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إ!!لم!شكبماظالىط/001ج!!ا!!ب

تتبرقيولمسقرتالت!وهيعالأرفمقلةكلعنمحجوبةوالف!"مةاًلهعرربالادببينالتلافيهواطن

تفجعذاتوهيفراقككرهت4وان!اايبككرهعلىوص!لتالوجهةعنأخ!ثانالبحثهذأفيهميمنلشى

اًلبلقعالخرابمجاورةواصلأدفتولمماانستوماأنفتوكا!لصتأي!وألادبحفةالملبجنالعلاقةمنالنظرية

تقئعدمبقراقهاومنازلابادعمىعهوداًنسيتوأظنها.الادببينالعلاقهدىهعناتحدثانالمقامهذافي

اًلاجرعبذاتءركزهاميمفيهبوطهابهاءاتصلتاذاحىوالشفاء-لاللقاءطبيعةوغنوشرعيتهاوصحتهاوالفلسفة

الخفسعوالطلولالمعالمبينءفاصبحتاًلثقيلثاءبهاعدقتتواكماعلاللقاءذلكعنالحادتةالنتائجوعن،رجنهمافيمما

تقطعولماتهميبمدافعبالحمىدياراذكرتاًذاتبكلالقائ!-ةالعلاقةتلكمنجوانبتصوليرالىأقصدوانما

الاربعالرياعبتكراًردرستاكبالدمنعلىساجعةوتطلأي:الف)سفةوصصدانالادبميدأناليدأنإنهذينبرينفعلا

...ء..--.رلأؤ-هماعنزجمالذيأالعمايالواًقعبرسمسأعنىانني

عحفىلنطرلعحننو"أ!يكثيرهدكانالنحوالافلاطوئمةلمصبيددالنفسعلىالكلامأقصرأنبيحقيقا.وكان.العرجمماألادب"يمثلكما

الجسدسجنكلن"دذالعو".عئىعلىألحالذيالفكرىألادببينالرابدبأنايمانيلولا،صرالمعاعرجم!ا.الادبعلى

.4جملالعرجمماأدبنما!ىوالروحالجسدبيناع.الضرومثللااًمرالفكريةالتياراتنطاق!!القديموالادبالمعاصر

جلءتفانهاالفارض.ابرتائيةألف،القميلهدأورونتجمعحمورةتقديمانالىهذا.بسهولةفصمهالىلسبيل

مثلؤةالمت!موومصطلحاتفيألصوالفكر.مثقلةعنمنه،احدبثاالجانبةيمةعلىيدلقدمعاألاثنين

لات!،دتصولرهفهن،أشعهوماوالحلو-لبراموتحادالفناءى51اق!احالقارىءيفيدوقد،والمقارنةالنظرطريق

..:.قولهالالاهةوالإنازصةأررؤ.!4ث-ةاالعلاهذد)تأرينيتصدىااحرفاًعرفلست،الشمول

.......أحاولهمافيجاجهبالكلاعترففأناثمومنة!نظمنحوءلى

وشدتيبادديالاباطئىولاسامعبسمعياًلامئصتولاص-!افيلاخوضيسيرتمهيدمحضالنظرةهذهانهقددا

الخليقةجميعمن!وائيسميعولاناظرولاغيريناطقولا..الكبيرالواسعضصوعالمو

رفعتىتواضعفىاًنتهائيوأنهىمبداياتحاديفبىابدياناوهاقىالورامفبينالتلافيموأطنيرصدلن!ءومن

ةبر؟،أراهـامرئيكلفقيدناظريادوجودتجديهافيجدت،ءاللفمنضروبأربعةعلىسيقففانهالعربيوالادب

خلوتيبجلوةا؟ها!الك.فوصرتئنيبدتاًذعيبيوأشهدت:ب!نهما

هيى،نحئواحداذ،و!:لإها،وهةهابأثنينتدعدم،اذفوهفي.فلسفيةفكرةلشرحوعاءالادبيالشكلاتخاذ(1)

اكبالتائيةالقصائدجميعالمهيمهذافىجرىوقدسباثفيالخالعةالفاسفيةالافكاردخول(2)

عامرتائيةوهضهاالفارضابنتائيةمعارضة!ىقيلت.جزفينحوعلىالادب

الحدلثفىفأفاض!،هذهتازصتهفىعامرعادوؤد.ادصرىذيةالءيافيءعينموقفاتخاذأوالتفلسف(3)

......-....--.....صاحهأدبمنمستنتجقاشفياطابع

لك"وعهـعبملمطررممالحملفتمعاعن،الرلكرفلسبهوصولهيوفي!ةالوسعنأومعينةفل!فيةنظريةظلفيالادبانشاء(!ا)

متحدث،شينلابنصوره"الذى"ألبفسص،"مضوصوتناول.محددفلسفيمبدأ

فقالئرلقش"علىنحه:ؤلمهص!فيةمكرةلشرحوعاءاًلادر!ارزحلاتخاذ-ا

خرسةبعدمنبالنطقأوجهاالىبنةسهاى3فراًلا!متومااللغةعلىرمق!وغيرالفكريالادبمناللونهذا

قوةدهـرمنليالفعل)ها)بمونكمالهابجممبلبجسمويى-مثلا-اللانينيالادبفيالشهيرةنماذجهومن،العربية

مضفلآضمنمدمجخةىوشكلمشبمشكلشكلفىوتطهريثرحفيهاويشسلوكرللشاعر"الاشياءطبائع"قصيدة

طةبعدص،اًدنشوءنشرتدبهافصادهابدءعندشصطيو!افيوعنوفنا!االضفسعنويتحدثالذريةابيقودنظرية

.......-الانسازيةالحياةمنشأوعنوالارضيةالسماويةالظواهرمن

ف!صايدللاليعطهاعلىعحعراأ!داكالفكرلههدعامةتجاولذلمحىالقمم"أدبنافيولصى.وفلسفيةفكريةموضوعاتمنذلكوغير

.................:..هف،كانالا،الشمولمنالنحوهذاعلىقصيدةالعربي

،اًلهجريالثالتالمرن!يالعلميهاليمطه4مرصإ.كبيرهق!يرةذ!كمن،العامطابعهفيالاتجاههذاتثبهاشعاوا

والخامس،الرابعالفرنفيمبمفيالفلالنضجومرحلةالجسدفيلهاوحلوالنفسهبوطفيهالصورالتيسيناابن

حلميينللمرنرفقدمثلحالىوآلمرمنلةلعالاالبمولمةالصموماحإةومراو:ومنهاولالاهامصدرالىةدللعوقهاشوو

ادوأت،الططنشلوأرتفاعالكيمياءألسرارالىبالتعرفوتمنع.نعززذاتورقاءالارفعالمحلمناليكهبطت
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وقد،41بعورالطبيعةفيتفردانماالانسانفان،ل"وتقدررهالور)ءب-4،والكت!وورب!،المعتزلةلدىالتجريبيالاتجاه

هـنالانسانيرقىانالعقلمنبعونالتطورلسنةقصتت!ؤيماللهعظمةعلىوبالدلالةالانسانيالفعلبقوةكلها

نأردلاذلكرعدوصن،الانسانبةالحالةالىالقردرةحالةيالاز-،نالبهجةهذهمنجازجابشارافاروقد.الكون

-."السوبرمان"يظهروال!-جنالناررناًلعخصربينرفاضلأخذحينوبالارض

عرالاؤاًلصويالقردبداتىصاعىداًيرقىان9الحبوتوع:دماءإىابإج!و.ففل

الارفعالمقامفله"بدهائه!-دانهبر-ببن-،نالافوتفرداف!دسمو!سمولاوالطينفيةوادممعدنهالنار

اوسىعادرايةافيوذلكهذامنؤ!وتولداداوالسبرمانؤفائلل"رصددوأ-ذ،المورصزلةشاعر4لفتصدى

يدفعبالطبيعةالطبيعةلاذىقفء-اهمهوواًلسبرمانؤ--بآلازساز-يالسعيوميزةضالارففائلأي،الطين

مفزعمنهافليسالرقابتمنواهابفوىمج!زواًلسبرمان:جنباتها

يضفىعلالغيرهالسبومانوامرهفيموققالسبرمانووالزند!المحجادةتبالادضوفيعنصراأكرمالىنياربانزممت

عدةفيللانسانالقرديالاصلعلىالزهاويويلحعفدولابخطتعصىلاأكاجيبوأرومطأرحامهاويخلفي

"نظررتنرحالىالاذلكوراءمنيرميوليس،قصائد0...0.

--وربظ!واًلشجشير،الانسانالعقلوتمجيدالتطوربالنقدتبجسمفلمراًتلصمعادناتلىالرجلاءالحرةوفي

:"السوبرمان"والز!دالقناعةذاوتصبيترودالنيوالةفةالابريزاللعبمن

واًلقبيلأنجلهالغابهجرضيبالقردالمشيءايبرجم!وفوشادرحيرئبقو.منوآنكنحاسمنفلزوكل
ثقيلاعبئاالحياةوعبب"ضعيفاكانالعقللولااًنهمكد.يولاكابغيرمرقشببثاومنومرتكومكرزراًنيخوفيها

غلاذليءوكان!زة.وابتنىغب-،روىنضةاًقتىوالوفدمطاولىيتكبووأصنلفالنهىالنب!وواً!ادضروبوفيها

.....،أدكونجنماتفياكظرالمعتزلةنتعراءنقلقدو

سبيلاواهدىمنهمارقىهونسلالسيرمانباسموشاتيوطبائعألاشياءطبائعوعنةالمادياةالحىقيمةعناوتردثو

مج!ولادهشيءيبقىديسخىالطبيعةكنهيتقصىتحدثقحسيدز،نزعمائهمأحدالمعض!ربنولبشر.الحيوان

مفولاوساعداكبيراسادألهمنكبيهفوقوترىصسش-دلا،إ-حاينةأطوطبائعالمختافةأناتالحيوضعن4فيهما

اكب-لاتخالهثفا5داًثءترىالكبيروعلدأسهقتالوفيول*ت"،الرباز-ةوالقدر.ذألالهبةالحكمةءلىبذلك

لا!هـير-!جتهامنهالعببن،ءاللفثدابصرتماواذااور،دراالإ؟-ازيماعقل،بابالارضايما؟4عنبكض!فزف"

3"رباءالانهاوىافىايرىالعاهـ-ةالفكرةوراءوازسياقا:إرونىاأ!زرفيا"ووصنو.القبح!نالحسنتمييزمخلى

.والموادأمأالعوتتألفوور-هاا؟ونلفيالساريةالروح!ب)واليسرالصسفيوصاحبداثدمنالعقلددلله

لا.......للام!-رانتصاهـ-دا"ؤفبغائبعلىيقضيوحاكم

!ردا!لمنلاحيهكل!ي"جىعوالمبىابكهرباء2وساثهـقالض-ير)فصلانأفعاد"بعضشبخاوان

الابادلتبمسولنبثفيفيالسدكدملك!دهنىصهاحداةجسامنا"المجرومالفروالطو-اكفد.وبىبض،لمصربهخصهقدقوىلذو

ؤجما((الاتير))أزجثاتالاالكونفيالالوهـيةويى-توؤيم-ة--،نوالازصئالالىالىر،لا!-داءالفرحةوهذه

-.:4نشأتأخىرىورصة.تحبه،طاهرمقدس4رأزوالايمانالعقل

الاثروهويروللاواحداًهءالاالاكوانلكلماواذا.ثالحدا)ووحمرفيالماءجةجزأتوالشالعلصيبالتقدم

صبرالمبواربعدواليهعميمافاضالوجودهذامنالتخولأ)ىالتنتحرمثل(لخالثالقرنفيالمعتزلةشاعركان

الثئ!عورهداكاناللفظسوىفيفرقواللهالاثربينديسإوقفايمثلالحديثاًلعصرفيالزهاويفانالعلمنحو

..حتىالادبييالشكلوتسمخيرالعلمنحوالاتجاهفيالمعاصر

لاآننيتتبعكدهدقلتالنبسقأوللعلال!أشذصكنللزهاوكببصيقانتمعامداًءش!رالزهاويومثل،العاصيةفكارالالشرحدعاءيصبح

لاداى،والشعراًلفكرلنناللقاءطميعةءلىأحكم10ردادار.ويناتارنها-زظريةالشبالعل!يةالموجةالئبل،اخرون

........رر..اتجاهاالحاضرناعصرفيخلقتقداخرىعلمب"ونظريات
را"شعر"الاتحاههدأكانهلالممامهذادىأتسماءلاًنردأر00،.0.0،.

...ع....ددوأء--دلتال--واًلادبألمكرلواحي!يالالرشا"ل

ظرأرلزتهاالووا!ح!فةالىألأاأحىد!صسحاان!،ا!وزرقيطةآلض!سحين!-هـيجوطفطاوياتجخمحاولةوص،،يمللقد(1التقييم"

،،.:..ليرن...و.و..ى-واصهـذألاالعاءيةالضظرر،تضوءعاىا)قرانتف-رلاعادة

ح!.كداككانلمحهل،انشصوررإوي((هـجددا"لى!4.عد"الدرا!-هـزهفيوسنكي،الكثبرةالمظاهرتلكمن

اًخ!القراءاتآلنحلزائضلىلفيصووائفرلطبياةاذفمااعلهنا،تو!!نطوحح!!نذظاهرعلىللدلالة،هاويالزولةمحاعندفقوبالو

يلرحأنهـتحقالذىألىؤألفان،وسوأهااحدلثا05العصهذاًؤبوألادب!ىالعلالفكربينالعلاقة

.3:.......ورقدرت"الازحازيالي،لعقلىرؤمنالزهاوىزرىوقد
وو-يبةالسعرمهمةحدودهيما.هوالموطنهذا........ة...

حملة.كلهللمو!ف!لملأءعل!!طحالة.رازرااحصىل-ظاتوبلجدهبهـالا،والهدايها!ص!أعلى

.............الغار"باوغ"ول!هـءنمفالأنهمعتقداالعقلعلى

تلدداالسبيلنلكويدهبثداًازهاويكانواذأ

بالدراسة،عليها.ورقبلتشففهكازحتالتيال!اميةبالنظرات!مفا!-فكان./سصد!اًثلقلانقد

فوقفواالعلميةالنظرياتروعةاخذتهماخرإنلش!عراءفانمو!طالحققةالىيسىفهو!قليجربت
فيالرصافيكقول،بالجديداًلتملحسبيلىاىتدهـام!ولياله"ميرس!ةالحياشبرفيسيكون

:قوادخلأكونام!لي،ثم!ربمافهوالعقلكرهتولقد

بالمجرهمكرهفيعالقامكرهالفضاءفيالدهرأبعدبأفضىلالضمرمنببشىالانسانفياًلعقل

مستموةحادثاتهتزللمزمانبتتالنجوماًمانأورور--لبا3إعاالتتفيبتكنلمالل!ظاتهذهولكن

!



لم!هي5!أهيه!ه!همم!ه55!حعهمميير-5ههمم!ههآ....001

ممرصبهنرصء*--!5ور-*-رهالىلمافرنالفلمحمهقالبرر!،!لوفضاءفي عا!-ى5درهب-راترهفيتكنلم?مفافاصوغفتالشمسولو

!-..برمد.-.:..ءصضير5ره-ذرءوىافي-اصحعةمنددسلمء!:--نقنرعىاتسائلا!

ا!..

ء!ف!!ر!!مااأأأ!اي!...1(01ممر/ص5:ا*بقوالكونؤكماا)جاذلي-4ذقوءنلىتحدلتو

هـ-رهلو!هـل!ودادطهـص5ورء---ا"!.مهاورؤتت-ا..دما ءكة،رعهفظلمهميهـ-اودهو"ت-،*ةالاتجاودمنكل

برص-5هـصاز!تاوجءثفلةمناطلقب-كماالحذ!قوةيا
ا+ا1!..برس!ا.-4"هإ8-بر!!ص5افضاءافيكالتودلطرتكالينتىار-لو!كولولاك

!،أ00019مء*%!!ممي5راءلء-هـينء-نخفيتنلك-اءالسمعمادانت
االم.!بم/01،-ء..حاالملمءلا،1*!ل!ىص5اءاعترر-ط-ببعضبعضا!-هافهالنجومكلربطت

الىبنأ!را!!إ(إ،9الم/المءا/ألم"!بمالا\-..
ا"...-!ء!-أبأ،براص!*لأ

دلإبملالأ((برمانالسو"ظهورالىصصيراشادىايوولقول

!!أ!1101لأ!لالا1لا،!\\\\1لأ1.آلزورنمخاطبا

01ا!.ا-إقيا/1ا!\ا،لا!!*مستذرى؟!بكلناارواحقتفبالحجىلاسبرماننعلياًناًلى

1/.1!أ!لألأ!ا!لا\\!ا\ا!لالأوء،ءمحضاحيانالتخذالادد!أنكا"ذلكوخلأصة

..هـ.!"لا3إلا4رزجتفيرتءافقدالوعاءهذأولكن،فكريةصورلعرض

الرصافيروف!معب!!لىفيالفني،لبالجصفيتحسل،الرنينذلكوجمال

إ:ظوص،تبايل-قكأىالفنيالجمصالعنويبتعدصوره

!ية.العل

//الازج-أف،تعرضا)ىجيلالىوحدهألشصعرلكنولم

ا!ئه-ةإاالادواتمنالففبالنثركانبل،الفلسفيةوالاراء

أ)تب!ر،تارال-تلكالضثرصوروصن،النت!عرمنأكثرلذلك

صص!نحاكب،الرفيعباسلولي"التوحيديحيانابوإكتبها
ومني.إ%حكي!تااحدىفيارأئهملاخملهار،عحصرهفةفلال!

ا!!ا!!6ف---4ف!بلالظفجالىنؤعلكم،ألحكابةايص،صوره

ب-رزلكيادبيةقظعة"نهاحىعلفأنه،لقظاربنحى
!كهـ\:وهورا،زكل،نةفيمىفةالملحقائهتمنحقيقتإنخ!لقامن

صص.التأل!4والىفةالعرالىالبلوغعلىقادرملالمظالعقلان

!لمص.الغايةفيمتفقتانوالشريعةالحكمةوان

صء5!ء،والمسر---"القصةفارالحديثألادبفياما

،أ!ر(!الناحمةاص!حت0دحسث،الظفيلوالنالتوأحدءدماامثال
م!4سملرعماالعا.لى"!ى!اأحم!ررع،مسم!4الملالعكرمعرص

الظفبلوابنالتوحيدىاما،مت!حمتينوالفكريةالفنية

!أكثبرفىالفنيةبالناحمةيضحونكانوافقدواضرابهما

ماضىالواًدلانعدلاولذلك.الفلسفيالتوجيه)هميسلمكيالاحيانمن

.......الفلى-وويةوألاتجلهاتللافكاروعاءمحضوالمسرحيةالقصة

صصصصصصصصصؤىقة"صوأوإؤلغمااقفالسممفءنصربافيهماكل،نعدوانلما
!بشص%بر!رلا*///صبرم00.01-لين".ؤرافيتبشأزلهساحاولماوهذاالء-اة

صصص!إقء"--"لا!43("كأإال!لم!مةةا!إلم!ا!ؤعاردحول-ا2 ء،صص/ص!ر!ص!..جؤربرصحوع!لىالادب

-ص!رصصص2!صنخ!ث!صبربربر./-ثمار،ا!ر.أجطزوا.*-!و.ز-ور،از!-ا!إ-"ألةاهذهتحمل

يرير!ر!ر!-.!.

ناتور!از:!ذأك،جىالمشهـذافىحسب-او،واك-إءرلنقل

بمال:ثصتكا-رر-ث)ور!-هـالوربامتذاى-اكانكاالقرنمنذ

/ءتلمصصأإ-ش-اورحهاأتق،ؤ،تاصروبكازكطوؤد،"المتقف"عبالشاءر
ىلا"ث:صأت--إءرأؤ،ت،ك،وافحةولسكل،تبظوابع،صاحبهتظبع

.001ا*أا!اأو.ا)ونو.!-زرااوالفقه-ةإفةالثقاثارنتعرهفيتبرزالذي

ع؟كأ،.-طمه!!ب01؟!مصص5،فل!كووظثهندسةمنالختافةلىاًلعلومعلىاط!عهالى لم!--هـهلىوولموص،!هـ-!ره.!سمالديالساعروهحاد،العحويه

-+ش.مه.!؟9.-..!:؟001-

.!فيس!!!د!-ذهإأ5+إ..!اء!؟لمك!-ث!،5ئيإ:ظفاالمصشظإحأصداءاثور،رهفيتترددالذيوالشاعر

.--ا-ا.17،د"..ءااصصبم.-.)لميى.5ؤيالمضتلءةالوثراتتجتمعوقد.الفلسفيةوالنظريات

؟.--+.؟امز09.ت:..م.دج-،./هوءن.إوررياالعلاءأليبلدىالحال!بكما،واحدشاعر
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أقلاالقليلمنلاؤا"مش!تركت:4ليورواالم،!لقةءلىتورت"عننأءلاححمترياخل5شاعر

)ءلا((مناللفظفياقلفي!-الا/كادكذر"!هـكهعننيغنيوالنت!عرءخطقى-كمحدودكل!مونا

الاء-زالية،ا)خقافةزاءجذارض!وروبالرالينمدان!قيوالدرارر-،تعنازجافو،كثيروننشمعراءابىحىتريوروخل

س!"لدرااصنفروانح!ااصزر،-جداتواولعدلباكلتاصؤاءالترورصنخرأإف،ؤريض،اهش،كانغصر.لورا-وو-"واالم:طورحة

لهذهضحاواالم-تغلالار"لدزجد)كولفمةجمةوالءااللخقية!!-،ثد!3صمحتؤ،أروال-ورةواقالشطدرأل!ةءلىااقباو

شرغفبالنامخارة5شعرفيؤ!تونوؤهو،هشعرفيؤ"الثقا،ليء-اتترإؤازاكءن-ر،شروورلااولث!وريا-ذمعبر

ف!ل))و"-يهةالقض)1وأ(القياس))الفامأروردوطإت؟اهيهمااؤإ----ء-تجاراءصنؤجه،هورددوهـ،ص--طاحروناختزنش"

:ليقورر-ءمت،5أواذ،هاكسيروأ(يةأورضاحفلؤدو.يرتحووندوه،اًخذاويرللشصوهاالىترواو

-دمطوالتهـمزههـوالعالجوؤكرةباررتنملالىالورزربألمشحعر

يوددشساالطفلنممايخوح!ص!رن!فهـ،منهدالدل!4بهنؤ!ماوصا،قاالشطمحمطاحاتصنوغبرهمماوالنارالماء:لينالعنصرعن

و...ر....لىإكناان،الناحيةهذهءلىالتمثلانحتى،افاسفةوا

ساغذ-النفسسانتفولالتبالفلسة-*النظريةتذىز-،نشحاعركلدرالسةالىبناليخرج،الاستقصاءرقطوفيه

ينتظرهاماالب!يرةجمنرةزرى5اولاًلجدفيحلولهاهمشعراءتلأتةمنصست!دةبامثلةنجتزيءولكنحدة،على

ومن،الجسدمقارنةمنفتجزعالمستقبلفيلثقاءصن:والمتنبيالروميوأبخننواسابو

طي!ائعيحمللأربثممإلمبتقلقصىفىةرماهيبكيشةلطفلهون"رايمماركتمأليالاءتزتجاهالامجدابىمفيعاشفعدنواسابواء،

.((الاشا-زفم!!"الجاحنربذلكشهدح-جمما-!ينكلالمشامروجا

المعلم-الور،راجمماهـنصقربرزءاىعانتىؤفدالتنبيأ!،و-اهـوالتونألككل-فياراءهمفعرإلايامتاكفيانهر.بمطولا

وتزود،ارسطوؤا-فةصنحازبءاىح!اهـلأ!زادوراز-"ضر2ىلىصعادإكوامثاكإحجزألاالذيوالجزء

الممن:فيمشانقدو.عحردرهيئهاكاثالتيئالورإصحمةجةلالمقايفذؤ؟رذ-تورلم!كللث!وورهفيليقوزسهص"لذلكو.مىهممجالفي

بمحراوالا،ابى،تخذألاوربىالتحوبينالاراءلم!ليتل.رت!عمط:الككل-ون

ورفيإ--ءةان-مثلا-رعرفكانؤ!دتااجديدأ---.،فيآرهءه-علىررظههـ!.ركاش!-!،لامحموابن

:ال!هـدبهتتعررففيةالاز"ارسط!ءنونليروءتسهبوهؤحطالادعمون.لف--،فيهالنتتنكمن

!ذارفيتو.."ء-ركحهـلىلتبااز،،ا!أمطاهوبيأ!-دأ)):لدالتوفيزفىولو

،4صولصن-علىالناقما)حزينوشماءبلازملماأخعررفأ"تة.ديسمحاسنامنهاالعينتامل

:لإقوو)--دو--وبعضهاو.قيناهىفبعضها

والكلامالننم!حكثروانخليقلتمنلا"انتخليلك"إتجىزألاأذياا!زءا"فكرةذأكراويقول

ختلف3مناراءجت!دلى3-فنودوروألاالنقادلحفلىؤدو
له:فقو،الفاسهيةاًهمطإذا

كالحلمالهينيقظاتؤ،نمامنظرهشقمابهسغلىهون

:ل"قوو،فسطائيةالسوهمطصفصنكأوذط-

الرجامتحترى3تأملولارقاداوسهادمنتمتعحديتما:صهلر.

7والمناممعمىقولهنبباهك،التخالعمخمعمشىصالاخاابمخت-دطؤ-انمىنالثالتةأطبعةا

شوبهمنبدلامانعافب)تافماالدنيابمونحن.

دالبفسالقائلينصذهمطالى.اشاراز"ألضا"ألقدأمىانشقادرم"

لربهمىاًلاحساموهدهجوهمىالأرواح

لمسكاوؤالو،افضائشةا"لمدهمطاخذهعلىلدل

:ؤالجبنالتتمم"بمزولمى"شىءؤيأموأالن،مأقةلى:

فياكنعطبواملضولفءوقلىشرسجبالمرءاتفاقفييهمنفسىتخلدفقمل.سار-رثارايفهمانيريدمنكليقوأهانا"بدكاب

التحاصلبابمنا)تخراتبهذدالنقاديهتنوكانوربمماتأ)ءف

الاراءاندراجالاشعارهذهصخلؤبنرىولكنا،المتنبيعاى

بهاصنرؤاكانلم-واءطشعرهفيجززبنحوعلى....

الحابه!الف."دو.اكأ-رىفجة5فتلك،ألعلمممعيهنلبرصىا.م.ص

أرسطو،هنالتشبياخمدهاالتيالاراءفيهارعددكاملةسالةر

مليف-ةاًلحاتمىمشور"والذىش!اهاؤكمااةالرساتكونقدو

العاهـةوفكرتهأ.،صحيحةاور،مةافكرتهاولكن،بالافتعال.اًدريسسهيلاًلدكنورتوجمه

از"ووثيقةفةمعرلىطؤطا)!مىارؤطيعركانالمتنببانهي

بد.ولا،الفلسفيةبارائهزأثر

الفلمسفيالثقافيالمجالاتسمبالحدلثالعصروفي!-ءصاءص5?اا.ءص

والمن!-فالالاهيةآلفلس!فةفيمحصورايعدفلم-يرو!!سصموص!

سوى.الشعرفيضعفتالمظاهرةولكن،الارسطوطاليسي
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لأهمعرضاالبحثهذامنالثا؟يهالجزءفيسبجدالقاريء.الىدتهملصؤيإلحوالمعجميرددون!روضء،دوااهجرييناان

حولهاحامأكلماالغكريةوالاتجاهاتالفلسفيةالمشكلاتدلىفمردهالظاهرةتلكورفةفاهـا،المتافيزيقيةالفلسفة

الادباءعهؤلاءصلاتتظهرذلكخلالومعن،العربيالادب((شعرية"الشعرلغةتكونانالىالدعوةمنهااسبابعدة

.والانجاهاتالمشكلاتبتلكوغيرهمإنألالصبابتلكقوىول،فةالألواللفظةبفائدةوالايممان

وعيمااشداصبحقدألمعاصرالادلبانفيرربول!الرجمعةفيحركةتوازهلمالحديتوالفلسفيعالعلميعالتيار

جاالادبن5ادبهفي-فيالفلوالموقفالفكريالعمقبمعننيالعباهـي،العصرفيحدثكماالمناسبةالمصطلحاتوتقرير

تحملفالهدذلكلبلوغروحاولتهأصصحتبل،القدبمج-ةلوأهـكوبالثقافةال-ديتصخقفاالشاعرنيكيفقدولذلك

الثقافةجانبالىتعتمدلةالمسطولكن،المتوخىالعمدطابعالذي((المعرب"المصطاحلدررريجدلاولكنهالبيولوجيةاو

،والنفصبالذهنبوردادالاستكلنقليلغيرقسط-علىحوذيحومفهو،الدقيقةألتجارببعضنقلعلىيعينه

هذهمثل"انتحال"ا!-ديثالادبفيرصدمنا*،وفياالقهماصلدىلةوالمش!،مقاربايماتحوالوا.حدةالحقيقة

الوجهةهـنسهلةوالثورةوالارىارؤعالرؤعض،الموا!فالىحاجتهمالانالشاعرلدىمنهااعسرالمسرحيوالكاتب

ذاتيوانفتاحالافاقفيلسعةلهمايتحلمانولكن،الكلاميةحاكأ".مناشدالمششوعةالحياةءنتلمماهدمنالاستمداد

لفهـ!كلى!و،لكناجطلابةبمرمل!حةبنقدك!جلامرالمحتمععلىديالحياة.فيمعينموقفاتيخالىاوالتظسفطس3

لامعنحايحملالسابفةوالحكمةالعامةالاحكامثوبالحقد.صاحبهابمن!شسخف!فيطابع

والتزبيف.البهرجة؟هووالادب-فةالفلبينالعلاؤ""نالوجههذالعل

..نر......"نرهـ،فيهلىسأذ،والكشظربالخقد!رواحدرهاالوجوهاهم

المسكا"الانعصكلأبمرالطرافهصمهصملاًلعيولسشعتمالؤعىعرأفتراضمامعمااذاورحع،ء-ة،وافتئاتاؤععالمنللسنابقينالوجهينفي

...،!"كاة..00005بة.نع،وها،والماءكتناسبالخمرتن،هـبعلىالعلاقةقامت

الهنالىكلح(الحلعلىالعدرلممسه*.دطعأرويريدفيفللفيل!سوقرين-الثماعراو-الادربانيتدى

نايصبيرنالااذ،للحلطركطلاوالملابسةللفهم!ريهياكءمم!"يقىملااز"غببر،وهـمكلاتهاالحياةالىالنظرة

الرخلا!مانم!مبطيعلعالجهانغيرماظرمناللث4.1.عصرلمسكلنبقىيف!ىسوأنبتأصلانبض،ولوانما،فلسفيانطاقااومنهجا

فأما،امضهالفوفهماوعليهاأطلأعاأكثرلنصبحوألرموزتصريحىبغيرال-،ئ!،يعتبرهكانوكل!ا،والمجازاتبالصود

ص-!وهذه،الع!لعملاوالعلمعملمنيكونف!دحلها!نوارعدالروتيماالعملطبيعظالىاقربكالطتقريرياو

مش،ؤ-ةالىلفديدغرورؤبيذهبانهالحديثالشعرعضدةاكففتصنيكونركادو،اكور)يم!للثئوتفيالتورط

جميعما.عنهالغفببديلانهويعتقدوالوحيوالعقلأ!لمانمنبدلاإختااكطءران-صر.رحتايدون-عليه

ذأتةلإتقواءنتيجةالسعرفياكعحىهذأيكعونوقدوأنع"،والانعسانالكونلمشكلاتالادأرلععميقيكون

التقدممأماالايمانواندحار،المتكررةالحروباثر.،العصنررونزعدوهـ.!ما،كذلككانانالاواضحةعظمةيحرزلا

ثم،"لسياليم"مخلوقالىانعفالفردوشحعول،الطعمىيوالتعنبعور.بلكهوطاغوروشوجوتهعظمةكفسرعناصر

ناعصسومن،المادبةالحقيقةوجهفينالسهالشعرالدحار"مفكر"!ولإءمنواحدكلانارضانخسىلافاننا،والمعري

لم\متكررةشئونفهي،الشئونهذهفىبدعللسالافطنمنمحدداموقفالىوان،الخاصةطريقتهعلى

بفداحتها.الاحساسمقداروالادرجتهاالاؤسعاهـنحشع-فهـنواحلى9لكلنعحكم-لاشعوريا-لعلنابل،ومشكلاته

..-....لتصلهذاوكل.المتعمقالفكرذلكهولانهبالتقدمهولاء

مبدأاومعي!نهفلسفيةظربةظلفيالادباشطء-؟-هـحان-4ا!وكرإوالشخصيةللانسانيةالشخصيةبقوة

مصلى:فالسفيطياتهفييحملالزمنانعادةيقالولذلك-التصير

علىواسعلاختلافمحودادائماالفنفيالغايةكانتانذلكومعنى،ادبدونلادبوالافهـناءالابقاءرأعتاما

المتعع"بينالغايةتلكانقسمتالقديمففي،نالزهمدىفقد،ينسىاوسعزولالكلامصنعةبمحضالمتصلالادب

..الاحيانبعضفيالغايةهذهطرفااتحداو.والتعليمفيالىفافهمثلأس!وااًلنتمعراءمنمئاتالمتنبيعاصر

ال!ربىالادبفينجظرينحوعلىتثرلمالمشكلةولعلالمدحوفيالعابرالرزقعلىالخخيلوفيالكلاميةالمبالغات

ورلأهـت،!ايةصورةفيموحودةكانتو!كنها،اووديمانوأيسمتط!!لمولكنهمالنقائصتبريروفيالمصطنع

ورشع،رمفيؤ؟توالفطعأعرنطائدالاف!جمعانششظيععورصشعلملأتفيالتعمقمن-يالمتنموقفدلكالىيضيفوا

هـنمهطعازاءهـاوحعح،لاالادابرهـلىوفيالاحعيلأق،والفكريةألابرسا؟يةشخصيتهقوةفيدانوهولا،الانسان

لماكعابمعةاورعةؤحعصسوىغارةالىيريهمالاأدعيااك-عربمعلابساتهنوطا5امراالكلامصشعةعلىقدرتهمفكانعت

فىالمشكلةانتقلتوقد.الزخرفيوالتلاعبالضصويرعن،بالثووةعادذالاثنعلالويتسم.الفا؟يةالعابرةاليمسيرة

ألاخلاقبينالعلاقةالىنظري.صعبعلىالعربيالنقدالنطلقهذاوفي،المتفردالفكرسماتمنالثودةلان

والشعر.الاحعلاقبينالعلا!ةالىلا،عروالشلوالتوحيديوالمتنبيالروميوابنابانواستعدانتستطيع

الغايةتحددتفادا،الع،مةءلىالفن.فيالغايةوتنعكس،اويحسعوخليلونعيمهوجبرانعربيعوابنوالمعري

،يرودهالنللفنيمكنالعذيالنطاقتحديدالسهلمنأصبحواحدكليتخذهالذيالفلسفيالموقفاتعينانوت!ستطيع

عنهليتحدثؤعحيبامختلفةاسماءالمشكلةلبستوقدهؤلاءفيليساذ،استنتاجاالوقفذلكم!ستنصجا،منهم

الهادفالادبباسموحينا.والمضمونالشكلباسمالناس،حدودهوعينمقررامنهجالنفسهدسممنالادباء

الفناو،للفنوالفنالملتزمالغائىاو،الهادفوغيرالعامالفكريالمنهححددالذيالحكيمتوفيقباسمتثناء

.وهكعذاالفرديوالفنالمجتمعخد"ةفيكلعنداقفانانويولست."التعادلية"وسملهلادبه

وجدتالحديثةالمذهبيةالتياراتوولةوتحتالفكرنطاقفي.وضعهواصورالادباءهولاءنءواحد

مدهببهلفيالغكريالمحشندمعتتمشىادبيةاتجاهاتول!ن،محدودبحثنطاقفيعسيرامرفذلك،عامة
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الراهبهاننالريسىسهيلالق!دوسعبداًحساناًلشاروني.رول!ف

!يح!!حيححح!ه!ع-

العبسي،عنترةالذكرطيبالىبسمهولة.ة.طصي!يوهذا-*نتيء،المذاهبتلكصن

الفكرذصحانقسامايمثلالحاضرفيوانه+---51--ر"الغالياظهارفيالاسرافولكن

صخا-!بنهنااوردانوحسبي.الذهبية.-72"رتءوللاز"الفئاتكل-نظريا-تنكره

-!اههم!هوريناديبينباختب،رفق!...3م-لي--هماافصلاانعير.دعار"الىبالفن

.صفديوم!،.عالقدوسعبدأصسانبط*01.+ء+--كا--أاعت!ادايعتمدالعمايةالناحيةمن-

خعالوادراكفيالقدوسعبدمقالاتزقرأ-ؤدو.هبةالمولدورقيقالىااًلادراكعلى

ؤ-ورجبلمثهـقى3االاشترؤهمفيوالسياسي،-دز-ءكطاكي!ر"الفكلالتيارأتأهمانزج!

متالعميهقعانليوألاالمبصرالنماذهذل.:"7لي،تالشظروهي.ليثلحداًلييأرورأالادبلىا

ة!-!،،5-نقصةلتقرأالصفحةتقابة."2+--ء----ولءالفلوالافكارالماركم!-يةالم،دية

وان،اخرعالمفيرفكراز"فيهايبكدير-+!لأ--لا+،.7:/-؟.ا)تييةجلوألازتربوف"!والكش،يةالوجود

رلكاليط،لفيتتورؤ!!األاشتراكيئا!+--.11001تة--:روبماألاسطورةاس!غلالالىدعت-
صفديصطاعانمثلاتعرفثم،القصص3ت!ذ-ء!".-تثت-.-+--ن!أ:ءحمى--"اوالمذاهب،4الازسمازصاحياةا

انالازع!بقوةيؤمنمذهبالىينتميصمفدىمطاع(إعرؤ-،زراضرورةالىألاز-!انردتالتي(

كلرغم4لصبيلفيالمخيعاىواصراره..لمزظررب*جم-عاهذهقبلومن،الذاتية

ء-،شضوفتردقصصهتقرأو،صعوبةكاههـ3ص+*1-6كا!ه-ءهكا!كا!هههءت-دارهر!،ا!ضض-،عرلتبأينودار

والجنس.فيونوألااعجزايصرعهاوالقلققهاليمز.تقدمفيماالزهاويعنالكلام

رتصوبفياقصاصايكذبانالىادعولستوازا،المذاهبلتلكصدىكانادبالديناانلازقولالطولنا

واكشيمسىقة،تومسلملي!قبولإتيلتزمانولاالمجتمعذدلمثفبالمزره::،ةحدودءإىافيزإحاننستطيعلاولكن

دوسالقءصدمنكلتطاعالح!التيالقيمهيما،ءلانس!الادلييداصعياعلىالذهبيةفان،الامثلةخلالصنالادب

الزيف؟ذلكخلالن5ليستخرجهاانومطاع4برالغرالادر-"النماذج،كاةالمحاعتمادلان،ضعيفةتزالص،

ص!قفالمصاصر-واالفنانصرالمعاالورربيالمثقفكانولماو)-س،ولاور)م!فاتالمذأهجاتللمثتبميصنقوىوااشدكان

اح!مالس-،واشد!مالمجتمعفيازمةالناسىأشد-!!أس.لي،لمحتءعموصولةوجمالاا!!ذاهبلي!طون"زظارون"لديتا

اتالاتجاوو-اقوىديجوالوالاتجاهكانوبأسمابهاليهابةالفكرالاكأرىاالجهودلش،ن،حةالادبجهودزلاأنثم

الو-وديالاتحاهطبيع"وفي،الادب!ىانعاصرةالءكريهواثاره،الخارص-ةالضرباتأزالةألىرووجهة،يالىيةوالس

!ر!-كمااقدردائماكانالفنلالقدلك،سهلامركبا"،يجعلهؤكرر،-الذاتيالبناءعنبقوةفونروصرنفنحى،كياناتناءن

رو:"يشمكوجرحات"ورؤالفردويالداخليالجرحتحسس--!بنج،صو-لجبربا"-،الو-لحس!سشاحشى-وعلميا

ؤ!-!لىكتتافكرياألتجارهذاظلفيو.المجتمعخاتجاربتزال!لا.السماويالقدرجالأزبألىضىاربفدر

،رسادبىلسهبلباللازبالحيقصةمنهاكثيرةواقاصيص-ت!-طلميسيرةللفكريالمذ!-يألاست!لالميدأن4مهـب

لهازكماوالمهزوصونصمديلمطاعمحترفوثائرالقدروجىيله-زفيالشوكلىاولهيالتجاربهدهولكن،تمراتها

"الصمتقاص-ءلىاوبعاصكىلل-اى"احياأنا"قصةوالراهحاوهذأ،ردجدضعوعلىوأنبش،ئهاالنقمهء"المفككةالوحدات

هـذايكورأنالنظريلهت.ومما،بركاتلحليم"والمطريم،-دوليسازدهالادراك-!يقأدباجيحتلالتحولمنلوع

وثيقةصا"ذو"ولرول،اجنانوإةلصورألىمنتمياكلهالختاج-.يقالطرله

وكاكلوسارترائارمنكثيرانقلتالتيالكثيرةبللترجمالمحاكمذ!ب-.عوالاشتزابه!"القو"يةاردواجيكونوقد

ء!مطلحهاالنوروس!ىلاسختورالعربيالقاديءالىقربتهلو.ص!أج!والحطألشمصرألناشي?نوحده!و-فكري

-"العراببعضعرببامعجمايمصل.ووطلحو!وبهاالخاصالمذ!بهذأعنيعبرالذيالادبنتعخصحينوكذلك

.الاحرىالبلاد!ىالعربيالمثقفلسمععأ؟!با!درثلس،نسيةشقشقةالقرإبالماضيفيكانألهتحس

-81الصفحةعلىافشمة-"تتحلانيمكنلفحعرواكثره،اصجاده!وءن"زحن"عن
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لرويدنظرياتسعتغلبانهواعيا-الاديباو-الكاتبكانلاأ

سنالنفسبعلماءللتقيحدايوالىالنفسيينمنوغيرهأاًلناًلاقيغاث فيلقد-ظهرتأالانسآنعةللنفسالمستقلفهمهخلال

ن!وتجعلفرويدخطىتقتفيادبيةاثارالعالميةالادا!-ا؟الص!فح!ةدلىالمنشمورتضمة-

يسوجولس!وبرونسىاوزفعلمثلصاياتهلنظرتطبيقا،6اذاك!هههههههو

اناس-المعاصر/العربيالادبفئ-لديناوهلمانوزوماسؤ-يأ)قص!!!ذهمحاباىءضلفان!صبالطبوصني

والايمانالطفولةذكرياتالىالعوددهل؟ذلكضل5فعلواء،عاوباخت!اراليدءعلىاجمعواوانلقصصهمالعامالنحى

يعصلىكما"الحب))ممارسةفيالرأةوحقالج-دبحقىالذلكرونليخلصواوالشكوالقلقالحيرةالىتنتم؟

اصبحممماذلكاشبهومااوديببعقدةوالتمرسالرجل.والقبولالرفضحقممارلسةمننحوءلىالذاتاحقاقا

الهاوفرويداراءمن!ستمدضهالحدالعصصفيوراقوالورإ--قخررون"اللاتينيالحي))شخوصينصهروبينا

لبرا!الاحرىداباكىودطماعاىويعظهعامهكهل!لت-ج!-،غااصلهـنوالحهلاجماءيةأالفكرذمعانقةالىسىالجن

نوريالملثعبدوان،.الصواب!والتإ/بطا/لغرصاناإررنرىاخعايهلهالا.ندرك"أحعياالا"بطل"انلجد،قوميه

هـكطيحاار!ا(1الوءكط.ليدر))حاص!جحم!ا!ىيسشحم!سجنءإىا!هـأ.ر-"كهالحربتجزنهوالتددد!ضر،درأدتمتعبتلىوى-

لنعسيا!ارلصوصتمدخين،روتكطلس!اوان،يسحىوكأححانتىءالىحباهاوإيكازجكيهاددالعلسىطرديهدرنتو

العحعحسوان،فكالاحطىيتأنرأنماالرعبوطادرشت.هـ،ءوحرامامطالرالكلب/كطمطا!ط،لى4فىموب.لمععيروا!سىعهـر

بعضىعلىتوردو)حدهولىألمطالجنهالىيتجهالدفياوت-وفير،نوالعدبىصمنىرانهط!يلحملا)-ى"العاصالاجصء.ءحه

وان،النمسيينلنطرد!لمحهموديدلاالأبخنماعيهو!عالىاور--.ابداوجههايحدشانيستطعدما)ش!ادوكط.لدص،هم

الماصهلشحوحعو!5رجيبيمنحهالديا!مسيا)ورمق!--وردرسمانحدولكا)4ا،صحتر!تالر/)كىمط،خ

يتورهـلجىبوفد،الألسمازحةللنفسلىالدالهادرارمردهو!-،!حىر-زور"-!دون-تواجهاقيال!صلمددلسا:-"ان،

11ا)حنمحصحهازدواج"ثصت!ثلهرعس!هممتحكلهاعىعاد!يا)---كطيجاربالابعودإورهـوور؟االمضجدبهالجنوزحه-ضر/بئاك

-يسشطىحلاولثنه،لجواداءجداحمدألسبدثلاتيش"بطلوب.عبتلىاصحارهابا.هـ-"كط

/لايخت!متسماوقايرسمهويطلالأزدواجبهدا!تعرارولثنى،ء"ا)قودورنالارنم-!يالش-مارح!لدللمثوليس

النتكدهلهذهأن!وذجام!رلى!ودالما،ءحتىلايختكثمهيمناهـ--كطامالماالصراعشحد!يبعيدانرذادنذلكمع

!لعل.نتىءمنيكنوصهماطوعيةاًودضصخ!-*،أل:هـ-".!ىواألطبمىاعالخراىالتظراولفت،الفشصهياتالغاول!

لدرعماثلاادراالمحدنينالعصدصينأعمقمضوروفزمح!-بودد،الادبدى4اقيمدؤ!يمهوالىالففيرةالطبعماتحدله

يستفلانالثلاتيةفيحاولوقد،!وصهـمآوكطالض!سةاًلو!تفيللنفعراءسمحوأنالغيبيهعتاحسرمناك!عرءرى

مفارفهيرسمذلك!جاءالمواقفبعضوب"الوءبتيلر"وذ!--أضعا!وفيألشكلشانفيبالاسشهار"نمسمه

!ةحروعلىالزمنحركهء)ىنيرالذيللجلىءعجيبةء--بماصوبمقداررعسهالتيارء-بهذاوليس،الايحاء

الوحسوديالتيادينتراتؤ5تدتقيو!د.عندهال!ياغةاو،والحسمس!د!رارألاروعا؟-كهماترديدالىالملحةالحاجة

الموثرا!نفاذدونسداليعفما؟الادبنخوفياخعمس!يماوأالمثقفيناكثركانولما،اشعاراتاد!عطريفةؤيالتسامح

ترسمخحين:لاوانهسابقايكونقدصؤالوهند.الماركمبميةالذيوالظإمألريفليطجيعةلمحهمهمكأن-)صلا-فيينر

مف"مصروفيعامةألعر!ياًلعالمفيالاشتراكيةأصولثاتتولذلكنفوسهمألىاقربالادضيالاقطاعحفي

محفو!*زجيب؟!ثلقاصيستطيعهالذيالتحولمابخاصةلعبد"ضالار))كقصةالمار!يبالتيارالمتدلرةالقصص

الطبقاتفيالمغلقةالاحياءركدوبةءإىقصصهتعتمدبأ؟ضرلاحداتهاميدأناادريفجوتختارالنترقاويالرحمن

مثلمايعوداننجيبعلىيعسرهل؟المدينةفيالفقيرةواوة-ح.الصناعةفيال!ملةالطبقةعنالحديثتختار!ما

هداقطع.انبعداشتراكيامفكراالشبابايامفيبدأ-المصانعلورلة-صهالعربالبلادفيلعاملة1الطبقةاكثران

الطويل؟الشو!عاهـلملأالمارهـبالهتياركانواذا.الريفالىايضاكماينته

العربي،عالنافيالادباءانعلارءنؤارورداحتجبوكماظلت!قدوالنقدألادبفيوالارادةالوعيعواملمنهاما

وراءالانثروبولوجياءاماءاحتجباهـوردةالنماذجوراء،ةدلالو-مم!بك.بهثرالظدونصامدةادبيةقلاعهناك.

استفلاله!.فأحسمنتالإسطودةاسشوناتلااخرىادبيةنماذجقاويل)ثس"الخلفيةادعالشمو"قصةتقادنانذلكعلى

واكثر،الشعر!وللاسطورةالصالحاليدانكانوقدف!لمو.محفو!لنجيبالثلاثيةاو"المدقزقاق"بقصة

هوعنهماوتفتيشاللاساطيراستغلالاينالمعاصرالتسواءطبقاتفياًلقاهرةحياةناهبقطاعيجتزي،انيحاولاًلكاتبين

وجدهاحيثمايستمدهافانهميابالم!شاكربدرالشاعروالطايصالنظيفةالبساطةالاوليرسموبينا،متشابهة

هحليةعراقيهاوبابليةاوصينيةاساطيراكانتسواءيرلى-مالثانيترى،الفساديرهقهالمنفوسفيالاص!لة

الدكتودلهاتركيزااشدهمومن؟ذلكغيراو!سيحيةاوفيالطيبةتلكتعيثروكيفالطبقةتلكفيالعمياءالطيبة

اتحاداوالخاصةالعامةالمشكلة!عتتحدحيث،حاويخلجلقادز-تلواخرىكلرة2و،والعاداتالغرائزمنجبريجو

هذافيه،نصيباالاخرينالشعراءمنواحدولكل/وثيقا--مثلا-لجود!ياادتامانوفعائلةبقصةلجيبثلاثية

استغلالفيجميعماطرائقهمعنالحديثويحتاج،المجالووو-و-لاول1عندالإجيالبينالصراعمحنىانلوجدت

له.موضعاالمقالهذااحسبلاخاصاجهداالاسطورةبدربةاجيازايلحق-الثانيقصمةفيالحياةيمثلالذي

-؟-بطيئازحفاتزحفالثلاثيةفيالاجيالتصبححتىالصفر

اًلعربيالاث!فىوالفكربةاًلغلسف!ةا!مكلاتاًهم7!مااودمائهافيى*فغيبيةبقوىموجهةامكنتهالتحتلي
.....الفاسدةالسياسيةوالحيلةالوافدةالثقافةطبيعة

ءالادبعنهاعبروكيفالمشكلات:تلبناهمنشأكيفالمذاهبازرأي-النف!يالتيلداثرعنالحديثوعند

يقرنالادضابنالجاهليالعربيكان؟المختلفةمراحلهفيحدأيالىوهوهامسواليعترضنا-السيكولوجية
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السياسةدنيافيالفسادلاصلاحطريقولا،عامةالاحوالحكما"المجتمع"ويجعل،ذاكيهممممنفيهؤء،اًففعكب!

كانبهايمانهجانبالىولكنه،المبدأبهذافأءنالقوةالاانيستطعلمالادصز،ولحبهشراوءخيرمنعايفعلهعلى

سطإنايضإولكنه؟عميقااحساساالموت.بمشكلةيحس،بتسوةيواجههانعليهتحتمقيمهكانتوانالمورنيحب

العربئيتصورهكان.كماالموتتصودالئفعاددتيويابدوياا-حازايحرمهالذيالخفىالمتجبرهذايخشىاصبحانهغير

،فلولاهةالحيللقيمخالقمامقياسافيهيرىاي،الجإهليةفي:وإهدؤءهداحته

افتراقايللفضيلةكالنولا،الشرعلىميزةللخيركانلماسوادييرقبانالمخارميوفيكلاهماوالحتوفالمنيةان

نفسهاالمشكلةالىنظرللعلاءابوجاءولما.الرذيلةعنوتلاديطارفينفسيدونمنلىهينةوفاءمنييوضيانن

دفجميعاالاشياءانيدركبهفاذا،الزواياجميعمن:امامهلضعفهأساهويعبر!عن

والياسةكالسياسةذلكفيالاجتماعيةالعلاقات،اكألمتنن!بابييسلبنيالموتوهذاعروقيوشجتالثرىعرفىالى

تتعالمؤميةفلسفةباعرضكلهذلكمنوخرج،كالتدينالذنابمجلهمنواًجرأولودوذبهـانكلصالمحير

وحتبناروألمالحرلين.ق!سه،العرليا!ر!!هاعرنمطيه.
......،العربيهالممسىدي!!ررهديرنالأ.سلرمجاء!ل!

.والجحودني!والأ؟والثورهوالرصىالدما"المو!!عدلاربوحياهاوومهدو!1،.دبيراناصران

لات!تالشكلاتجم!يععدالمعرييعمبانومبد.الفاف"ارطوفهممهالتطيرعهالجملمد(مهالمطالألوهيه

بذلكسعوعنضرماجديدافآضمافتوالجعسذفلالنفستال!دعلالسممهبين0،االانسازكعاوالفعلالأدوهيالععلوحدودلسانوالاانلهبين

الر!حيهالتجادببدويودمعت،ال!لرهالألسعلهالىلمم!مهالمونأطببعهمنالتمثيرلماتممدالتاليهالحياوام،

عنودلثالطيعيالموتلهندرانهـلادحدافناءالىمنردابال!وعثكلداوعن،بعدهفيماالحالىطبيعهالى

لأ....ء-..لا.المثانمدىعاىعريضطويلرهدفيادبت!األحو!

فهاميجهاتدصحوآلثنائيهلمكرمنكإلك،دىلوردلهالمصتالقحتتسداومعهـد!ما/"لمسهالوتامما،الاسلاميهالحياهفيلزمانوا

عنالمحيرالسؤالىووصأ،جس!دا!ضا?لىيتمهناعم!رانيعولثمط،لىجموتنفسههوولكنهمخيعايكون

الانسلنيالفعلبيناًدفروقوتمحي،الضضىو!نرت"!ها!دو!.:أرجاهـوشلعرحطانابن

يظنور،الوتمنالعدملالهربويتح!فالالهيوالغعلالاجلنا!مااًداظرواروتقضعاًووتامامخميوكل

كلهرعدىالكاملا،نسانويتمثل،العدقاعمقتثير،ش!"ال!راعالي-داالاولىال!جريالعرلفاواحرومي

ويبطل،الشرواًلخيرقيمبينالفرووفتنطويإلارضالار!رىالفعلومدىا!وكطالمعلمدىتحديدصولالعنيف

أماميتلاشىنفسهالععللانوالنفسىالععلبيناًلنزأع1،.ث"نسر،لدون-وألىتزولوفلم،،نالأنس!وهـؤوليه

السشى.ادحدسد!افكر**ااةالاسفثارتولذلك.الا،هى.العدللمؤكدونمثلما

يةالعربالنفسفيالفكريةالمشكلاتاننرىوهكدا!ألالاهيالعدلحقيقةهيما:بشدهالشكلتينهاتينحول

هـدا-الأنسانيالموفففيالوضعازدواجمننتأتانماهـهـ5لف)عحوانا؟الكونفيألانسانيةالحريهحفيقةماهي

وشر-خير-ونفسجسم-واختيادجبر"مجالاتعدةاهـدلباالايماناعتنقبشادمثلشخصنفسفيالازمة

المسائلهذهوكل"الخ..-وموتحياة-وانسانالهرونضررتقداعمىدلجاوهو،الاختيهادوبحريهإلالاهيا

وكازت.بعدهوماالموتمشكبةألىبالنظرمرتبطةالفلسفيةاعجبألديالمعتزابهدا.الاسدادالبصريةقدرتهافطلا!

طرؤ!ألىالميلبمقدادتفترقوالادبيةالفرفيةالاخطصاتاجزعفييصرخومذهبهعطاءبنواصلبحسديقه

ان!دهذههذا"نريءالقلويددك.ألا.ضدونفينألطرمنالمهذبا-لاكنتخيرتودوهوايمخيرغيرفيماعلىطبعت

المعاصبر.الادبتوجيهفيفحسبتؤثرليستالشكلاتا!ب!االالانعده!ه!قصرواردودمواعطىاعطىقلااريد

ممستمرةالصلةوانالقديمادبنافيحقااثرتقدهيوانماالقج:االااعةجتمافارجعثاقب!وعليقصديعنواعرلى

بعدوالحياةالانسانبينالعلاقةفمشكلةالادبينبينلذلكدواءجنسطودوالموتمتصك/"و.لعييهنجارو!حبر

منذلكفكانحيناالجبريةبسمةالقديمالادبوسمتالموتالشربالالنسيلنها

تحورهاكمااخرحيناالثكوبسمة،ال!ليم!الزهدادلطوخففلمظاعنيناًلمنيةجزرانناالاحبةتدفمحلى!أشرب

قوليصودهاكماثالثاالانكادوبسمة،المعرياشعادبعصزحى،صرلااخلآلأفتصادفالزمنفيقليلا.ولتقدم

الجن:لديكاونواسلابيمنسوب!صجانابولى!اهاالتيالمشكلةنرىاوالاجتماعىالميزانفي

وخمرلبنمنوعدوهلمانفراًالصهناءدنهأنركا-ملكة"-"الناقصوأدراكالفاضلخر.،ن"التوحيدي

عمروامياخرافةحديثبعثثمموتثمجاةف--يالشجىوهيالأجوبةاميرعنهاوالجوابالسائل

والغاياتالمطلقةوالحقائقالانسانبينالعلاقةوتفسيرءإىوالوقرادصدرفيوالغصهللغينفيوالقذىالحلق

:يقولالبفداديالشمبلابنجعلتال!تىهيالمطلقةولهذا...النفسفيوالحسرةالجسمفيوالسلللظهر

سعيىدابووقال،الديندبقةالراونديابنخلعالمعنى

اض!أراًرامالمسيرذاأقعدالمدارالفل!كايهابربكبوادت،الا!لأمفيفلانوألحد،بالشلثالحصيري

ابتهار،منكاًفهامنافنىشيءأجم!فيلناقلمدادلدالروممطابنواجههماالتيالشكلةوهى."الحكمةفيفلان

.نداربهاًلمفضاءهذاًسوىدضاءوهلالففاءفيىوؤيكف!ذوو-وانوحيدبالعدلالمؤمنالمثقفالمعتزنيوهو-

اوارلهالصروععلدجحفرندامالمجرةذاوموج""اهـظوهسماهوبمثىءالممياءبالمصادفةيؤمنحياتهطوال

يدقانماضيلابىاوحتالتيالمشكلةنفسوهياواجههسثم،التبريرفيلنفسهالعنراءيجدانويحاول

يرجعثمالكثيرةتساولاتهفيالمطلقةالحيرةابوابعلىينسدولمالوجوديالقلقمعنىفعرفنفسهحيانابو

تبقىوالمشكلة."ادريلست"كلمةالا/لايحمليائسااالي!نظروقد.نفسهبهمايهديءالاهدافتغييرفي

ومعالجتها.النظراليهاطريقةفهويتغيرقدالذياماحالهاعلىالسيإسيللميزاناختلالفرأىللسياسةزاويةمنالمتنبي

السابقةالرائيةقصيدتهفيالبغداديالشبلابنمنكلاصلاحعلىالقادروحدههوالخلللهذاالاصلاحانواعتقد
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:اًلمهجري(الادبكلسكاليهـا.والنتورةالثئائ!بة-1ء-مأد-4عنينحدفف"سأم"قصيدتهفي(لبكيوصلاح

قمتكتا!فيمفصلاالقادىءلمحد-5موضوعهذاادمى!رلؤينعيالشيلابنفاما،الجنةمنآدمهبو!
...!.-.-...وءن،بابنانهدحقالذيالهـوانعنمسئولاويعدهخطيئته

أل!خحى!ىفيلاهذاآحهدلجمهمدلتداثتحمدوكلكتوالمهجركبكطذفيلدد-لىتكوننلويتاسف،برهم"العدو"الشيطانسخرية

الوضعالىالهجريونعاددمد.هنالكماذكرناهبرعضإقاما:أكلةجرتها!دادملابناءتجريالتيالصالب

فتحدتواالحديثةالاؤلملأطوزجهالنظريةعنالناشيءفيالصواتحذار"صماد4بذنبف"أشقىآدميكفان

والجسد.والنفس،وال!لبوالعقل،والشرالخيرثنائيهعنر1الحوولااًدسجودنفعوماعد!بالاسماءينفعهودم

ميخائيلالالستاذصورهافقدوالشرالخيربينالعلاقةفاماشعاولهالساممات!ترباوديزما!ثم!أخرج

لحقيقهصفحتينمعايراهمااذفيقىتوزحوعلىزعبمةاتفارللذنبا)كلماتمندبب--"المهبعلممأدركه

والمتر:الخيرقصيدةفيفيفولواحدةاًدصغاروبنابرادمو*لمناهبئالعدوبلغاقد

فوادولاأضلعجلولاءوهـ!كقومضالعينون!نا

فليذاجيشيطاذاسمعاوياللعجبليفيسمصهـ!ار4وعلبذفمةعا"ضالم!"--"،زهلكلةا!الك

سماككانتأيرصنجحيهكه!لولاإخيياأبم!الففيأبمييقول،افروضعالىبالضص!لمةحوللمحتلبكىصلاحواما

ألهلالدولرفيناالنقاسراًستوىتوأ؟ماناًنااً)شيوا!دد،ول!بقازرهـءلىصنيسام!!نصييرطموحادمافتحور

اتنسىاخطكالناسينسنيانواحدجوهرمننصنعألم،-ء:ثفيهـمال4وكمالر4فووفيعالمجفمنبساص4فيحس

قدبمزمانذكرىنفسهفي!وجعاالنورابنمأطزقؤإتدف!،،سامهمنعنهوتحفف-لما-"لشحواء)"اللىفيخلق

الجحيمابنوعان!مستغفراص(انحنىلم!ءعيناهواغرورقتوال-ع!الالهـ،موطرحصنلضحت-وفإدمزالىر!هماحواء

النعيماتانيالحرىناركمناخيياأيالفبلأبمماوفال،ي!لب(نمنبدلأالدز!الهما.نحدىلكيفةالمعرلشحصيل

السديرموشبمبينوضاعاصت،ا!!جنباالاثنانوحلق:ل-"

..؟...:....وذطاهـاروهـةوفويهصهـ!هـاوجوداذبتدعبذاؤم

العملتنالية!ن!عهموإضالااشعردوصألعيمهيحوروواًلأبرا"االابداعهذايددمانالعيشفماننتعبناؤم!

قلةلععميعرنتعفقءأالدقمهقةعقلغيرانقالتحدطودا4ألقماباشاتصروولنمهاوالحراً"احدهيختاراًد!رفاىالاا-"حرمتقللا

.......-."اما"-،إظللكيالاحرمهـ-،!اللهحرم!اللهخرم

حياتهمينهلىيروجهوعادالععلسيطرهور!ضىركودهصنثورترألىالذنبهبوهـجره!حضمنالمشكلةو.نتعير

اف+معالقل!الوظلاضللالىأعود،ةااول!"كذلملمثيس!تطعحماتا،!ب"،ولكنوالاماص"المعرفة-فيلمشاركته.وسعياللهءإى

..لنشيجةا

فيهيوانماا)خارجيةالحقائقفيليستالسعادةبان..

الالئاحفىعرلضةنسيم!.فوسر.اك!حورلةذار4دا!ل!والا!،نطيفانالابعارمدىخل!البهعبب!البعيدمي
بة-.:!...صآزاظمليفتيت!الرفدؤيأبىرفداافيوعيسمألان

سب""ولكن،والجسدالن!ىبينالص-ر.اعالكرهءلىا!لملات!حانالاحيانمنكثيرفييمكنناوهكذا

المستبدذ:الجائرةنفس"علىلجسدهقفالمواليعضفييرختصريرحفرجالمجمدان!ذافيالاخذولكن،يثالحدحتىيمالقدمن

الس!الى1انتورجعتاًلقضاحمانيانفسمشكلاتحبضبذكرسأكتةيفاننبولذلكنطاقهعنبا)جحث

تصنعينفماذاقلببمدءامنقميصكوعلى،عنهىوالتعبيريرهاتصووطرقاصداءهامتلمسافكرية

اًلمثولت!بسينوهرعت.!.:للوصولقلببمصحيت-.صرداولالادفي!
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+-+.+.-..-+.د!:؟+!.،،د.ش..9،ك!زز!.1141!.ح!!*.؟!!نخ!لم6ء-!/.-ا!.-/!،!أ!؟ي!جم!1010د

ي!!/!3م.+ؤ،؟)!!ش..-يز.؟!+.-.لأد.-*لم1أأ،،0،،!."/!؟!

..!-لالأ..؟+.-س.-ا.+**ع01!ل!-/!لا.ح!،ا.-،"نرلم،

7،-كا+-إ.إ:.؟لم..؟-ا7لا!-.379-اا+.ح-1؟3.ا"إ،-جم!!!

...-01"ب+.--+ي!.*/!+ى!البمبم؟ا.!،و..!في+.3.!"6لم.لى-

لم/:؟.+--،.+01،!-؟،ع+.-!+.3.!؟!.!مأ2:ءة!الم!!لم"دافي؟!

1103++؟!!ا،*؟3!*!*3،.أ!دأ-ت

!/001؟أحمجمة-ء.!+!!ول!!ة؟لا-+،3قينم/ف-قي--،2؟*

/!!!01.؟!*++.!شئملأ،*!.!جم!ء..!\-724س-:-1-لأ؟؟!لم

(11..!ش+3+ت؟.؟ا.ل!هـ*.أ"،*!د؟!-،أ01!!ا؟!ير!ظبن-+!-،ا-.!7!--!،،!%

الحكيمتوفببقنعيمهمببمفلايل!جبرانخلليلجبران

ولص



ا!رابماو.هـذا(166)."19لهمي.!لاشواانالىماجسدفيتحيونينتدخلصعينفبيالدخولالىدعيتماذاً

.الفكرةلهذهجد،بىبضفىيرقلاوالتناسخبفكرةيذكرنا:حتففالحرأعلي."ذا.ذرعاودفاقهجبرانضاقوقد

اًلحياةامودمنمختلفةامورفياراءكردارفينعيمهضاذالال!وجمدمالقضاءانغير،الثنائيةهذهءلىعاتيةتورةنفوسهيمفي

،والمضببروالصلاة،والكذبوالصدقوالمض!ومادخادمبينكالعلاقةوالكونولذلك،ألانسانيالعالمفييتحققانلايمكنالثنائيهعلى

اًدطر/فو"ن،المالشئوناًوالصيواندحوموأكلالكديةوالارادةوالشر."الغاب"سكلوهبتحقيقهيحلمونيداجدعالمايونالمهجراختاد

الناسعرقالغنىانما؟الغنىهووما":يقولحيثالةةىفيدأير4الك!-،لتاىموسسهمطاقةدنيافيالوحدةتتغحيث

كانوامنظهو،.برهالىيرهقوادم!ونزيفعرقاالناسافليرحمختزنهاود"اؤهمالتإموالخلود

سخاءبينالمقارنةالىويعود.(147)"دمو.ز/فعرقا!اصنا!ا؟ة.ر.

القبرةاتدينكم":فيقولديناما.نعطيهتعداندونتعطيوأنهاالطيبعةفي--ورفههساولالاهـوتالغاب!اتفيليس

الناءمفيعهاالسنديازةأتقرضكم؟المرهصراقةميا!4والينبوعأءابىاد!ااهـ"-رورهـءيرمصتلمولسىهـس!لاننقاذا

لقماءلبنهاوالبقرةصوقهالكبنزأيعطيكم؟المصولى!مر!اوالضخلمةدو51هـ!ا!نثسوهـماهـوتهولان

.(8،1)"ونودهاحرارتهاوالشمسغي!ثهاالمزنتبيعكمأم؟معلومدباوراًلد!هـصالئىكالذك!ربيسصاشهـ-فالذي

يور،دنونكانواجمنعادهماثفي.زرد،بطالمهجربرلمون-مناكثرفكرةونلكوالاز=-،دالفناءكع!حدةصلممحض!((الغاب))ولكن

!.اًلانسانونقصالطبيعةفضلبين..الصوفيةعند

!ؤف،بالاك"رداده"فيزهـ!هدلاستاذ7فلمرأؤدو:-الغابدون-ةالو!نحو!جهالتنائي!ة-2

ا!)دزب-ةبوشاحعنهاادانهو.نوشيحالو-دذو.!رد-ولالرامهذاألىعادرميمهص-خانىلالاستاذانءير

أنطلقانهوبماالخضر(منلرىصوردصهـداد)اذ،إطلممهاوركتابضمش،1عريضةلؤلسعهاورماسدفاتخذهفيالصو

علجهىصماتفومالتيلعامةاالفكرهتسحولىالاالفحولفيلىرألااث!بالكثرذاوالثنائ!"ان،ولىجصق"صناد"

فف-!توقدالمسمائلجزلياتديلمحصولهص:ءتولى-غتهف،ءأوحدد2الوالىص-هاالخلاصوان،الانسص،نعالمفي

لإقارك!ءاتضحتفكرتفاأناد-مفدماالاتارةء)ىالقدرذ."امل3الالصوأزن"طريق!والمثناذأوالمتكثرذالذات

اساساالوحدةجعلحينكذلك.الاولىا)*"-،تخلؤل.

عنيتحدثأنءإحهيتعذرا)واًؤصؤ4باصححمظهرلكلدصفرداالانسانخدقاًللهانيقولاًلمنطر/ةهـدةيشرخود!ما

على-هـضلا-المحبةفهمتفاذا،قبلارفاهدلازالمنردوصتهذهصجعللخلأهو!رحراترممهقدالالهكانولماالازرواجفطلبمثاله

فصلايعقدأنالكاتبعلىذلكبعدتعذرألاهـكي!ز،موسأنه،هذهوعلى،شأبةفأصب!تاًدواعيةغيرأحد!تهوانشطرت،الازدواجية

ريئللنظرحسبالبفضاءاذ،والبغضاءأ!بة!ن!فارنةليت)ا.القدرمةاصزيهاا"دركطوبرلىطرإبئفي.فميرانالثنائية

الكاتبيقول.ـانالسهلمنرمدولم.لهاوجودلااكفيرر4ثفوضروبىبة!!حديةملازمةطبيعةالاهبمان،قصصاصماالثنائية

الدافعة"القوةفيكمو7الجاذبةالقوةففيكم"-،نالافلبشبعدىررالمالهاداًدالانس!انارلوجولما.(/265ةمرداد)"الوهيتها

ءلىفانولهذا.واحدةؤوةبالعرضلكوناأنإجبلانهما،والموت؟ةوالحوالا/مانوالكفروارضرالخيرفاذاالمزروجاتمنمثاله

صاويتن-منيتصدثنعبصمهاست،ذ.أندرصانا!قادىءما.هـ-تاحثارهافلماالواعيةاًلثنائيةيختادانقبلحيا2الانسانكان

اللصالىالنظر!مثورنومرةال!ايةا!رذص-ثصن!رها*ريصنر-يندا"لمافيكأكاًثشاؤفي":نعمهالا!تاذويقول.أحديض"

5-،:للقادىءيعرضقدلسؤالطوهنا.الظاهرةالانسانيةللق!اءابدامنهمالى3ي!عملضديناونقيضينفينالوكماالوهمهمايصو

فىفيةالحهونظريةهيأليست؟الفلسفةهذهفنيالجديدواحدهمايكملشطرينغيرهماقماالواقعفياما.ضدهاونقيصةعلى

حع-؟الحلقمةمنيتزلالهياونوىالىلوبالسلامالىالوصولوهـ!الاواحدةلغايةبيدإداًالاثنارفيعمل)الاخر

.....نم(268)"المقدسالمفهمفيالكاملوالتوادنالكاملةوالوحدةالمكامل

اًلطربرفمفرق:اًلطريقمةرقفيوالنتمعورالعقللىائيت-"أمنالااليهايعودانلايستطيعولكنهاًلىجنةفارقية4بالثناالانسانان

والنصصكلاتبالجوانبشغوفا.يزالماوهو،فارسلبشرمسرحية،الذاتاو"الانا"بادراًكالالايتم؟ذلكيتموكيف.الوحدةطريق

وراءأبعادا/منحهااندائمايح،ولأنهغبر،الرومنطيهيةتاقهؤ/م!بة41مادامت؟"وجسدروحمنمزدؤجةاو!كثرةتبدوىنتوانواحدةوالانا

اوقفواالفكرةمناًلفكرةوءولارالالراًكعنهايقصرارتيالمترأميةابعال!ا(96)"حرباجأتهودامتشباكابهإماينطقدامشطرينالانسانأنا

العقلأمنازلةالمرحية0هذهفييصودوهو.أحيانااللفظةومنبل.الىتوازنالانساننالعالميعرفدتمالتوازنمشنة"أنا"بقيتواذا

وباراوصاعداماراًيميناينفرجحيت"الطريقمفرقفيش!عوروالىالقرانقيهايتما!خي،الاله"أنا"سوىشيئاالانساق"اًنا))وليست

فينحدرالمظلمهـ))...الجانبفيلشعوراأامامالعقلويتهزم.ومنحدرامظلما"الكل!ة"هيدلكعلىوالانا،واحداًالاننانفيغدووالمادةالروحبين

وؤ-،"النفمىنجلجات(فيهاتضنطرمغايةالىرشدهعميوضالمرء.الف،موروحالاونيا!مرمعاًبخمعتاذااًلكاملاوةواًزنطوصلقو!ا-

درجاتفيالانسانميقى،الثععوبىالعقليرقهرالمئارالمقابلاًلجانب،ءمبحوعندئذ"الكلمةتفهملبهيالكلمةفياًلزاتتئوبانمنبدولا

ومنصورسمرةهمأشصخاصأربعةالرواقيفيو.ثلجيةقمةوييلغو!رةالرياةتمنحكد،وغندئذاًلموتبهتقهرونايديكمفيسلاحانفسهالموت

قهويهـهاوتوجالمشاعرنجلوينفيبنغماتي.اًلنايويتدخل،والنايواًلابلهمدالفووبمهذا(81)"اًلن!بياًلمحبةمفتاح-.الفسي!حقليهامفتاح

ويعصسدمنصوزافيئعسالبشريةشقاوةفيالمترددلاالرائقالنفس"وانماوانسانالههناكقليس،طلقةوحدةمحلهاويحلالثئائية.نجتقدم

فيالمطاقالصمتعنصرفهيالابلهاما."الباطنجهاداهاعلنىسمرةاسمهـصاهذهاللهووحدة.الاله-والانسان-الانسان-اًلالههنأك

تالحرىببعضويقومالقصبيرمصأنسوىشيئايفعلولاالروايةالم!صةوهل"،للحياةعاشبه!فصعاشمنناموسهي"المحبة"

غامضنحوعلىبسمرةيتعبقكانوانالحستبلديمثلوهو،والإبماءاتولكن.(81.)"؟واحداالا!شانفيصبعبمحبوبهالمحبيندمجاناًلا

بنغماتتتاثرانبعدمداركهءنتسموسمرةولكئ،تبيعكليهكأنهقيبعضهم!هـاخلالكوقمافيكل"؟ءوتااًلناس.يس!ميهآبذيماهذا

بيناًلنسبيالتطورمنشيئالقيوان"بشريته"علىهوويظل،النايجصدالكيناًنم،الكونفيالانسانوكلالانسانفيكلهاكونفابعبئ

وسصرة،ومنصورسيمةهماالروايةوبطلا.وآخرهاالروايةأولموتاتموتونوامثلما،بكاملهلمستموهالاأجزائهكهـاقللم!توما،وأحد

ونرا!!،النغمتدخللولاعفويايكوناًنيشبهنحوعليالسموفيتتدرجلمان،اًمواتوانتممستمرةحياةتحبونكذلكاحياءوانتممستمرا

فتستلهـم،والقلبالشعوربينالثنازعمنقلقاتعانيالروايةأولميلاننفكونلكذكم،هذاشكلنجيرثمكلهجمهدففيالجسدهؤافييكن.
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دونورعبة4،"شجعودعهوتالمجرداًلحبوبرينبينهايقفلاكلهذلمكانحصشورأقغيراضطرابهامنءيهدىالمذيالناردالعقلميزةاًلابلهمن

نادون،صجريسه!انمنفيلا"ؤدا"،شق!الى:ا،بئوفي،،تشبثالمتطورالىتدرجالىوإوقظها،والقلقبالتنازعاًلشعوراليهايعيد.منصور

يذالمحددكشخصيةوهو"هاديا)وزينهسوىمسعاهقيمة!دكب،بىلاالذيالدنيويشخصيةاولفيوينتحل،"كالى"يكلمة

عنفاعلنواالباقونأ!ا،كثيراًيتحدتأنيحبلاالذيالمواسةالآفاقادى-بالظيالطثروبعد-الروايةمراحلبعضفيإضقلبثمبشبمء

لير؟وجدهل.يستطلعالعلياءالىءضى":زيضةوتقول.شماتتهلمأدونبذلكضىيرانهنحراًلجديداًيمانهفيحطمه،الشعوربقداسةمومن

يؤللناسجرةمصلمرالعاليةالقمةأياالعلياءد9وتع،"يجدأنا"نرىثم،-يبكيان-الضدين-والابلهالنايلرىالنهايةوفي،تضجر

الموحهبدة!وفداسوى،الزمنالسارفييزالونلاالذينوهمالسهلمتعلقواًلابله،المظلمالجانبفيمعاالن!ابيحاولأنوالابلهمنصوراً

القيد.حطماًلذيمصريبكي.منفرداالنايويظل،ألصاعدالطريقتختازالتيبسمرة

ؤيهماو،الإطجبهةلصر-جةصزةصصوزتصزهطريقينمناًلانسانجبةاًف!دخائلىيتحسسونهبواذالذينالثلاثة"ؤلاء

ليخغإبلا،المزدوجاتن5فاصفوإؤلفاوضعكي!نرىاتجهتسيرةأننرىوهكذا.الثعوروطرإبئالعقلطرإق:ءنخضاديبن

فيا.لإزم!-لماز-يافعفااءلىلرو)ببى،الوت!صلى!لى"نصور"موقفتحددانبعد-ايضامقصودةمفارقةوهو-اًدعقلصوب

"الجبهـ!عالقي"روايةهـزعهـ،فيو!ي.!فوالكثاك!!ححاولاا!لمذانهماوالئايورصوراانمنالرغمعلى،الشعورجانبفي

ؤعةءاكرمقا!--4لهوتضحادفردلالانانقؤمنا!ايةفيلانهيقظةمنصورا!فعولم،النفسيالههقمنر!لمصاهاأن

....ء....نقطةمن)بدأالذيوهو-الابلهاًما،ايضاالمظلمالطريقفيذهب

"لممتالمتج!يآلنطرآوم!6جطااتعرضىرحش.آلفكرمىيألامممعوستقرااًطكب.اثارةلولاكادفقدالمتدربمالمتغيريرهقهلم-الذيوحدهقانه-الصؤ

...اخاصةااررليخيةاالمفهـوماتبرعضمن"بغلالالمبطنة."كطقعنالعاجزاًلاخوسوهو،بالناي)بحقنك!بنهفينجئر.،ة

الد!ورلدىاحيرةاتظهر،عادلية:تحسبحالثنائية-5ثافي-ةل!ايةال!بوجبهة:الغيبجبهةفيمتكثرةثنازيات-(

ثناؤب،تورنالمزدوبم،تطرفي)يخمااززةالموفيؤ.،رسبثساًلسهـ-لىاددواجيةهناك-.متعددةاردواجات.علىن!ةهدفارسلبشر

!-لوفي،يم-لأبهـ!االىكأء،ذمرفلا.فارت،ا!جاةادطذج،تالعادياتونسائهموامامهـمالفلاحينوطن5ؤإرر،ل:والجبل

و)م،الجهت!ناحدىاقاكطرفلحدثرومنطيظباز!اهفونيرلا"باذخطوإل!لووراءهم،بالقواليلمقبالذي-ورف،!

في!،بفرضاتطاوالت!زء!الأطرافبا!حادأررتط،ورقوريبتدا!"وعلى"حواجمهمفوقمفرونمةوأكفوم!الاالابصاراليه

4بوتأثرا)زوىذر،زره،؟بالالم!صاننادىأن!لآلشت،زعلم،نتماقوعراليهوالطررق،الرلمودعشبهوقصيرأبيضعنئمبفيه

.ز-4ص-آخسرازدواجوهذا-اثنانالاالناساولئكمناًليهالوصولىيحاول

ةدث-كسيحااًلئانيوعاد،العلويالنورنىسةأعمىأحدهمافرجع

الهطرفلمحيا)ء،دؤيرىمقادببرأيالحكبم!"وفيقيرطلعواليومنهذبعملوفي.البكاءدائموالاخرالضحكدائمواحدماالارهاق

بمب-"ؤكربرب-ااوره،ساولادب"لنةسهفئوقيتالجهتيناحدىاًلىيعتبرأنأيالذيالرجل"فدا"الاالمحاولةعنسواهممنؤصةعبرة

وأ-الابديةأراداهما،واهكسيجالاعىغايةافتخاتهغادأنإ*تقد4لاد

/نجفعان/بيرفانههوأءا،الحياةبدوامالتلذدفيطمعا-الخلود

الىفالصعودجب،دةازدواجبة!خاوتقوم.يصرعهاأنيرب،الاليدبة

حذراطررالىمنجذبفالتطل،السهلامعافيالعاشقةالمرأةحبيقابلهالابدبة

منكموقفهلكونأنلح!الح!منموقفهأنلرى،آخرن!وعاىاء!.ا !!موهـ9،يبعى.اريىهدر-رإصهواسمها-اًلمحمهالمراهولكىالالديه

لرالمعىهذازشهتدركولا،ودخلده4رببحسيصرعهاناى،الادد/ة

ص.ء.لم......،..،...:

رغما 41ءحومنوالناسالصعودعلىهادى?صممفداشما،ورسسثلمود
"سءااتهيغمهمرومكلحجرااليهمبلقيمبأن/عدهموهو،منهإ--رون رهـشسخاابيصبحجرالبرتقالجرشعذداليكمسألقيمساءلعدمساء".سالم

55!رصهم.انت!سباف!كإؤدايرلمبهماحدودزينهتف"م!ولم."بسلامتيينبئكم

تتصا!لكيلنفسهانفسهاهبأنيدعوهاوهـوللغببرتهبانفيالحب

اتهبي،-أنمنءليك(هونلينفس"ك.نهبيأن.عجيب:"تهبيهف

فيفيجيبها"فائموهم)ءبأز"ة،مهمنلعجزهات!هوانجراً"لنفسك

و/ضاديالاولىالمرفأاًلىرالصعودق!اويبدأ،"حقيقةكلمثل":هدوء

الصو!يمطالبال!عبدبفلم"المحبوتبرز،الحبيصرعأنثونيصعدأنيستطيعلاانه،حبيبتييا

ببركأالابنشمفلنيلمناتفين":لهاويقول"هنا"صورةفيبهالمؤمنة

أروضها"أنأر!!انما.لهاأطأط!ءلا.أ!واهالا.عليكهوني؟عنك

اًلذى!فنفيدراًئعة!صائد،ته!تثم،خلهاالتيكلاتهعلى-الاولانسفاقهارغم-هئاوتعيش

موضع2الى"زدضه"نبهءوتهاولكن،يسقطلمالذيالحجرقتلهافقد

على،ت!ياناداهاساعةكادرالآن"،للحبفهمهافيالنقس

اًلسفرعالمفىوحدءئسبكانىاللهـيهافازطلقاًلسريرةوهمساتالجسدصرخاتتالقتشفتيه

وبرقرر(1،ونعومةخشونةبينخلففلاالعدواتتموتحيثهئالكالذرى

./سلبان"لغرضببنالقمةالىيعودانالسهلالىرجعالذيفدا

تةعيرأنيريدالآنولكنه،"قساوتهاعلىيحاسبهاوانكنزهاالمنارة

ا،داًبدار!.س37ع-د.ل03.الثمنالرأددكأوور-ط!نثادزينه!قدم،تنشدء"هنا"منلهولشى

--------------------------------------االا.".اًلصماةلرقالىالنئوهتعانيتزاللاوهي..اًلموتغمامءلىمتهالد" وراا!لعر!لراللاولكها،الصمبرفيرجمهأدركهاحينالحعيعي

85



مسرحيةكللانالمعاصراًدبنافيالاولالمقامفيهاا!مولذلكوروحياماديامتعاللكائنا!نساناًنيؤمنلانه،"القادلية"

وقد.فكريةمشكلاتأومشكلةعلك!اتقوممسرحياتهمنالالسانوصلوما،القلوقوةالعقلقوةبينتعادلمنلهبدفلا

بلاما،وأجاذبعربمن،النقادجهدمنثاره3لقيتكلوانكارارادتهسوىارادةكلانكادمنالراهنةحالتهالىالحديث

؟دائههووهذا0!نظمعميقنحوعلىألفكريةأسسهااًدتعادلفاختلوحد.بالصلآمنلانهاًلاالاختبارطريقعنيثبتلاما

الىالنظريوجهيمةالتعادللفلمسفتهالشرحوبهذاالمختلفةوالانسماناللهبينالعلافةحيثمنأما.ائقدقنجما!ختلالوعن،لديه

بةالمتكثرةمظاهرهافيالقائمةالوحدةىارادةتكوناًنايتعادلهناكيركونأنيجباًنهلمبضاالحكيمفيى

.0.ءكانواذا.اخرىكفةفياثلاهيةالاداًدةوتعادلهاكفةفيالانسان

ا:لألوهييةعلىالالوره-6اًن:اًهـ-3!قول،اًيىبا!والشراًلخيرشلنفماكذلكالانسان

الرومىأبنبهايعجبكانالتيالشخصياتمنأي،مجتمعفيوجداذاالاالفردفيتوجدانلاصفتانوالشرالخر

فيهكانبأنهوصفهدماداًبناسمهلهصديقشخصيةأنهنبدلايصلالمجتمع-ودكي.مطدقشرمطلاونجرهناكليس

الشاعرذلكعندالنزعةهذهوتعري!،"عزلرية"ئزعة.العملوقوةالفكرقوةفيهتتعاثل

اليه:المتواليةالاسئلةوتوجيهيفعلماعلىاللهمحابهمةاًنهاأساسأيضافهيالمجتمعوفياالفردفيأسالىالتعاددمةأنومثلما

اهذلععا!لنزفىيكنتتخذلممنلكنفكرةوالالمو!ئيا.والمحدماالحياةعندالتمبيرقوةهماقوتينبمنالقائم!لالتطفيوتتمثلوالفنالادبفي

موضعا!االالاهىبالعدلالتصلةالفكوةوهي-ا؟خرةالالسسوب!بيناًدتعاللعلىتقومنفعهاالتعببروقو"اًدقفسمووقوة

أراد!ن،بالسخرلةالتساؤلو!قترن.ا!ررف،أؤ!اام!5جم!غبرادضعأصبحالآخرعلىاحد!ماطغىفاذاوالموضوع

وحدها،ألغفرأنرسالةفىا&!خر!"هرهصورةلحدأن.والمجتمعالكونفيالانسانموضععلىيدقىالذياًدضوءفانهادفم!مر

-....أ.-..علوعلىوحدءالتعبيىلان"الادبفيوصوهالتعيبر.،كفيلاولذلك

يرات!-ووبهأبريصنال،لعبدورات11!ظرهوأل!ا."اًتهذيبنطا!فيوالفناً!دبأهدا!يحبسقدوالفميةاًلادبيةقيمته
.أننشوريومفيسحرالتوجيهقوةتحملا!تفسيرأضواءأنغر"النفسيو-لأمتاعالروحبى

-والقدمالآبادمرجميكانعدااحفظهائت!رونلمجرمرت.الانسانلبنيالفنيالاملرإحملهاالتيالرسالةهواتف!اناي

الرممتاكموتنادتأبواقهمفياًلملال!ففخءلىبعثتحتىفهواقدسرأما"للالتزام"أو"ل!فنالفن"اًلىيؤديوحدهوالتعببر

!رملجه!مكآلعيلهوجاءزعنفةاًلامواتمنحولطوقاملانهالمسثوليةيعنيكما،اًلرشالةتأديةفيالحريةيعنيآخرالتزام

واللهم4*صداثعوزماوت!فقدتلهعينعنيبحمهفذاكاس!سرلالىالتفشبرويرحتاج.معينموقففيمهـاريياظهاديمثل

قدمولاساثطلا!ف!بانوذووقن!بلاربرلطعاى!بماوذاكلعمل!ةتحتفظأنعلىالحكيمتوفيقوبلح.المسئوليةتحققلضمان

ويختصميبيههس2اروصاحبماحبهليسرأسغأصبوربالتبعيةلحنبمعزلوطل،العملسلطةتجاهواستقلالهابحريتهاالفكر

المانعلىيحطويكانشكريحمنالرعبدولكن:طولهالتعا!ديةاًساسيلخعىثم،سياسياًتجاءا،لحزبية

مناللةيستخفراًنينسلمف!انهولدلكبالالوهيةعميق.الغرمعالتعادلىهواًلوجودن2تفنقدكننظاذاتعادليأنت:اولا

قصيذته.حتامفياللغوهذأمعادلايكونأنيجبالفكرأنتعنقدكنتاًذاتعاددىانت:ثانيا

فيهص،انتصرطويلتانقصيدتانالمعاصرالادبوفي"العمل"تجاهواستقلالهحريتهفيهى"الفكر"عسئوديةوأنللعمل

عنه.يدافعانجانبهالىووصقفلللشيطانصاجباهمادلانسانوضعانوالشراتبرأناًىلتق!اذاًتعادلىنت2:ثالثا

بأئهصرحوقدللعقاد"شيطانترجمة"الاولىللقصيدة.الشرو.بروازنيعادلانيجح!الخيروأن

فىثودة"والثانية،العظمىالحربأواخرفينظمها(نيجبوشكهبمنطقهالعقل3نكعتقدكنتاذاتعاددياذت:داًبعا

9!91سنةالاولتشوين25وتاديخهاللزهاوي"الجحيم.وايما.لهبشعورءالقلبو!اًزنيطول

فيحعباتهمضت،ناشىءشيطانقصةقصيدتهفيالعقادويقصأنيجبا!طاو*دجمط!رانترىكنتلؤ(تعادليأ"لت:خامسا

قصوير!في،الناسىلاغواءوق!رءخلقهاللهانالاولى،مراحلثلاث.التفسدوقوةالتعير!ةبينوالتوازنلالتعاللعلىيقوم

الذيالشيطانهذاعلىيعطفالضاعراًنتحسحياتهمنالمرحلةهذهتوغشقأختارءلطللمأطبسريعهخلاصةهذه

علالشاعر:تسيطرالتني"العزيرية"الروحوتلم،اًلمشرعديهكبوواً"منقمهمووطبيعةيتمقلآملىهبوهوالحكيم

الشماكروفاءمنهابى2والكنوداللهلهاشاءخلقةصطمنأترفطتحسىوائمادحسبواحنمعالسياسة

قاددعديمعنوتع!الىالوصودقبلدهاالسوءقمومنالمتعادلالاخلىالىحاجتهامر،ئفمهابيةالعوالبلاد

المتطلباتبينالجممالثارهاومى!يةالثقلالبناليممختلف

فاجرةمنلهايا-فاطاعتدلأبرياءمحئةكونيقالفيعايجابهـ،حيادعلىفهاوفوولىاًلماديلأوالمتطلب!الدينية

الآخنوةدع!نمنهلالمننحقتللقضساءخلافااسطاعتطودواًلعالمفىالئفوى.توأزنالىحاجتها،ولهالسياسىالميدان

هوثمالتحكمهذامنبالسخريةالتصريححديبلغيكادوالشماعرلقرالا،لانئعيمهوتواًزنالحكيمتعلدلية!نواًلفوق

الاعالي.في"لهبفعل.قتدواالاممفيالجبارينأنيتحسظ.جدلدةوحدةمىفناءهمالبرىالمثائهـعاماممن،الطمبضرورة

ساخراذكائهعلىمعتمدا،الراحتينصفراًدذكيالشيطانومضىأداًه7ما(علياًلمذهبهلىأأدضبواء،يلمبرأناًلحكيمل9حاقد9

بها:رميالتيالقصممةمنالمسكلاتدىاًلمداًهلىاًقيامالهـ(فألمح،يلادلهـ،،الحق!(كل

اًلسماءفو!وماالارضومنقسمفمنالشيطانسخرقالهااًمهفاًه!،فأمأ.لروالاتهأسسماكانتالتىبةاًلفكر

"؟اًلكبرياءتستاللىالهذا"محنتهفييهجسومضىءمثكلةأطاد!ىواثملبالعق!،بينواحتلالهللتعادلصتتعر

ودكنهيغويانشماءماواغوىوقدرتهذكائهعلىالشيطانواعتمدلينواًحتلالهالتعادلزاًدشهرمسرصية؟مثلت،،موالى

مناللهالىوشكااًدشربجدرىوكفرالمه!نةهذءسهمالزمنمنفترةبعد5،اللىالعاطفر،ويلأبمانبادشهملمثلهالذىالمطلقالفكر

يصفوهنا،حياتهفيالثانيهانرحلةكانتوبذلكالجنةفأدخلهحالهتصوبرأالحكيمسبيمالنحبةمسم،كلألت.ق!"لمثل

حيا!سئمأنيلبثلماًلشمطانأنالا،ونعيمهاالجنةجمالاًلمثعاعر.واًلحكمهاًثمدرةلم.،التعادل!

نفسها:الالوهيةالىيط!حواخذوالتسبيحالراحةفيىقلتو!دأنوالفكرالأدببيناًلعلاقةذكرفواًذا
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ثم.جمننمنارمناشدبالفراقفعذابهاحبببهاوبينبينهافرقوالان"موقفتهفيالكبركبرياءترىمعروفاالشيطانوبدا

العظيموالخيامنواسوأبووالمعريالمتنبيوفيهموالشعراًءا!ةللاسفةرأي4نظرتمناًلناروتؤجالقهقرىيابىالجبهةعالي

القوماشجعوسقراطبالخمرةنجذنىاً)ءيامورشهد،القيسوامرؤتجلىوعصدئذبهن!دسهوضيقمقامهفيبرايهوصرحالثورةفماعلن

!:فيهالهـمويورولالحكماءعلىخطبةيلقيحنانا:الله

الامودتهونو.انعببهانقوىانالتطورفيضايقضيسوفقكاننتئتكماعخراكنقالأبصى(نفلما.عبدفيكنقال

ودخاننارالكونلتغنئمىخباأنفلولاطارلهب
:ا*طونحولهومن

اًلتفكراث،!عرمش"اترقوقداًلكبيروارسطاليسؤت،نةصخرةاصبجؤقد،الثالثةالمرحلةفيالشيطانحلوهنا

ي!دورجرماًلارضأنافهمناؤدىنادزي!بريخثثمهـرؤت"الشياطينجماعةانغير.عقولمهمونعتنالناسايىهاتجنب

تطورالفراشمثلوعليهاسارتهيا/نماالشمستبعالىك!ؤحبماارذىءذ!يركنلمأنهعليهنقمواالثائرالشيطانهذاقصة

الدهورعليهقضتقردنسلاناقالمنوهودروينثم:نفسهفورط

وابنوزرادشتونيوتنوفختهوؤوماسوسبنسرهيجلهؤلاءومندعاءنترمازحهمودعااستضمحكواثمالقومفتلاحى

فيإ*شرانالغريبومنوالراونديوالالوسيوالفادابيوالكنديسيناداءالش!سبيلالمولىاي!اسلكوامنفيفلتسلكهقال

.هـةالقصمنالثانيالقسمإمثلوهذا-دلامةأبوايضازمرتهـ3)بىضىأنيتطعلمالنفسقويعامدااخارهاالض!النهايةوبهذه

أهلابجحبمأحدفيخترعبالاتراعالعقول.لبداالثالثالمقسموفي/نجتاران،جبالذيالمتوقدالمذكيمصيرهووذلك،أعداءهأوأصعابه

الآلةلهمتتموءندما.حربيةاحتراعاتآخرويحترعالسعبرءتطلىالةولشدةجعلهاحينوقعهامنيخففأنالعقادحاولوقد.بنفسهقدره

بالظلم:مندداًالثورةالىدابمبابين!م!خطيب/قومالمبتكرةالحربيةهـنلفحةؤ!وسوافيالالممن"فيهاماكلواقوالحرباًلشدةأيام

نثورلافمالناظلمنترظلمناقداننافومإ،قال."دخانهامنوغيمةنارها

اًلجسورالاالامالبعيدنالافمالرفاقايهااجسروافيادعىحينقصيدتهوقعمنيخففأن(يضاالزهاويوحماول

الكبيرالكباربآ"الهالنارر!منالجهـادفيفارانماقصيدةوتقص.وخبيمةجرجر(كلةعنتولدحلمذلككلأنآخرها

تحريرلكممنكموليكناسرىجهفمفياليومأنتمجهصمفيثودةذشوبحتىالقبرسؤالمنابضداءالبعتقصةاًلزهاوي

صخورمقهماًلقلوبفكان؟نصفوكمماالقضاءأهلاًنتصو؟راناوواضج.البلهاهلهاوطردواًالجنةواحتلوااًلنارأهلبهاقام

فيهـتف:الممري(لعلاءأبويقودهاصاخبةمظاهرةوتقومهسالةتأثرالزهاويوانمألوفأمروالعالميالمربيالادبفيالبمث

كبرظلماًلحقوقغصبانثورواقومفياحقكمغصبوالهبحثفياد!ماسماعيلاًلاسصاذانالا.الالاهيةوالكوميديااًلغفران

:الجمهورفيردهذهانشاءفيمباثرأثرذاكانلعلهآخرمصدرالىيشرالزهاويعن

نثورللحقوقنحنانماينصفوناو،لمحقناغصبواهوبسسووفكتورحامدالحقعبدالتركيالشاعرهووذلكالقصيدة

له،الاستجابةافيالجمهورويمضيتحزيضهفياًلمعريويمضيذلكعرفوؤد-"الشيطاننهاية"و"الله"روايخيهفيوخاصة

اما،الزبانيةلمساعدةالانكةاوتأتيالنارأهللنجدةالشياطينوتأتيسنزوفيقرضاالتركيالفيلسوفبخهماعلىاطلاعهخلالمنكله

حزلطينتصرو،عزدائيلقيقيودهمالملائكةواماابليسفيقودهماًلسيماطببن-.المفكرينهدين

الثائرينةاتخذفقدالعامةالفكرةناحيةمنالزهاويتاثرمدىيكنومهما

الصخورتذوبنار.فيوبالاعمىارهوجسابالرياححاربوااًلاموربعضهفيآراًئهبعضاظهادعلىلهمعينادسمهالذيالجوهذامن

وراًلشاءصوتهمنفيفلىوالرهـدتومضبالبروقحاربواايعدلىنقدوفي،والمفكرينالفكريةالاتجاهاتتقديروفيالدنيوية

مسعوروما؟هابحولطالجيشعلىتلقىبالبحارحاربواماالاولةواضحةأقسامئلائةالقصيدةفينجدأنونستطيع.الالاهي

*تدوروالدائراتسكونبعدمنربكعرشاهتزوقدالصراهـ:لفكرةوسخرية،عشبرامتعانهذاوفيوالسؤالبالقبريتصل

تغورالنجومكادتولقدتهويالسماواتكادنظولمقديفودالجحيم!نوادفو!مقاماالصراطامريربنيلم

الجنة:ف!يحتلونالثائرونويئقدمالملائكة-زبوينهزموالضموالحجىيأباهمااتيانمنربيأجلأفيغر

والضم-والنهىالنصر،وجبهبماوقاموابهاقازواثمالعبودفكيفشعرةأوالسيفكغرارانهصعفاذا

القصورونعماًلعلياالقصورواحتلواال:لهمنبهامنطردوا

جببربالاحتراممنهماًلقسمفهـتامصلحينكانوامنفياًلمروريهونبهابأكباشعليهمضحواالذينولعل

المدهورالطووشلكرهاعلىجادتبهانقلابأكبرانهالبعيرعليهمرقلابيسارأضحيبالبمركنتلوأنا

والثياطينالملاتكةفياعتقاد.حولتدورفهياًلاسملةتتفاوتثم

فكرتهاحيث!نترا!لاأوتعدتالقحسيذةتحت،جولادأيهيبينانوبعد،بالالهايمانهوعنواًلح!بالسفوروفيوالجن

ة،الحىصثكلاتصنا)!لأريالزهاوي!فموتصورفانها:رقولأنيضطرهمماالملكينوبينبينهالمشاجرةتقعبسطلونموجزا

الزهاويأس-اوبكاقالقصصيإها-3ولنت.الموتبعدومامحطودفبرهمفيالاحراًرخىعلىاًدعراحالحققولاًن

نصبدولا.لطورلأئمااًلايقاعالضعيفباكحر:"اكالقريبنفورالحياةضوضاءمنأنامستزيحاحفرتيفيفدعاني

!لىافنبامبناهافيحاف!عالزهاويأنكيفنلح!أن:مؤنبايقرع!طثم

،لمالقبرفيافترضهاًافيفالعذاب"الفعلرد"و"الفعل"الضميرمنهيعفمنوالقنىضميريعنتسألالمولماذا

ذلككل،بال-رمانالمال-زدادالجنةنعيمالىشهوتهواثارةشهروهوالرقوقسبيلفيجهاديعنتسالالمولماذا

لهذهطبيعي"وعلرد"الثورةأنرخ!ورجورا"ؤدكانالنصبرعزايامبلاديمنذياديعنتسألالمولماذا

للفكرتقديرمنالقصيدةتحما"مايخمىولا.المعا!إ"أنالمهمانماحعيرةامورهذه.أنيخبواًنهذلكمنبدلاولكنهما

سارالذياًلمنزعهووذلك،والعلء،ءإءفكرينواومبشكراتهومماروتوهارول!وماجوجوياجوجقافجبلفياًعتقادهعنيجيبهما

أميل.ألعلما.ج!جانبالىكانأز"الا،طول!الزهاويفي"ث-وف،ميزدادبراهاالجنةاًلىوأخذاهبالالحادوصفاهاضطربفاذا

وفي،ءلهجةاسوض-عفيجهدهصنكثنراأزفقؤقذدذائذمنالجنةفيماالزهاويويصف.منهاحرمانهبسبباًليها

بها،انمردال-با،راءلا!معرةى،(أرىمماالمجمل"كش،بهاأيغىفيصف.جهنماًلىبهيعودانثم،الوصففيويطيلحسية

وقاز--ونالسياراتدورانوفيعامةالكولطفيكأرائهتتعذب"ديل"اسمهافتاةفيهايرىماأولو.برىفيهااًلعذابصنوف
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الانسانيةاًلشهواتكدريباينصفاءعالمالارواحء،لمكانونظماجتماعيةشئونوفيوالزمانوالمكانالجاذبية

الريح"بساط"سقصيدةفيالانسانعلىالحملةويسوغكاناذ،كبيرةصلةوآدائهالزهاويشعروبين4عمراذب

"عبمر"قصيدةفيإلانسانعلىالجنثورةرسوغشيءفلا.النثرية!ؤلفاتهجازبالىأيضارائه7مجلىشعره

بقولها:تخاطبهالديادزإكويالرورإؤةؤ"ذه.:الائارعلىالثوربن-7

سخركعمساالقانسانياويحك

بالشيطانفعننالجانفيناذعرتالقديمالعربيالادبفيالانسانعلىالثودةكانت

لثسركمناهـىينتمونلامنفكلالاكثرفيالثقافيالتفاوتوليدة

ينثنبملاثعبانياطلتأننندوغادرياوددتالثودةتلكمن"جانبوكان،هامجهمجالمثقفةالصفوة

ودكئنيفرديكعنكهوةفيالانسانترديعنتعبيرادائماالزهدبأدبلتصل

غسسركمنالثعنانلحلىاض!لىالحكمفيالمقاييستغيرمنالرغموعلى.آلدلانيوية

مدرددفيوصاركانالسمنابهفيالانسمانعلىالثودةتجدتراللاالفقيرةالانسانيةالطبقات

افة:العراتقولحينالثورةهذءسببنعرفثمبالتفردالشعوداًوالثقافيالاستعلاءمنوجودهامستمدة

ربكمنالارضىفشاغلىنفسكجعدتوجشسهموتقاتلهمالناستظالمعلىالنقمةاًوالعبقري

لربسكعلىفسرسهلاددبكوخلتأو،الدن!ويةوالغايكللمالوعبادتهماللهونسيانهم

.لا،عيبكعلىفعشفضلاعيبكحسبت.القلبواغفالهمالعقلالىلازحيازهم

فى.نفسهضموعالموهذاعندفرحاتاليالبىويقفدومنطيقي،باحساسعادةالانسانعلىالثودةوتقترن

والانسانوالذئبجو.ا.لقطيعيهيىءفحين،(الراعىاحلام"،العبقريالذاتيللتفرددداءيهاتعتحالرومبطيقيةلان

الانسانبينوالتعديالافتراسحقيقةفيالمقارنهيعقدتمدالنزعةهدهأنومعالناسىشائرالىعلصنوتنظر

صذئابمنفتكلأشدالدنءذئابأناالىفيخلص،والذئبأننىالاالحدبثالادبمنمتعددةجهاتفيخيوطها

-:و/الحقولالفياعأدبهـنأستمدهماعلكماتصويرهافيئمادجيسأقصر

الخساسهذويمناًحتراساالاالضياعالىالمدناهجرلمم.الجنوبىالمهجر

واًدشراسهبالغددبلبالنوعالسباعفياًدفرقيقاسفلابغاددهلاالائمانجماالعالميغادرحينفالمعلوففوزي

والبشمير"بالخزمكتسياالمد/نجةفيعاشذئبفرباليفجمنعنللك!ثنفبدالتأوالزهاوياًوالمعرىفعلكما

اًلفقبربعرفىمجبولةعجينةلهاًلظلمخبثركم.عارضااؤحماءأليهينش!ىعالممنهربابلىلكيقوموائما

وبعظم4"بلحهيلاالارضلهذيابنالشاعرماشعريليت

والاسوا!الغاب2ذئاببينمقايساحائرايوميقضيتبرغمههقوداجاء!ا،أوإبرضاههجرهااختارفاذا

الواقيبالغذاءترضىوتلكفرائسالهاالدنياترىهذيأمهأبتءسبنماغر/بزالفمامنهاوليسمنهاهو

والعبابوالضحضاحوالجوالثرىيحويماالانسان/بة.....

كذابانهيرويوالعقلترىوالغينالعفةو!ردممبمتدلمح!-"ات!هىالاسانبنسببينالشاعر!غربه

.....8لا.....هذهفىفوزىلبافةمنولعل،الففاءاجوازالىللهرب
للمالي.بالعصللتحكموالوحسسماناًلننلفنمهاالنعحهتقارن......ء

لأهم..،.....ور-"العلوالكالناتلشانعلىالانسانذمجعلأنهالقصيده

لاامنحرمالوحسالطبالعالىرجع!اولوالارواح!،لمفيوقعفاذا،وتخشاهتحذرهكانتالتي

الانسانعلبىالثورة1هذهأنالامثلةهذء.نويتضح:بطردهتتناجى(أخذت

لممحةالمعرلس!ثمامئمة-موفيالعرلمجتمحعالقدؤمهالعيوابدكثيزةتمحهتساههااترابيياحذارروحقال

..اطردوهو

قولهمثلوافرةجملةالش!ماءعن

يعلبلااللوقفيوكلهمادملبنيمراىيحسنترابمنحفنةالارضفيهو

يجنبلهنفعالىالاناسكولابرفيهممافابوء

تكلبولاالناستظلملأصخرةأفضلهممنافضلسوماءطين

وا!زمن:الا!ن-8ركابهفومحلحيثأبدايعيافالشرللشريعياهو

"!رحاببينالقبرفييثويحيثاًلاالبسيطةينفعلاوهو

فالس!ادابعبعدالزمنلنالرياضيونيقولعندماأعثمار-"ء-نالادبمفي!ا"نهفيغذيالترىيمتصهحين

ناقلأوزءض!فهومسمافةيحتل.ماكلأنبذلكرعتون:آخرروجاليهووقول

العصروفي..زمانفيالاحقيقيوجودلهالشىآلمسافةبت4فبىالضميرفداسالشرفياًوغلحينالخرنسي

صورفياستغلالهوزاد،الزمنالىالتنبهزادالحديثخفقانهفيالفحيحغيريرسمعفلاالافاعيقلبهملأت

فيالزمنصودةأنهذامعنىلشىلكن،والفكرياالادبو!ا!4ا!ا!4مننفسمهفيمابقيةناهشحسد

في.تتمثلكانتانهماالا.مطموسةالقديمالعربرياءلادببرد!ات-4عيوشهفيعميحواليهاًدلهيسبيقذفطمع

)اشبه،ملأو"قدد"أو"قوة"شكلعلىالبالغا4يتفيغا!!فشحقيقالقتلد5تحلوانانية

الادباءنفوسفيبهلالاحساسبنسبةوتتشسشصحيوات"عنالوجصدفيتفرفهميزةوالحجىالنطقأعطي

نأيمكنلامواقفالحديثالعربىءالادبوفي.واتن!عرلءهـافبنتبالشرو!واذاحجاهوليدبالائ!فاذا

ادضعجاومرلقولهنإلضمةالمفافىفكر-الزلرمىمنوابدن!عا!كمااتمص!العلاع!قةجنانهفيعائعثاارخددفاتىجحيماقحالتفيارضهعاث

.."...ه..ى3روصاليهجاءتاد،لف،عرأنهالالفورىيثسعولم

بمؤحرته،ابدامتطودةفمق!متهذاته،على،بتويدوامالزمانانما"ؤ-ب3ب!رإجيلوأخذفعانقهاالارواحثورةمنوخلصته

اًس2؟الصمفحة!لىالتننمةسأذأو."غزواتهالىيىشينمل"كلهالاذسمانفيرىالكون
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و!ا)رمنانيرىاًا"*رينرمضاًنصتى،الزمنلاوبرممىيرتيج3

ا-دصط-،"اتا!!ايرخطيءو.النا*!!يوالم!ىض!لىالماضيوانالر،ضر5اً!تجا!فاًلا
ودلكا!طلماليموينس:ونانفسهميعادونبذلكوهمالزءنيرعادوناد

:!بهولشعراافكادهويترجمظالمونهمانهـممعناه5-88الهفحةعهلىاًكت-ورر"هة-

!.ة-ينداد!امنامفواانال!!را"ف-،هماذا!لنا!ازعمهه"!هه!ههه!هههههه!هه

هالكينمنذاهيهاتخزنهعلىبرقوىمنالبذلي!ستطيع

:يقولوا!زمانانه-،،ت!يوديءيصةكلا!-4ولأيندترويرخضهي"،ؤ-،ويىس

بالاص-قا)ورى"يرءورتيكي!ىلادنىمماتايدهـر!رعأي!ويفكلعلىنفسهالزمانيرضصورأنهذلكوم!نى((...رو.لاب

ول،ا!ء-.!رالتص!وانماا)زءنسيفيعنشكريإقود،وماهـلمىالىصوركه!9-اًلمسافةوبينبينهذنكفيفيوحدالارضتتكلعلى

موتلىاظ.اوزهتكطالزمنو!ومالناسهرمبببنال!للأقةحوللى*ا-صةءامامجا!رفيالدورانعني!نفكلاالزهاندولابان"ةويقول،.-الا!ل

البسب،كأ!لافكاروتحوبلاقراغفي.نفذلكايركونانيعدولاقذلكالزمناناًفوالىاستطاعةفياقيالاشياءكلباطارهعلقتوؤداًلفضاء

.عمقداترانهاموهمةخادلحةفلسفةالىرمانضمنكانماالاالاش!باءمنتتناوللاالتيالحواسنلكم،تتناولها

1(نادزطحشلأتأد))اذه،ءشور"شرصيةهـس-!عدرتش-)-ماهـ!الازرصانانعتاقفينعيمهفكزةقبلمنبيتوؤد..."ومكان

والازل.از"،قوا،،ضروالحوألاتيالم،ة-فيهموألش-حف،ء-هابيناًلعلاقةانيرىنعيمهانذلكومضاًلفهمطررقعنالوحدةمعانقة

لييض،ءلحيها"طويلابدينانت!جخاالماف-ئيويت!.والابدانالانسانوعدىفيهاوالسجينالدائرةبينالعلاقةهيوالزمانالانسان

النظرحدردا!!وتامتهدجو!و،سواءوجصةغبرأءو?"!و!-الله":فيقوليعودانهغر.المسحورةالزماندا)رةمنإملت

الصباياتش-حل"كمافتىفاز"الاتنوأمما،واتزازؤاقارذوبربمونكيف؟كببف))اليديةسكينةالمحودفي...الزماندولابفيالمعور

/صفتولأ)حى!رضامرالقامةمدئدالطلعةو!-م،ايى،وطت:!صل!نأبدانعيمهيفسرهلاماهذا؟زهـيةدائرةضمنالاله

ص-أنقوهو،تهيشفتيهوفيالفازعينيهفي،الساعدإنا!"رممة..نت4منأف*موأرلىجواًمحورهالىالزمناطارمنازحلا))

تاقباخدليناورد5جه!لقزمفانهاحا"ضرا،وأمابلب،سه.(.16ةمرداد)"الزمانعلىذرورواطوأتماولعلكمإبورالزماندعوا

نفسه.منيخرجيكادالزاجص!صبيالنظروعلاقش--ت"الزمئؤيماقصائدش!كريألرصهنولعجد

والاأباًلماضبمبيندقاءمسرحيتهمنمنظراولفيالشاأعروي!صورينضبلاتيارالزمانا!احدأهافييصوروهو،بالانسان

5يت!صورماإخجاورلابماللاخرنفسهمنهـماكلويرقدم(ندربممالإ؟يهف)لازمالزمض-باكغببروان،انفيويسكبهالممريملأوأر"

رقول:فاولضيمنهماكلخصائصمناًلانسان:والبقاءللخبوت

اًسرارشفتبمعلىالماضياًنالم-ااد!لبوادءياةاًذخرايقاءوا

واخباراساطرقلبيوفيحا+د-!!!يرنضبلاا.نيانالزءطتبصرمااًو

وتنهارالدنيالذكرهات!بد+---!بر؟؟؟ولص--

الا!ي:!قول.--3!خ!+دقي؟-!بر-.ةيسكبللعمروهوءمالىللعمروهـو

تا!ولابيتحبلالابر!اماًنا..3لحبه!غ-بزكأضش-*بم!ص-!!:دواقهااخرىقصبدة"قدمةفيويرقول

وابتعدالدنيابخاطراًمر-:-،خو!"+-!شصس!*!ت-!هاالزمن"(64.دبروانهأوالزمننحن

ابدولاينش!نناًزلدتللاض!!ص!-س--منو!قيشاسافكارهمنفكرةاًلانسانيفهمه

."-ص--!"نفسىبامورباحساسهفهـيقيسمصنعه

و!انه،لشعورهبنفسهمعتزيجيقيولكنهالماضيء.-"-؟---.---3!--!تمحولمنيرهايعتروماوالمحسوساتوبالمرئيات

ميجكرهاًلانياًلمعطركلالحماصر

كأء(لتى-فىشانهان!بيامرهدهالزهـنودفكرة

اننعربرفدود4،الازمنهفيالحقاًلشيء-و-بمح!اشكريويقول."والبرودةبالحرارةالاحسعاس

احاضت-سامنوالاتيالماضيي!سخر"+.،كلة*وهذاخطهرمااًلدهرشيضاانالانسانتصور

ص*م..........العقاد!مود!اساوووالذىالانسانلانشاباشصورهانعدمهاذ
ود*د.الماس"!بهماعل!يربسلى!دلاله

ي!؟2!؟في.!".+حبم+...؟ا!"-.--..ا-ا-!هء+خ---ة-33!!-شل!:--؟.-..كا!حال!3-.--.---/!...--

3!.7.+ش......-+.غ-!-!كا

...-يثا!،ظ

أؤ::!.افي..+.ا.-ا\--!/صشطخرفيء-؟-لمك!ح!لج!بر،----3--،س!حم!..!

/2هص؟ط

02!!ي01؟طسكايخ!-ا-،/.

..2!ة،.-!ء+-ث!*!!-تهحج3-/!..ا*---.03)+.+

.00091هـ..اما"11+-ء03-3.؟-،ثر--*-!!-3

إ..!2؟إ*(!.لأ.+!+د10111أإبن!جها-ش!!غ-..-ظح!!،-؟.!.9

.ذبختم\*:...!!بم.*!ابي--.خاا--+.،-هـتجش----ح.--3-.ممم-..-!آ؟

.،+ا:لم.ا؟ء،+1202---ار:-:ا-"11/--ير*---.اطبهبهيم!.+!3و!+!

-:!.-

با!ا!اا

حيالرسليم.السيابشحرنجدرشادياًبولبكيصلاح

!حى-ححححح!حححر-حرححصسرحرححح!صر*--ح!3

4،1كا2



!كل،-"طافياراراتوررف،لمحوانين!كبماالردودوهذهخاصةصرودالو-تهـالد2!كيمار*ودانإكبماا!6و11،في-!ليينالحاضضدالو!اقهذا

اكل--،محالاعاجؤءةدي!الانسانطادزفئمصاد!اتوليسىتنواهـصوردص-لى،ءساغ3!ه!.و--،د،،ثو!،!اكء!كمافربورمد،نفيخم!ه،ن

(601س5.1:التعادلية)((فيالنهاديمصبره:لهـما-ورولاصتلملأوالم،لى:بده*ئنرحانعندما،بتهما((الزمن))

وولدوب-تاهلبىاتض،))الزمنتجاهلانمرنوشحاولىاقد-واو!ا!ذرا!الكونبني

ويرر((نجانبت!عامتلاتمانة))يملميض،فيجيبه"..رضتطروننيالذاررستءكم،حكميلإعلى

وانلاثم،زةلكملت،فلتكن،عامتلاتمائةنعم))،متضايقامرنوشضلالاتبفىومامحلدة

هـ-إت،وحاول.((حياتيمنهذايغبروماذاءون-برنيماذاعامائة40ادداجللهماودهـرازلفصهـ،هبوا-به!

ت-م،الكهفالىانعودهؤقررواًفعهعرفالذييمببخالمت!جعاندول"اعر?"ا!ىووا.ب--"هـك3-ونو

مالا-ودوزوجهابنهانادركعضد"-،بادعالممرنوشى4صإازمالعتشضملءنطقذو-")4-د!مرة،نا!هو

.ء-،مللاتمائة.لىلل!فؤر./سةتركتنيلمادادجممايا))-هرءيىماتاالاهـلو!مهو"دعم-،!ورءلعسههـكطيرى

ويرو"-ن.ا(اةوالحبالنضجامامي!ىواناالستينررءن!ك!ا؟فيل!-اودفهولىيى4سروأدد!رو-مفى!

و/تت((.لها!بهةلاماضكلعنالمجردة))الحياةبانمرنوشمر؟خلالبدهـرانالاهـ-،نذل-ثا-جسب

وب-بمنبه:"تغرقالتكبالزمنحقيقهلهننرتغضتىبابىقاء"شملبصاالسبليىنسبنموتحباتالأنلامودبم2

واذأ)،ألانه!يهبحارالخطوةفا.ذا،ييلةشبهوببكبيني))ةبررشط!للأز-طن*ونانثونمطن4؟لأالزء-انومرص"الولفهدهوو!

فلكالانونحنزمانناواتلقد...اجبل...الاج.الليلةالحعبففىلمحيالانسانانغر،ارررحيةلمحيالظاهر./"اله-ورة!كيوجود

و"لدود((فيءمما"،ريحاولكنالزمنالىالعودةاردناولقد!اًلتار/.والأو!يأ،،كىك!الزمنذهردبمي!جريا)رريالتغكيرإتيعةورأءماتل

وفعائرة:،قول!مرنوتر.ازمنااملمالانسانانهزامعلىالمرصيةعلضىوينكرهلضعس"التضءيحوزانالنرمان-ضطولأرووف"هذهوبعد

ا!زمنبل،لا،صإهالسنا:يقولتأملانهفيومتملي!نا،اًلزمننرالمن1/4-الف-ادرا!عنبعجزهثقر"ولكف.الانبموالماضسبم

....البا!وبئوزحنالزائلالظلهو،فحقيقةنحناهـا،أدحلمهووممغاربادكامنةالاحقابقيضسعجد،مع،5،نتمجاردبمفيمع،المسرمن

،محوناهن!م؟الزمن؟اذنو؟صنهاببخييحولماةبريسكا،وااًسفاه"ر*:-لمألايامؤواملاشجدقذاًادادتهقوةمهلمنة!ظهرالازل

مخءغكأكأشء:،حالانيطردناان،يتقمالزمن،يمحوناذاهوهاو!كنهواهامنتعديرصاورة!ت!بلرياح2اعواصغب/ت،ديفدئذ،احد

ردكط!.."مل*ت"ءنادبعبدالنغيعببنضاي!كمولايعرؤناانهويعلنمروء"،العجارارنصورن!بسمعهـم،الصواع!يسحتير.إم،والاتنالماتسي

1(؟!لهباكهسات،تانراهاازمناوبينبيئئاالهائلةالمبارزةهذهع!ىنةسهوالابدالازلمنكلهبفدم.لمحيحضرانوالابدالازليدعوتم

خ!ا.تمةحينوإكنهما،والاتنالماف!هزيمةو.لكمملص،معبتعرإ-فالهسرح

ميستصرحويحاسرانهءماحلأت"الىجمودانإدد/يخةلاءخالمزمانيعلن

بهمااز!-لىا)خبالةكرإ"؟لاتاكصننماذجهذهديأمرالزمانويت!رروالاني1،ضيا،جزجرلنجدلهتضفواذالاشناح

منتم!لأتتمةأنالااخدلولا،الحدر-ثالعرليبالادب.الظلاتالىبهما

الشيألانجاهاتأنكما،والرتيبادرسباحقيقةأخرىالمقلنستبصرلادلظلاتهذينخنو

حصرا.ءتض،ءالاتصنصزر!أىأبحاصبئاًا-هااشضتانا)):!ائلاالاني.كيويمة((الذكرنداضتأ))ةيقولوهوالماضيفيذهب

حكمنماالمحدودةالدراشههذهمنكنتاجا.ننااسىزستمداًن:اجمقولمنوار!االو!تطولوىنق!حرجنعسةأز"،ناوندرك،"الاهـل

وازء،.ادبر--ضدهافل-وريةمذأهبلدي!ابسلي،ت"."العلمازالتاذاالباقيانا))

ور-رالمخ!نطاقفيدخلتوفلسفبةلمحكريةورسائللديناهـنالقرربالمةهومآلىلثحئاتضيفل!والمسرحية

روورجالد-،حلي!!لالفكرةادبكانوأذأ،واًلقصةوالمسرحيةدنروهنصارو.!تعرير!يبلوالمممتقبلوالحاضرألاضكطكلبيص"

ادبن؟صا-4انقلناعحرنافيحةالادبالتياداتعلىلح!م4المسرح!يىوالمماجاد".4المسرحىكاتبيقول.ذلكمن

-أ)فكرليةالناحيةمن-باإحاضرصلتهمقاشدلافببا:ال!يماذفيالكبرىالمفاجأذ!ياًلفطع"هذهفيالوحيدذ

نءتفشرقلمالمعاصرادبناحولهادارللتيالمشكلاتلان-يوور"وي!ومبوصوديومايشعرالناسمنش05الحاصروجود

لااخرىبعبارة،اًلقد!الادبفيتارتاككاالمنتكلاتلع!ردصيمت!هدأأنوالحقالح..يومهنحوبواجباته

المرودهيوالاخلاقيةالمتافيزيقيةألفل!سفةهـمائلنزاللات"يشعينلافالحاضراًليظريةالوجهةهـنخاطئة

الورء!ورابانابيبنافيكانتمثل!ا،ألحديثادبنمافيالكبيروهـم.ا،-خقبلمنجزءاوألافبصنجزءورخطقب،

حسات،!-احيثكلندبينالااىأ،نظرتاذا،ا)ولىطىأوالاز-!انفيالزمنت!تاصعننت!ف،المسرج!صةتبين

ر-اساح!مممآن.الفكربالفلمهفةولاال!-منيةلاعلأقا.ت.مصوحمةتعريفاتكاتتوأنماالعكس

عء.ألاخرببعضليعضهما

-،م-ال!ربيادبض-،فيمعا!هـ-ادبباثبىوادوع

رو-والإزسار-ةالعلاقاتفيوا.زرهاالرمنمشمكلةحول

روص!اعاح!راولحى،-بمالح!في-فلخو((ألكهفاهل"مسرحى!ة
.اً!-مورنولكش*ا)و-جد"وكأوعهاهـووالزرونالناسبين

ث!مهراولكللإدا!.مئهااًطل!وا!زهنترحفيزفدا)ور؟حمويقول.فيهاالموضوعات

لأ.:مسرحى-صهفيالفكرة
يلادارتولررنضمنترات!!-ءيرالمعت.،دعملهدعملالكهفاهلميالزمنفقانون"

النضامتاردسنناولد-ينلميجمععامظلأتمائةالوراءالى.رمودولااتجاههيغيرولاقدما

فالك،اهلفيالحثيبينبينالمغرؤةالأساةان...وبريسكامتضليئا

شعيبحسن:صاطممهافبريسمكسا..الجديداًلم!معايالزمنفوةهي،طبيعبةقوةهبى

ين-ور؟-تهـهاا!جمعؤ*رةء-تهعهارفيلىاًنادت--رمنانا/!

لافيحرةاذنعنديالانسانارادة..عامثلاثمائةمنذعاشرجل

14ص!


