكونانيجبالفناناولكن،.اللاوعيفي

للقارىءالمملأنفمن،وكاصبسارترسرحيات5!ذاغلىوزظرةالوبودفيمذ!انفسهالوقتفيلنشىءانمابأنه

تبالصهذهمنيرىان،الوجوديةا-فةبالفيلملاالذىعادفالمشالفلسفيةلصيغلفييصوغهيكنلموانالحياذفي

...ناضجاءحياور،!شلاذكرلويسالدكتود...الفلسفيةالكتاباتفيعليها

--ودالدكتمنهايخنمىالتي-الاخرىوالدرجةهيلددلينأونوفالسمثلالالمانللرومانتيك.الروماذ-ية

51فالافو..فوادبوديسيمونعندنجدها-لويسالتيالقليلةللكتاباتوفيشعرهمكلفيهذاأوضحوا
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السنواتفيلديناوجدفلسفيةفكرةأومضمونءلىوتل-لثهذهأنمنبالرغملسارترمسرحياتغيراللامجدية

..فيهاثرلهكانذأتهبدويانيالذكتوربل،المافيةالق)-لةفءصةساصترمسرحصاتفيلانذلك/واحدشيءعنتعبر

المجموعةذلكعلىمثالاواضرب..الوجوديالادبوهو..الاصيلكاالفنبنائهومنطقواحكامه

فمصمونها.الخراطلادوادد"عاليةحيطان"ألقصصيةشبوء-بأدربوهو-فشولوخوايضاوهناك

وكذللث،تعبيرياالشكلكانوأنوجوديالفالبفيرواتط،وكن-شكذلكفي،هايضاوتطبقياشتراكني

اسمهاكانوربما،السيدزالعزلعبد"الاخر"معرحيةتولمحستويأصمالجانبألىتقف"الهادىءالنهر"

لاعثمانأحمداللاستاذاخرىسرحيةوم،ذلكءلىدلالكت،بمنعشراتهناكانمنبالرغميفسكيودوستو

وصدىادبرذودالانإدفيانالمهم-الانأسمهااذس..ؤب"روحلاتعاي!يلانهأدبرهممنننفرالنتحيوعيين

..حسريحهـنم!ربلااًلعامةافاحيةومن..بالتنفيذاذنفالعبرة.

منوالصوفية،صوفيأدباًلماصرادبنافيك!دلك..مابطريقةيخأترالتلهبدلاديبوالا..الفلسفة

للكونعامةلظرةنهالالساسعلىفلسفةاعتبارهاالموركن،الرومانصصىوالمذهبروسودعوةيضالتأءلناواذا

ذلك"يتضحكما..ؤلسفييخرآلنهجاًنولو،وألوجودوفبروليدبربونفلسفةألىزظرنالوألعشرينالقرنوفي

ونسيبنعيمهميخائيل،جبرانخليلعضهـجيرانمثلا.حتى،وجويصوبروس!ت"بونكاروالىالعلميةوالنزعة

التيهيأساسيةصوفيةافكاراادبهمفيفان.."عريضفرانجسكأناتولفإشفةلايةالخضوعيريدلاالذيالاديب

..كلهأنتاجهمعلىتمسيطرمعنمهرب9شلا.0شكيةؤلمسفةفييةالن!فييخرج

قطرتعنالفلسفةدخلتهالذيللادبوبالنسبةهـنالفلسفي"الباكجروند"انتزعنااًننالوبل،لسفةالفي

فواضح،الحكيمتوفيقعندءالهذهنيالمسرحلنحمحسياته..حتزيقية..ؤجممةأيةل"ت!:حلىالادبيالعمل

نأأودوكنت،فلسفيةأفكا(رعلىلانقومالم!رحياتانفيه

ادىجملتةفيالحكيميستندهللارى،جملةاذرلسها.بدويدك!وو.

!عينة؟فلبسفةانت،جهلاق..بروستمارلىيلر3بذأحسنت!علا

وفجا،الؤكلانفكرةيعالج((الكهفأهل"2ففىيفهـبمأنيمكنلاذلكومع..صرفأدبكأنهلاقارىءيظ!ر

موقف(لمأودلب"وفمىالحقيقةنسبية"شهرزاد))الذاصدردفيبرجسمونبنظريةأخذنااذأالا!عظمهفيأبدا

فسعوتويسىالدكتوركانوربما...الحقيقةامامالانشان""..والزروان

..لنافيوضحهاالنقطةفذهدرسقد
لا:يس!وتص!

فيخاضةكثيرةفلسفيةافكاردالعقلشعرو.
مر!ا-حدإلى-وداءهاكانوردما"الشيطانقيد.نهمىعلىول-صذاًنهالادبمفهومءاىصض-إزوون5أننايبدو

.نر.....:.اهنميهمنأغ!لىلاانا..والفلسفةالادببينا)علاؤةمفهوم

..لي!سهملسمهمنسيءالادإبأنازفياأننيأقو.ا"ماكل،الادبيالعملفيالفلسفة

التبيكانالاولى:فرتيهعلىالازانيتتماؤمفانكألكلاوالفرق..شيصاصيثبتانبدير-الفنيالخلقعمليةفي-

فيهامهتشاؤكاداالتىوالثازية،مشجهما.فيهاتشاؤمهولا.فلىفةيفترضالأد"بانوالفيلسوفا،ديببين

وفيتشاؤمهفيشوبنهاورمنشيخووراءه،ومسلماباسمااهـىالعودذ!تظرية..اًتباتهايح،وللادي،س!تنتجها

اثازنيلنبل...النهايةفيالتسمليموفيلديهفانا.النير3.!.د/.كاتبنحدلماتالمسصمنءجموعةهـيمثلاآلطصيعة

المقارز"فيفصولاوعقدمباشرةكتابةشوبنهاورعن؟كأبالزبيعةالىالعودةاثباتحاولانهحيتمنولكنلورانس

.المعريالعلاءأبيوبينبينه..فنازاوليسى..فيلسوفااسميه

الخطةفيلديهالفلسمفةتتمثلالذيالثالصنب.النوعأهـ،**،

فأبناء،لكثرتهاعليهالامثالضربافلنالأدبي،للعملالفنية

الاششراكيةالواقعيةدمثاونالذينالادباءمنالثا!الجيل-النهاإةفي-أوضجدوإصلدكأورا"

..الانترأقياتاديةالفلسفةانتاحهمفىر!كسونعدىوليسا!دبهصءلىقمازمادخلافيأن

....ف!اكوالنوالفلسغة،الادببيناًلعلاقةمفهوم

فيولمصرعفيهنا-المعاصرادبناوداءأنفالواؤح/بهانواًنادعلاقةهذعجوهريةحولىعاماتقاق

ال!لسف!هجانبوالى..فلسفات-العربيهألبلادومظا!-رأبعادادهايرىافنناظربنمنكل

ابتداء*نالضاوالرومانسية،يةالوجودظهرت،خراكحةألاننصبهـاير"في-زميلعنالاختلافبعضمختدفة

الطبيعة،آلىوالعودةروسوالىتربموالتى..اًلمبف)وطىعلىالمجاعرأدبنابدويالدكتورهاجماًددوة

وفينشأتهفيالعالميالرومازسيالادبل!ماتنمصىولفا-الفلسفيةالتيأراتهذهالىي!قراًنهأساس

.ت!وره..:مخالظد(يانجيبللاستاذأنوير:هـو

كتاقدحسينطهالدكتودأننجد،النقدفيوخ!-،*،

ولو،المنهجيالشكفي.وطريقتهديكارتفلمم!فةوراءهنجببغاذالا!

بالانسا"ن!ؤمنار!وه،نشيا"الايام"قصةفيتجدهاننا

الطبيعةألىالرجوعؤ)إسفةءمنادىأفي،والشعاون،والحبل!ادبف،انأقولبدويالدكودعلبىالردجال5في

ايضايخلولاالواقعفيفأدبنا.الخ.-.السلجمةوالفطرةأدبانجدانالصعبمنانبل،فلسفدةخلفيةمنيخلو

ليس...تاماخلوامنهايخلوالذيوالجزء،الفلسفةممنيمالتزشضوءوعلى،الفلسفةمنزوءعوراءهلصصمعاصرا

..يجبكماادبارجش-ويالذياالادب.فمصلا..ألامرأولفيلا4اتبعصالذي
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ا،نشائنأملادب!يتغلهرلمكازتوانالوجوديةإدرسحةأ.:لوبسدثنور

دويخمالي-الدكشورأروخال!فكرينلدىالنقدفيظهرتكم،أمثلدفيها،نجيبالاستاذذكرهاالتيالامثلة

د-!حءواًلدكتور،!نصورأزصىىالاستاذوزلهفيهخهومحاولبرالذهنىومسرحهالحبهيمفيقتوخل3متماسكة

ص-فاكانوربض..!ود"صطفىوالد!د،أأالقئنا.ازمناأوللاشياءبالجةلسواءفدسفة-!عينةعنالتعبمير

..؟صفكر!نهكفنانصالوجوديةالفكرةتحقيقلىقربهمفدسفةفينبويبهأستطيعلا،.بالذاتللحكيمبالنسمبةولكن

الف-ءرذأنجداوواضح،موسىسلا"مههناكتممقتنعغيروالا،التعادليهوهيهوأعلنها.التيالا،معينة

د.رلىىأر"2اي،طولمر!،الهلدرجةجذرخهالفار-"ةا،ششرايالحيادمشاكللنايحلانيمكنؤلسفيكنظامبجديتها

!ورج3ؤنجذبرعنهافوانحرجهاعمال.نارتم4ألاركسب..لونيفوكماإلأبديةواوالوت

وأزت--ح..!اص،ظ!!نفيهمؤعاتنوجماعش،ءبرنارد!-واكأرشعريقفهوفهيللغزادالخميطانقصنيدذأما

بة..فنياز-،جأ"ؤليس..فنهفيلافكرهفيهذاتأثرهالاحعرىالنماذجبعئنوايضا.احرشيءأيكونهامن.

..يثةالح!لل!إمم!غاتالعاروةالخطوطداًهمهيهذه.ا!!ريف!الموبابفيندخلزجيبالاستاذساقهاالتى

..مصرفياحديثاافكر.ابهار،تروكى!الف؟رفيونغلون)هاالوجوديةلدقلمسقةاشادتهولكن

فبماوتغلغلمهاالاشتراكيةللواقعيةاو،يثالحدالعربى

:لدوىدكتورلاسنى-دالهاأنفأعتقد،إلحدإخةالعربيةالقحسةمدارس

..-...ؤلسفياويخياتار

ف"صقرف"أوقرضعالنيهبأتفنسصفنيترالاناووهوقبللدئهـنكل-نالاؤلعلى-مسرفيالحديثالعربيوأدبنا

الفنانيثونأنيجب،فلسقيةصلئي4قلالاعلىأوؤإسفيؤالمسفيهطاعتناقاتعنيعبردائماكان-والنفدالفكر"نائي

يجبالاساسىء.هذاوعلى..الوجمه.نماموواعيابهشاعرأهذاًانبوضوح.نرىلننمشطيعالطهط!اويرفاعةفهخذ

ءلى"الخريريكال!ط"نرادمتماسك!بورفلهيكونأنل!ر!ة،!وتأترالأوروبربا!إ-!اليالمكرقرأقدالرجل

"ا!ريري.الخي!-.-الانجليزيةالبهخريةفيلقالكماالاؤل..!مونافوطنروالاجتماعيالسياسيمض!وز"ؤهمأز"

ب-"الحضرلامراكبحى،كجىهيعفيحدروآلذي-أ،ح!رفيو،ينأهقالسمنجدعتترالشسعالقرناواخرفيئو

ليختض"ما؟ل.فىيوجدأن"يجباخيط-أهذا..لحزر"الانس،وافتتأترأىوفىأ)سيد،لطفيزجد!رنال!القرنوانلآ

"/..لقخسانأش!حوأو..عامبوجهاحةاالليبرارولسفةوا.يةالنفلي،لفلمح!هة

إ-ىايذ!بمن،كلالخالفةتمإماخالء!أنيوالواقعوبتناصحلستيوارتجوندرلىواانهمهههـلاءكابات!ن

وراء5اوأد!-،فاسفيأوذهنى.أد!حمالحكأد!لأنالورولؤ-بالليبرال-فالفلسفةنيتقنوكازواأزهماي.والابن1الاب
*.و.......إحمولهما

وايازوررجهيعفيهـبىابطةفكرذ.نوجدلالانه.،ؤاسفةألية...

ون-ط-حليءب،الانتاجهذالكلالحادير"الخقطةبمثابةنكوندلي؟،رتلمن!جتجعجتا،يحسىحسمينلل!.ءصاريوأي

....أطشيعرورمنأكثرفيهذاالىهولث،رلوؤد.فةالور!في

ت-*كش،باوخىبل-ا"أعمامحجموعهمنرستصلصلطلورد..تطصيقدفيواز!ااشارتا،فيفقكلبلىالمهمولكن

......مشنؤفا!وفقيال!او،الوحئميةجوداأاكراسداوالادبرم.نقويعيداررداأزهلدرجةالديكارفيرزفيلاورلغالت
.ا؟ورأوىحاى!رحورءلىلدل--رو،

..فيهالثكالساسءلىإلعرليئي

حلا*وزء-ياءإتصزرأءمالهمنعملكلفيبأنهنقطعونكادلاز،ء،صعببدليتبوأنفالحقيقةتللعقادبالنسبةأما3

يأ.فيماوفتف!بالساندذ"المودذ"يتبعفهو.معيناأو--ربأنألا،باحزلةالانهيألاجنبيةثقا!"أنبالرغم

!قي11قتالوفييكتج!الذيالعملفييحاولهاو،أدبولست..ألالمانب"اًلفلسفة-بىرأفي-هواًليةشبىء

.2."روودذ))أولى،ئدابدعاأورعتبرالمذهبهذاؤ/حهيكون..العقادلدىذ.الئلاولهذدتع)-لءلى/برقادبى

الش:--،راأوسفيالقلالذهبن5نوعأدبهفيامميسىولكن

ؤا-فية.-خل!ية!خاكأنقولاأنأستطيعلابلالواضح:نجيباًلاستاد

ف-كرة:فيها-الزلحانفكرة-الكهفاهلمثلاخذ.الالمانميةبالمددلىةنجرتتلالانرليزيةالمدرسهت

أءسىوالزص،نبفكرة.زأتروأالذينمنه!أي،عاديةبسيطة

لىشحىلفيماترساروأ.ستوبرمثل"نبرجشمو"من:لوبسدكتور-

.ل!ساذب-ةأولخهبسيظةف!ارافهي..هيدجربوجودية.ألازيأهوفاكلهاالازجليزيةالمدارسبىمنتخيرلقد

نأر!-كنولا.العءصقا)تفكيرمجردالىترقىأنلمجنفىالخبقيالوحيدالاثرأنلاحظتلقد،اخربمعشىأو

ثفي.اوؤلسميفكرفي.العازب"نصمضىب،أيأبدال!مىجهاثماولاف،تعنالكاتيةا،لصك!ذهوكتاراتهكلن5فكره
...و..ومجموعتهكاذليللدىايةالمتعاللفكرة

،هـ-ذهؤبرويقصدبرالذئخيماألادبفكرةكأ!كهوفيهصفي.الفلالظابعدوالدائنمالوحيدقالعنصر

دهن!4ء"انأرراأزهمولا.ا!-ر!ة.منر!الى01دبةلاالحاولبروحدذ،الحريةعنفهكرتهحتى2،الإلمانيالفكرعناخذهما

لامأدبأز،أي7،ا!دشملادببالنبةهذامناكأزمنيشيءاقربوهي،الحريةعنالانجليزيةالفكرةعنجدا

الاص-داثمنخ،لركةالحىمنخاللانهالسرحءلىي!شل..-الالمانلدىالمطلقةللحزية

ل!ا"-قىالحقيقىبالمعنىصس!حيايصورأنيمكنلاوبالتالىؤقدالجدبدالجيلأما،القديملاجيلبالنسىةهذا

لى،رزهـ-زب-دكمسرحوائخحف!لسعفي-مسرحففيي،مسرحألشيالواقعيةالاشتراكيةبالمدرسةسواءتأثرهوضح

،واحدةحالةفيالاللنهالةالبدايةرونعتية"قويةالحركةاو-جدليةمادية-فلسفيةأسنألىالاصلفيتستند
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من!صرابطةمتماسكةأفكارازستخلصأنورائهمنيمكن،أجح-مأزبتدورلاج!اا(لمطت1)-س4اجدا"ورسر--"!ا

عداوفيما،جبرانفيهيعينىالذيالتامالضبابهذأؤ--كطودالموحىأ)فلسف!طللالى،ررى)إحرثةصسجالبهليثنو!لمم

،صىودهفيحتى،لمذهبهالأخلاصتمامهـخلصفهوهذا..مكناوزمدنع!""جيند!لادالجحيمأنوهوال!لههده

لىإمىعنكتبهاالتيقصصهوفي.الاننتحائىةقطعةكلوفيرنجدوالرحهنلاتجطاندخرىمسرحيلتويولثن

الواضحألفكريالتحليلهو"فعلا"ينقصهوما..االيهاومااصرها،الىأولهامنالمسرحيةكلصعوتدتمتعلدهالحرالىن

السائلبخلافالحيةالمسائلبعضمعالجةنحووالاتجاه..ومتماءإ"وفويهعادمهصوا،حداث

.جبراناليهانساقممااليهماوماازوجيةكاالبسيطةالا/-حبقاخافلسفي!سرجر"لولو-المسرحفهذأ

،ةالحبفيااًلرئيم!-حةالمسائلالىتشرفاز"ؤاو،رجتلى)-ن.ليملأن،ا)زريالمرحاياددهشيالمرحغيرأر،"

المثللي،لفعلجبرانلكان،وأظهرأجلىبطريقة،والوجودو!-والسرحيالعملدىلسالمهكعها،الشرهن5يخلو،ز،،

اقتربولكنه،الاونبهذاالمعاصرادبنافيالنفرداوحيدا..لم-عهالحر

صر.المعلأدبضافيالفضلهذاوله،المستطاعقدر4مشوفارنفكنأوالمازنيدوألعفادتأترعنذكرماكذلك

لأ!،ر*،اخرىفاسماتصنبعيدذو)ىءمداءصئىا"اتاداتمن

!ذهأي،الفلسفيةاقي،رات5هذبمشقبلاكصمجالفي!)-!ناتحدتهناوأنا..عاملمذهبادبهمفييتمثلل!

علىدلالةوأكمر،المماصراًلعربياًلانسمانبهـ.وماً!ةولقاأتحوالىءبراًت"!-اب!المقاورأدبأماالمقح!ود!ولالهالأنشانيادبهم

."؟وتاردخناارفنافيا!رروحالذيبهذامطإقالهننت!لأ!شوبنهاودعن!ثلااًلمازلي

..ف!يهنتحدت

:ررويدكألمورافلسفةااوالفلسفيا،دبمنالاونهذاأجدولم

ذيا!الادبفيالاالاد)كطالعملفيتوجدأنيجبالتي

دكللان-شيعاستؤرقش،الواقعفي/التنبؤمسألةذ!!الكءالامسثلةقعالواو!ى،نالاالثجانبعضينتجه

والدكضنورديالوجوللادبسآتنبأفأنا.الخاصاتحاههمنالموووض!ا،واص!ادتياراتهذهفيهانجدنجيسالالتاذ

..و..لأالاشتراكيللادبلويسوهـااستقراد!ا!اأدرجةشخصياتتكونرحيثتتى)،ور

لهلدبهنا"ها:فيهاالقولنستطيعالتيالخا!"المكانة

لوبسبى.دثورحس،ولاتجىهـاانهاأؤولالما..واصحفلسفيالسماس

..احدرنج!ودهلاجداغريببشيءأتنبأأنا..أبدااليللدبفيالنقصهذافيلتلاومحاولة،وعمليةيةقو

عمشس"فيتمروبلادزاً..البوتقةفين7لأنشاأنخوداز،ه-حذهفباسنثناء،ؤ!!سفياألسماسكلمنالخاليالفديم

..ازصهار-عامةالالتزامادبأو-والاشترأكيةالوجوديةالمحاولات

الملأسفنجدهالذيالخعايمىالمستوىالىتنحددالابنترط

نجيب:الا!ادالش-ججالىأجيازا.يفتفرأز"بحيثهؤلاءانتاجمنكثيرفي

......الحاولاتهذهبىستثشاءأقول،ألادبيللعملالحي

..اشتراكيهبوتعهاسشكلر"الذيالادبورأءأننقولأنن!ذمتطيعلا(إلاوليةا)

اهـ-ذيبالمعنىؤ)سفة7اصحابهعمودورسخالانحتى
لوبس:دكنور...قبلمنأوضحنا

نتبجةوذلكرومانم!يأحيا!فهناكبدولاكارادا

.ذالاكأالسفواتفيظهرتللتيالرومانسيةا!ثادلتعدد:لويمىدثنور

الواقعيةالمدارسواختفاءموقف-فق!إوقفاأخذقدفهوجبرانالىلنعد

لا،اذنفهناك..خراكيةالانتذاهـ-أخذلقد،باإوجدأنال!ونادداكأي-الوجدان

....دومانسيتمددحالةهذهمنوأطل،وأصطنعه،المتطرفالروفانسيالموقف

لا3ذلكمنبالرغمولكنبرانار4بالصللىرذكروالذى..شيءكلعلىالنافذة

لأا1ولا!(لننسيءضمانهن،كيوجدلابخللونان"لدرجة-الآزجاههذاًفيشديدااصرادايبدي

.-...واصحمحددالروهـ،ز-4ا!درسة..تل)يهالتيالمددسة.وانتاججهانتل

م..03.--:لم"-!؟.ع.خررا/،-ا:حباًلا!متادواذا..ابولاوجماعةوكلوز،جىالشابيفيتمثلتالتي

".؟:؟إلملوللم-!ل!""..انا.لا...هذهفهيالعربيالادبفيقيمةلجبرانكانت

.//+(،--ةاءة؟!يلالا2.:؟!ا؟،،هـخهوالستعبلاناعتعدالتيوصلابته،أخلاصهأحترمولكنيحبرانأدبأحب

!.لأ/إ/إ*،،1!لحالاشتراكيةبينويهتلىتهىر!نأندونمعيناشعرياموقفايتمثل.حياتهطولجع!

أ؟/؟-ا01!-ط!4."-د!؟./داو.بجناوالآنتممرأكيةاولولعقميدلةهـن،2ءشيأخذأوعندهمنشي!ؤلابتكادعقليةقددةلديه

!-2..ع..غيره

!."!لا/.يخلأ!.:بلويدثنورفلسةجاشعرياقفاصوهناكأنالنهائيةالحصيلةولكن

.ول/،ؤصقا!ومنادخمةهذه--للألهـنللكونينظرأنهخلاصتهغامضلد!مافيا

!لما9الاستاذاليهماازضهىإ.لتي..الوجدان

كامأ!"/!6نجبئللضرضميةتكفييألتئ:باللويرثهور

00للجميعومذهجاواحدلمبدأالاشسر!ثلجبران..فعلا

شوشهفروقالقاهرةاهـذيالذهفيضوخالوهوجبرانينقصماولكن،واحد
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