
-.ؤبئبزنج*؟!ج!بئ"نربخ،!.رز-سى--=؟-يرتص-----ص=يم-ص----ص

بز!!!؟!:نر.ع!!!أ!ربهال!صاءاء--444-هـكا ص.--ء-4،

كاء9!!بخ!ءبر""ل!-،!*"!!"!!ع!!!.قيلإقيفييزهـ!لر!لوعماطلهماالهصي

-!!!جمحج!،!يمه!ح!!!بم!نرفيلآش".."!قي-غ!!في93؟"!ك!شد

قيدخ!حمخه!-جي؟!*؟!!*قي!،"،-في*رر!حىئن!فيلأ*جئجقينم!كغ-صحص--

!ي!!!قي!؟-!لابرتيخ-ش*فيدزربز!*!:ةت!*1خيهىد!في"؟!

!-ستم!هـحلا!!3!خج!س!!"بنث. 3*وو!وج!ب؟!--إ"!ون.ى!بز33يرتم!!؟!-حمحح!

محاز-زر.الانالمادةع!رمن4وحسورزالفناساوبر!ورورو،ؤدر)؟-للي،ن"ا)!نتطورءإىخكمهفيشبنجىلرلعل

زعدانإجوزلا((اًلفناز-،زيةلا)ااناورتجاولىعتقد2هـبم،(1116الفنانرنجدعارر-اوباا-ضارةاعمرصنمرحلة

عورليهافتءرالتبذ-!بدالوالنزء"فهيما،ق،!ووهليدء"-ولىفردتشوعرونتعتجوما،لةالفردصى،لةألالةييسشهدف

.(411العخاجكلإخى)قاهـ-واوبالالىي!انالشأيهداجىإهماصنيصحالاسايىبفي

.بة.......ة!ا?-اقالىالفنانغوحشطانذ)كليعنيولا.الشخصية

ألسجغةفنطسدنؤكارنكامحطأورطنجافطعواكالاًلؤسادفيلثىرةوكولخظربرلى،"المرحلاسلوبهـن4ليحردازلهاالعنيدص!4وأخلاذانه

......*.:"الالس،ا-ىطوأكثرخىحاسسسهالاعمقاصظهرلي"الىاومنيجعلان

دهجاقالخوعنأحخللاىومانلاالدكماو-هميطحنما!ذولىطاًازرلمحماد)وفالض)جولالف-ربحض-،رذمنالحديثةالمرحلةوفي.عايهادلالة

............"...اص-إزرقيملابتداعبالتصدسطالعام(الفنيالاسلوبيمتاز

اًليى"ليدءاؤا).ذيال!نليورصدحدا)ىفولء،1()2(حدرد....

صححى،لوييرخكشسفاندونويض!هيعدم/والذي،أورتجما.جدير--دمنحشامهوأعادهالوبرودهدمبهمايحاوللمحاعلة

ر-ل-،ءونالمض!ؤكمامط)قوءهـمكلكاؤإرأغعن،الكأرر!قأ)خالقأت-دلي"بررومث-وساتمألحديتالفنحملاروكار

.-..............بة.دهلهىا(لاولوالشرسل.الخلق4مهمفيلهومنافسمته

،عتح!أ!رألقي-وح!-كاجمما-وحيسلثاعانىطأحسطيدهدلىصهوفلواجمعهلالعتاح!تحص-لوز"!طىلانه،العدمحكمالىالاشياءردالمحاولة

...يال!كينوأ)-الرسذرينثسراكأربذلكفيوينت.ألاصىحلالمطلقلمقوالخالحرالفعل

..الس---يفهأوالوللنظراًت،الاسىطزيالواوحطلمحاكاةاثر

سطذور--ىطرحاولأنالحد!تإفناعلىيحتمهـ،امالي!-،،صىاإ-تءطدهااو،-!ةاللبعلىالازمسسانيعكسها

تا-كفطجبعةامهاواء!تنضمورههآاو،فيهمايعملالخيالمادةت!-ازور!فأتىأالشابتةوالماهياتالعلمقوانينفيها

و!صود.ص!اءصبالاذبلاذالمور،زدالعىحسيةكترنفسىهاالمادةإء--ة43صالركلعنتريدؤ.:روالمىالمجهرعبر.لاشياءا

الورحمىرصنأد-دليثالعصحرإىأ.حىهـرتاًلحسطالوراناتالىدمالعىوجدتعندما)):الحديثالفنانموقفتختصر

-!ومنحسألقرليبمنهاعديدذلاسبابنتائجفكازتالسالفةاندون2)-قيضانطاقتهفياص!ح."ا-مالأوجدت

ءإ-ىالخادعسىوءهسلروقدقبادمنالعقلكان.ا-عيداعاىالتشكلوتعصسىالمطلقالكمالتقاومعيوبهواقحط"يخذل

،و-ودة4ضحيروعدهاها!دسيتفبددمنهجهيطالهالاأراسرينتتإ"،ألوجوديعتدىالذيلالجطلولاو.ومتالهصورته

وأفقر?-،أط-ح!"واالرحاذجففقدالخجرر!يالورلموكان،4نفسالخادق،.الشاعرمص!صرلكاكلن،العدمهاويةمن

قدالالةتورةفيعزء-،،اًلاز-،ن3،نو،اتجريدوأبر،لتسإ-لزعم"بالفنالخلق!ةي.والانتحارأ)-أسوحشرجةالرعب

.!"تجارىسحهؤجمشس-ترربمظوألىت:هـتا.ل"ا)سطألس-تحس،لملةرور،ءوكان.الكونيعمكليخلاصنونعمةذازيخلاصر

ابا!ثوب!"أ،---وأ،،دذو،ا)تمةالحبص،دذ!لاواذن.،1)؟ات،بويءت")جعبرا،لموجدلمالكونان"عاكمايصر

للءكروكان3.ألفنجةللص-!اعةتن!ساعبسلب-عشهاكألىترالفسطؤادإ-،زءنأذاالفنواقحطن5قرليبةفكرتهلنابهـت!اورلي

حس--ىط،نوالكوال--،ذورنحدصثقحسطمو،قبلصن،والفنلي،--!خلمطدهال-يلحس-ورذواشكحى-::رء!حسرين-هـلأ-

إ"نشورورروادلة5أءناصنيجعلوالاداءال-لمقيط:!عةويفارقوجور)،كا/ا)رو!حراوجودمبرراكانالتعرفكأن.نسحرورهفي

الذهتقي.الءكرلور--غطءإىزف--"المثلبنطبقو.-ودالوواجبتاتالي،بعدفيم،

..........لأ.بجملتهالكونوءإىالطبيعةاشياء0

!ت-،ررتلحىدالصحرا4-ور-ر!ى-*حدلىنهحواء-!ر

.................،:.301،خ*!ح،+إه5،3ء3!ك!أىصكلاسهالاسعانى،وسولالف!دعوة!ىو
لىعمس-،،الحدسالى-حاللم.رورحطان!بلمىهوحدرءايها-..........

رحا)ت،رر"جبر"تدفعأ!سىعراأن.نقررزظررلمهالىه-حبل!طىسطا-ظرلى"ء--ءت"ااحدرتأللفنزكتمل"الفنازسازحةلا)االى

أراددانفر.3(إزهـذإبإلار1.3خ!4ورترو،التلاشسالىأغفراءإىاورتج،لىإح.المطلقةالخلقلىحريةفيالجمالية

ررسطليروصبىيوقدرذلسحسح!"،أتتيثالحداًلش!اءرفيالحس)قكل-نؤةلوالمأانباالحىوولوتشو،الاز-،نيسطالمحشومناالفن

التس4رفضص-حتصخىنجبهإ،ءوسحر،ادجر"رة!ح!ىءإكمات--،6اتىيألازساز-روالمنتى،ركةصفةتفقدحشىألاور-جأءا

الث،ءرعازىولحن.ال--وررسطللبناءىسحالحةمادةالىلىهاحوابتفدىطقدالفنلنيكووليذلك.يةالفطر،اًلاوليةأ(ت-اعر

تدر.ر--ب:رسالىط"زطعارفاز"وورجثحوررلىبراثمليثالحدء-"ؤ،.،سحط"ا-"،ثازور4حستاعرسطسىولاتنبه!صطنعةحياة

عول+*!هه،!ك!!!،،!!ا،اس!عه؟لالاول)1(.،ول،.*ص!4!*ولول3ء40ول0!اكل!3مهول،ك!حولل!ا،س!،3.!993ن()1

8!كل*!8!ه*8،1للأ،*أ/*!)ح،8ا.*.3!202)2(عنهاالتعبيرفيوطربقةالوجودفينظرة!وشبنجلرمفهـومفيالاسلوب

س!-ءس!أ،ولح3،،اس!،8حح!)3(لأء)لأ،*3ص!،أول،33ث!اس!،-ث!ك!4+489،ولح7.4".3لا8.()2
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ءحهيفترببعيدأأفقل9بألرياضالتجريدصفاءاذنويكونألمهادةانزاحتانبعد،الاليةالحيلاحتراععلىالبشر

فالشحاهـرذلكومع.بلوغهعليهيستحيللكنه،الشاعران"ملاهـمهالمشرعيوكد.ومأساةخدعةعنالمدهنتمة

قه.لمخلوالكمالغايةطلبهفيافلاطونوالهالدينالهيفوق)1("للارةلىالادفيالتفم!جرالفائقةولعبتهعرالشلواجب

ويهيمنوالنقصالنتريتخللهعالمبايجادكلاهمماقنعلقدرلكه،،اسطورتهيؤولوكما،الحديثالمفهومفيوأرفيوس

منعالىخلقفيفيجهدالشاعرلء،،والانحلالالزمنعليه،والحياةالموتبينيتوسطالذي..الامثلالشاعر"هو

الزص،ننطاقعنالخارجةالكينونةثباتالثابتةالمجردةالمثلالانسانيةثروماالتاريحكليةويعاني،وألحاصرالماضيبين

موجودذمعلايحتذيقياءلذاتهبذاتهيجردهوهو،والمكانت!مبنيكينونةنغمةفيان.")؟(صؤبداواحداالهياحدثل

تجزيئيهوعلى،والابدالثباتصفةوالعابرالطاديءعلى

إمممأثح!!.فىوالغناءالنفمرفترقولا.الم!ئكةاذهانغيريسكنلا \؟*روحارب!اممالاالارصماديهوعلى،وجودوحدهالعصر

اء..سىررالتيالالهـيةالبدءكلمةعنالحديثالشعرممهوم

*-"كل:"هىكتهه!"*،ض.لمبر-ا-91"-ررضهدف".*أوهذا..والازسحامالصراءةعدنيوحودالى
ك"،ا)عدمرحممىبل،الاولىحمىألمومى!احرجمهاالاسماء

ث!احمم!

...!لا..سحمقلم02+..د*+:و.و0111*أبىيع!دانوتسميهنغم،"فيالأدبالتفسير"مللرمه.

وببي.ظ!05!2ف؟!؟؟،كليخ.نضدربيوملهماكانتالتيالثاليةالقيماً،رخسيةالاشياء

:.!ك!افيس!7ص.\.:إ.""!خ؟قيغ؟!نمسهالميتافيزيفي11،ساسهذاوالى.اللهيدمنمرةلاول

إفب-،.،ل!!اثا20!"4افلطيهمياءا))و((سثالصالىبةليتنت-و)1!ب.مبورلي"رخدرتفحكلى

.-كلش1!!.6اع.الذيالصفبقالجداررهدمانلثليذلارادلقد.((اك!عري

/.لم.ءر+،!!.!الصألءالعقلفي"كازت))فل-فهالمطلقدوناقامضه

.إ(.2!ل+(واسىال!ومعطياتإجردةاالمقولاتبين.نزاوجوالتي

./000001امأهت!ويكون.أ)ظواهرعالمادراكفيالعرفةفتحد

ريكهمالارمهوالوانهى،الاصوأتوتمازجبالايقاعالمحدثينالشعراء

،تحققالتيالب!توحدةفيووالمفاطعفالحروفيوظلالها

الع-جاورون.-والصازعاًلتالاؤلملأطون411لىفعل3!اقاساليمح،وله،اوليةلغويةوحدذهصمابما،اللفظةحسابعلى

المطلقالكلىخلقالىمحدود.ل..كالحلتطا.ا!اىؤ،دردوجع)هماالإغةفيبالضسبيةلالخأءشاقةبردية

ضرورةفيدونةهوماغيرخلقمايأالالهعلىفرش!تعليالهـاماعارفوالعجزةهذهولانجاز.الطاقعنألتعبير

51و!وانهعرالت!ر!بئءح،هذا.الوحودوقيمةالوجودان"فيفيثاغودلسمذ!بءنتتحدرسريةبعلوبمالحديت

لكنن،"لستدركتم."المادةمنباطل"اشكال"البشرالكونلحفيقةألتصورهذأالىوجمعوا."ونعمعددالكون

لستحيلكانوتا."والنفمىالل"اًلىسدعترفيعةاشكالشوبنهورمنأحدهمابالميتا.جزيق،الجماليةيربطانمبدأين

.رجوه-عنللمعرالوحيدالفن!ءالموسيقىانورؤكد
حتىاللهيصارعانمللرمهعلىتحتمففدخالفينوجودالى.نشت!وفالفنونان"وصودأهبجترمنوالا-ر،اتمثال

لسرلنسخملرمعيمللهلررآلنتىخلو،قالقدتسملمحلوةنملل!ا(م!و)"للقدا":يصررزعه!لمىيقاعألاعنحرتغايبريرخبرابهـذو."سيقىلمواشرط

الرفعة،لنفسهفهأتمتاللهخلققدالانسانزرالمآنهررضوعبادذىالعنصرلانهالشعهريةالعناصرمنصكليره
.....والحوهرالشكلفيبهويتحدالمطلق

للحلق.عليهيسضحيلبدورهاالتيالالو!"بلتتشعبالعاموألاسلىوبالمشتركةالقاعدةهذهمن

ي!نمااكملاسباغفيطاقتهالشاعراستنفدالووخ!حمماهـناحدا!!ا!لقشفوربناًلىالحدلتالشعراساليب
يتوادىانعليهفرض،الث!عريألاترلى.صدنهـرقثم.رمبمالوبمنالاخرىوتنطلقمللرمةأسلوب

اخالعلناوسيطالألرنلا!.للوآهـقحددنهيافيليسمعلأصلهذلكضممعللمطلقتحسودهاونوعالفرديةالعبقريةبفارقبينهافيما

الىالشعريالفعليدفعمللرمهان":تيارياليهقصد.اليهالوضولفينجاحهاومدى

والتفوقالشاعرتخطىوالى،والمكانالزماقعلىلىالتعلمول!ء*(-3؟ول)4؟اها!لق-ا!ء!م:!ءلرمه

وبينهم،نقادهمنكثيرونظنماعكسعلىولكن"،"عليه

ب!ثلاوضعال!ة5موضوعيةبحقيقةليؤمنلا(2)بوراالرياف--ةالماهي،تصنعالماريخلقان.مللرمهلحاول

راشا!،عنه!بهرفكما،مللرمهويىى.)3(افلاطونية!انخل!4هـ،دةالاز!نيالوا!حكانولمبا.الصافيةالمجردة

الفف،ءيحاوللادول*!!!+18يثبتكماهوبل،ؤ.حاصوؤيهويخلف)3(العالمذلكا)ىلتسربلواحقه!نبعض،

وفي.مجهولغيبيالهذاتفياوكونيةوجودوحدةفيانيستطيعالشاعرالقفالخى".)-4الاصالخطيئةاتر

يفع.لشيءحقيقةولا،الانسانفوقشيءلاالنمعتقده.عدممنالخلقعلىالقدرة!دونرادةالافيا)ا"ليهـاني

ن!،وتدخلانالانت!صاءوءلى.)،(الانسانيالوعيوراءالحدمحالفيتمللثتظلاعدامهايحاولالتبىالمادةانذلك

والى،مجردة!اهياتالى،حقائقالىلتستحيلالوعي.الوجودمننوع،افلاطونصفهومفي،هي،وجودقلبلية

3!ا!!لأ،ش!8ش3-كاس!،ىص!الأعكل3حكاها!،3*!33+33!كهك!س!؟غص!د!3يأءكاوكم3!اً(188ععامفرلينالىرسالة)اً(

.!.كح!*ه،ء!!ث!++س!ء!!،ش3ه54"ثيلكوكاأ*3."كاا825-()2ا،طمثأكل!،ك!+هول3؟5س!1،5"كاهس!ول،ك!.،8؟!"م!ل!ولكام3

.ثهأس!6،"3!اص!*1430ء،ث!لأك!ع35،ولس!ه!35ا!ول.كااغ،ث!3*ا4*د)3(.!.+زص!ط،،8**،31.!د26(

!.!ص!!ول3أ3ص!،ولأ!3،1!اش!،قيهس!3ا!س!؟3ا9س!"!أ4لمأ!ا9قي.9-25(4)!*اا!ولحص!!ها*أء،!لا!اا!ثكاش!،ءع.كطس.!9
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رحملمحىيغوصانوغرضهعائلتهمدفناعماقالىيهبطلخادجية1الاشياءجالدملعناًلرموزولتولد.شعريةرمور

نهصالزممنيضممعل.باونمنامنهالموتعبرثنيتحدالماشىويستحجتؤالححنودفيهماتعحيوهعكانفيالنمسسيتن2بالوندف

ويظل،الشمعةوتنطفيءالسودأءالاستادفيويتجمدحولهذلتبينالمتولسطالمستقلكيلنهللرمزيكونثم.الفكاك

.والثرمالمقنتحاتؤ،ألحيون،يعانيوهشناخناؤونوكذلك.بصورتهامثنهشارجيوعالمبمادتهاهع

..معاواحدانفيعوشوعهنذاونا"ألرعهشعر

اًلحمياةميصهاًلحةفثببريورحضمالرياضيالتجريدصفاءالىجمللرمهتشوفارو،

..-..ا-.لل"التفنربرمادة:الماتؤمننوعينلالتمنلءشسنعداصراعاعلفؤ

هـبرعلعدلتمعقنينمنر"ةالعشنحيترالفنمينبسننميملمطلمقبنا؟لىطللهأفع،.قبتاالصسورومادةالاصمنفيالشعرهؤالاثرمنهآيتكونالتي

نترمنهـالىبالصتندذالخلأمؤءاتبراثنحالولما.ارئؤتنبهصزومخدوو،.(1)فيتناالتنرعالىينتهيالنؤالحسية

طررفنماءلىات،عهعنونهنادفاليرفنذلميانهأنثنرا)ءمكةالمثنهـمؤالقأضباللتنأؤوالاحتتنائؤمنالابهاموالايهابمالايحاء

ال-يهر!-لالمعلمتل!ةفاليرياصغى.)1(!مالمحشالهلاكفف-*وتفنيةالكونالىنظرتهبينتوحداسساسيةعناصر

،بركرربنتلثن1فوءى،الهاويةعبرالثماز-"القناؤة50اندون(بالشجربةتوحيانالصورةعلىوي!منن.الشعررن

إوحىودوا(المطافط-العدم)مثاليةالىيصبوفللذهنهلكقمنيتو)دوان،بالغائهلالمفلقهامالاروهموان،عنهاتعبر-

اثي-بعنيعدوظقن،الشاتاللائنحؤ،الحمنهرالمى-حاؤ!-نيمصمتمؤابيجعلهحداكماامركبتعبيربس!يسنننمعفنر

.ما...ة.......ا)حسى*ا)!صورذءاىيكونتم.)؟(بذاتهوروجدالنتمعور

بين)عسق(لىوا)!سللأ)س!%مهوبرلطحهلعقتمبواوو"وكالتكمرص!لسعيرفيصمدفارغص،!مش،لنجبرورأءهاتخلففمابذاتهاذآتهاتهدمان

الشعيعحتى،اًلر،رؤ!واثن/!يك"التمأمالىانتهى...ش!رفيفميعولبعاهؤ.المهصندالعغؤمنبه-هالثنتصع

ناور-تنوالثأتنف!،شعيتتناعنباهـاؤافؤوالالحافعمرامحصهر"السعو"و"الغسناسن"الغاسنوافرةبنسمبة"للرمه

وحى.لثجماء،عن،مرعبأءصوحكناب\)جوبرت!مة!يا.-داؤصلناء/ىلعوما(خيالهصورو.((ضمحلارالا"و

ر-حنخوتهؤنا.نهالثؤمعنيالتتنرلهنمنبربكءممنهحأتدماائنص--نالغافيوالورصن،الغابهأوراثنفيالصامتالرءر))

-.!...-بةبةؤ-يمتجمددأوتندتهنرهالمالتيوإلطيرات،وردبامةكرن

،ال!!او--"يها)حىحووينالييعالاصاميهاالعطردصييمصنا/يعلي!-والثمالانيىدا)خادناحبم،زوربما".-إجحيرزةأبر/صد

ألحسي،الهعمااثنللجاخعامعلاشعححساصكبور!هنجينتكسصتننعبهسبرحمناثناألفنننؤ8،كهر)!هـا.)3(لعدمامعؤعنحالهتفترقلاوعقحا،4نيشسكوو

بنناتيع.مينتفمحضوصيأاءبرتجرينهنعنالثانيةوتفنمنايرماصونو.لاورهألهنشنالهنامهعسنجمنرانامللرمعشعريبؤن

ةوالرياذألحركةمن،الع!ويتركييهمنالجسديعريو.!وه(مطاق-عدم)ن3علحهينطويبماينش!فصهـقيم

الثورذوتخغاب.)،(الادةكثافهصنخللب!تأدماشكلا!صراه.مادتا6وكثافها!أقعاعكرفيالضاربأصله

إلنتنعةعلىالكاجبنلكالىيفحيكىنالمتنردالخصورءلىاالهـحسية،!4ليظذداثندون.الوحبممندصدمورلهـمعن!جيبميكان

نعاثندأثنليحهنأرفيهنلكاىاويرمتن.نامعفيا(للرميةغص-سا)ىا!-كحاثنأنلبتمااسلارمؤارؤىبتفسمبروالحإم

.نقهطالهما0)5(اليافعةإقدرابف!للىول!د!!88!!!ول؟لأ-،ورلىمرارذالىب!انتهتحتىافىمناءلىتشتدراحت

الىالمثايؤفيا!،الامنعاوعونرعةمندياهعرصثاثن5بينذمترهنؤفنأ"وأثؤخمككرلىأ،ادسجالي"بعكىفي،ثهاخفاديسنو.قاتم

حضنفيالدهرتبقىلوفشود،جمالهبكأرةعلىالفيرذوالي!ابدامتدفقة"ضجددةمتنوعةبحياةالشعرلمدالذى

*؟جاذلحسباتبن!ىاركيرءإى،صتهرهنذمنلةعتنه،المكيحنالقمنرععايهفيالواعيةالاىائؤمرأتشنأبعدلبلومناعهعنحمنطلبمن

خرالتكبواكتنفتبؤباؤالاشيرفيالاخحسارننهنعةتمنيمنانهناغيرهن!كهنل!اايماناالارفيكتؤالمؤي!عمترمؤبينعما.الشعريممالشصلهؤ

.هنالعناءالتكيرمعسيرهاهنيكهننصلجمنامنتشربكهنبينرية،"الكهنفكوالاسرارالعفنائفأحجاثنومنهنتىتنالمنووبكبروعه

المقبرذ"قحسيدةفينفمسهلاحرأعاخرىصودةوثمةالوعيمنخاليةالتامالتلقيمنحالفيللاشراقوطلبا

اكمحىىهنيوصن"الىاكتنفاليربعين!مانفبعمن"البحرية،هنالهناغنؤالتشنننىافتؤهناتهعلىأكففنانفكان.والارادة

تهمؤ،الريح)):هنيتنتصمبمنابعميبتسمالصيرالىالتكنوفععصاؤنعين7شاويتنمتاليةعلىتتنتعنافمنةشومنلهيتبهأؤلم

."الحياةفاحراهنبك.م..

والهنعاحن.العئنغمنمرعبهحاثأنفيوتشلفهحتوؤتهتعتص

النتاعرابرأقدبذاتهالعقللت!كأنشمعرهفيونلح!بد--ا"والصمقهاالصهالرجموزاحبتصبحانالطبيعيوءن

ش!بالخوامحلرمنالايف!دلازجع)"الحافيةالزرهنيةصناحاسيهم.تأكل)،(نرجسييناشخاصاتمخلالتيتلكنفسه

معدهندعلىالمتأرهؤمنالمبتنمالسؤنيتطهنرهاهنبمشءهنلاهنهؤاهنلىهنالىيدفعهنن،عشتنتنباثنننيصرانؤفيبمىمابعضها

الىتغلغلقدنفسهالشكأن:ممير.)6(واللاوء!الوعيفبتعيشعذراءاميرةهيرودياكانت.الموتفيالكمال

هـنبكص-"نكبهنتمناهنهنشينتدلقهنافأشعيعالوناكصمهنمهشيوتنعكس1العمنمؤالفنواعروعجيلفهماحيث)منعنؤهابرتن

خنسلملذلك.عدمينيىبنمعلقعابرهومايشبأنهردركهـ-لىالمعلقةالاسلحةفولاذمنالشائعةالبرودةعينيها-

رفنرعشماهؤوناثترعافيمرانرعباترتعون!كانت.الشندران

،!*وويهح."72*)1(لندشباتهص،وأرنهىى،المصوهؤجهـسدهامسسعلىيمؤرؤ

!لا/كاعولص!ثارح!بص!3،م!م.8)2(.اورذيجصالهاببكارذوتكفنتموت،اقمو.مياءالىتشحيل

*ه!لا8كا.،4مه3"!3.را"4-02.*3خ7ا"ا41ط!ص3"ا!3لأ)3(الذيغرإ،أ!*هواحرنرجس!!اشخصىكانوكذلك

،ا+ص!ك!كاي،ء،اءص!،+ص!3ءح3031)3،!.فى50()4ول."لها!!4،)+،،ص!رولأ!أ،!م"!!ث!!طءحمة*،وو)ا!مملاش!اش."د(اً)

س.3أ*حمع)،اط!ح!ور؟،مهأكح!3بملا،9،3"43-5ول.ول.ح16أ+!الاا،،!!()!3ا*أعااك!!لاا**3ش!،".89(2

ولولول"8"9!ه،اح5،مما!.ل!كلا3ا+أحك!دلمل45،4ء8+يم!لاوو..!!،ءن!أث!س!3!اسألا،!+"ء،4!ء8كا!)!كه،س!،3)10."3*"3(

!ه*-ا،!،ثر!17،.0ع3لأول.ا!.-73(6)*.ل!،51لما،5*ه،س!+4"35!33!+"س!ولص!ث!ل!4"س!+ا!،لما!4،".*02-84(()
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بالغبطةالنتصر،المتفوقالانساننجث!هابدخانو.كانحى-لفيدخلبل،وألشصارمجدننتصيدألحياةفاليري

العارمةديوليسوسنلشوةبينذاتهفىالموحد،إلالمءإىرخد!-ورلاصارمروأفيخلقصلاقيؤ-4تشددهمعها

الهائلةلللاوعيقوبسبين،اصافيةاالجردةأبولووءمحوةوالبح-زرلتص،ءالاعاىالبش-!سوهحمنالذائبةالخمرة

مماثلاكائنارلكهوابدع.المحفبىالمجردوالوعى،اغامضةأاخض--جا!ذأاىافاليريلنت*ولم.لمصطوحهاعلىالطافية

يبتعثوكان،ابولوأبنؤ-وسأرهو،المتفوقللانسانالنارورورؤواًهتغاجتانبعدألاالراًش-يةالمائسمةحكىووفي

توزعتماتوحين.وءحوتهرتغم"ألال،ة-وويرثالموتىوء---،6علىالحبم--د،نزعاتإء-زجةأاللاوعيأعماقمن

.(1)اور--،ز--"جميعؤب/افناءأؤ--،ع.ا؟ونأؤياءضاؤه.نخرج-،ءانؤوو-لطاز-،نيت-خ!-يما!!سكلورنإبردا

ءستوبطءإىتمتكللأوجوداهـ،ءواغش،ءالوجودسبحواوا)توورلي-لمةالهورلحىورلأ)ىالفلارؤردولس!ورناًاخىرزلىحعة

رم-زؤ-وسنوأر.ياتهـ-صومنز"دووما4قفووماعيالو.فعأاووا

،يالالللعنصرورمز،ذانهعناصركليةفيالإزمسانلكمال

كلذل.نالزفيالابديالازهـا!ااوللهـتس،نالاز-طؤيللارءداياًلارصاً)قفمم!ير:روو

يتقمح،،التيالانسارألال"يحالمسصبصورذصورتهتشدغم

العابر،الكائنوهو،رحملالهدفيح!ححألردلثاك!اعر1)تورم!--ير))ؤئيرلى،لت،،رحققانلمللروررريكشبأم

،العابر-رداللحظةليؤبدأنمهمته."عاتقعلىالأبدرةءعبليور:-دءنل-عاداكأ!ارلي:تسكمنفكان،((للارصزفيالار

يفي!عرها،المتلاحقةردقائقهازمنأزخلامرونلاخياالرسى،أ-سزررلكءنفاليريتخلىتم.بقدورحه!،يطاندون

يتبص"ولاماصزيسبقهلا،متناهلاشابت"!تخأء"،ذالحبنظامفيمشوأخ!عوضعالىصعرالنتارجعحين

مرةبوجدأليدؤروحدتاإةللاردحبةصورذنفيكومسصتقبلؤ!أحشلأءاىليثالحدال--ترحدمظلتنهمااعخر.قعيةااوا

ورءورل.تخكلرولاالاحداتؤيها.نعادلاهـورذفيذءابرنرإت،ا،رل؟،!الاإ،زبءرالتطأ،،تحمدىأنوكان.اتجاهلأنه

لىاحماالمحسوصعيد"نفينفلهما4نفسالفعلحاءننخالافي.وزجتنش-لمهبضهورثشوفلصة"ولىاحلأفرنسيةأيةبالرصز

لسىط-الو!ووالوءي.ذإجردأؤحةإحمااى-عيداًلما!جاتذ!المحىاتز--ت-،?لىفقالياووبضهورلتورلكهضيعار

،رب.!ه،ومول".ال--ولليجريواللازتقالؤ-"ليخما)ذيماقور--ب(1)!الحجاذ.كأ-دذشهادالجمهىفالا)مالماتكنان

رتقدرءإىللتقيو.كلهاكياز"بعناصرللابدلةالازسانطلبالفرحينابيع4منيفجرمألىأويلهتحويلبهالمبرمالقبهول

ع!إى)1بأنقررالذيبمللرمهرلكهالمطلقةالوعيو!مةإدليرالتبال-تءهـذدذبالصيا-ذلارلكهانغير.طةوالغى

الى،حقائقالنىلتسش-صلأ)وعيزطاقتدخلانألاشياءحى-،ذت-كرأرمنرءجاالعاديينالبشرتحطيمزيتنت!،،بها

سةوالاروألاشب،ءالانسانمجدينهصزو."روجردةماهياتمىرة))ألاتحاءجىودبو،1ضيعارفهو.رة*جدلامفجعة

الازس،ني.الوعيعبروالخحولالانتقالعمليةعلىباسزهابجنالشت:جةفيفماأخلآولا.تتكررولاتعودلا"عاليرذ

رو،هيةمايومايصبحانالىخش!وفالكونفىماكلانليورد!ازيألافالوجودروأ!اذعاىرت!ددانكلاهط:اًلمبدأين

نماءنشاطهبممارسةالوعىوينمو.منظورةغيرك!ماؤيةانإلمحى-رجاالممصت!دوضور"فيالانسانوعلى.إ)4أموت

بين!بجمعوالهـشمول!،طةالاصمشهىيبلطشخهىمطردا.)2(عدمالىبمص-حى-لالاارادأذاال4الىزء-مههوليهـحصخحيل

فيو.وجودلوحدة،مطلقةلحقيقةوجهينوا)حياةإوتا

+.+صاااح.8،+،اح*أأخ+،451اآ،س!4ولاول"،كل!.د50-ة(1)

-.*ههء،ا*اكلاص!!.*82

)1(8-127صنفسه"!رالمه،2(

محى.ممسملسى-صسسسم
!--+---بم--لا.---...--ص---هـت،-ش"-د+لأ--؟بر-------------كا---لم

لم.-؟ب+لحنج؟يض%غ3؟.*لم!تمقي!

-.!يرير!ئر!ترلا!.ة.:؟ة.،....ة!!..!ل!3،!لمجهـأبنيءبز--+؟ط.--!بئ!؟!ئر-+لا-+--!ا.ؤ.:

2+-رز؟دتن/-؟؟نر6ج،33-30س!؟لا-سء.،-ش-غ+-د!وغ!-لمشبزلا."+72

*أ.ا.!كل1*"-ث!!بهأ"-....!:..-لأ--فيلا؟خا--.،أنن؟ب:قي3"أج!،؟!يع!!حي!-ا/بخ/.،لم!-**+*ءخج*؟-

:!+*!لمع!9"..!مرواا:..-++ف!د--اغ،-!!؟كاكالىب"ما؟؟ضغ*مكا؟3.؟كأبتقيج!يهدس!..-ت4/.2*جهتي

،3!0كا+5نم-لمح!بم--،لمكا+ل!:؟نحد!/لا03

.+!و-.ل!،/..و!؟7ر!-.ا.!"رلا++.-؟؟يم-لم(كيرفقيب،-ء9..

73:!.!*،صو-؟أ.أ!دااردت+كأ،،.-+!ا!-.++كهبما:ؤ../
؟

4بهبمبه!لا+ني3!كا.خبيطاكثكلمد"لم!+--ء+.ا"اأ4.شغقي.ير!نر؟؟ا-+ءأ-كا

101!!حس!أ.!ت!؟.
.(3.:بز!طا،ش؟.64حي!لأدئش+!ضجمأكر9.؟لإطبرش،قيد،ذ:.،؟.،؟-،-د!+آا!في.

؟ا!صا!بهلاجممنح!.د+،!+02-.م.*7ع،-!-.لأ-؟!-،،07--+ت!"7؟ا!.+:ة،م

!-..!..-/"2+.دبر.:+.سيخ!2.:ديخقي-+!-!-2،تنحبنئ!تر-.ا:؟ت؟ءبر؟!!أبمين!خ،قيلم!تي!روفيل!

كل..!*..!/..3./101-.:!.د+لم.2!كي.:جم!م7!أ+يخ!جإؤ؟!حم؟اس؟؟لم!،--،+-؟-طبما؟؟-ك!+لمة+؟أص-ل!،في!ك!-+.!ئي

لا!0000001كلال!*؟،!،اهـج!،-ا؟!ال!؟فى؟!بر،+!أ!ش؟في؟!!-،خني7ءلىوملىي!يإيم!جي!!ل!دم3شث،+!

---.--ل!-31.:.مح!!دك!!ه1-!بماك!،أحملام/--؟لىثر.++نبههزضأ-!!ما؟،،،بقي"!شكأ،!.،؟-كأؤن!--

!.!س5محح-!.-:7ع-..-ل!بأ...3..سن!ل!فى!قفي.ورنج:؟!دنج!!!-تج!بهخبئلح!-!لى+بمؤنرأ!-،-!+-قي++شمفبرا؟قي؟!ط!؟،ول+غا!!/!؟بم!تن؟

..----*7!----لا،.7-ع"-،..،-..*جميملأ؟به!:،،+لإفيد!عف:في!6؟-0+-كيبر.-؟يمطفي-زبزلم+ص--+ش-+3+م+ش+،-ايئ!مم!؟!+؟!3ل؟تلاظجم!ز؟ئر!لم؟جم!؟ا

----!--س"كا--.د.جملإأج!،!؟؟4!؟ي!!،3حضبم!0!.؟/سعبر-!!+،كأ"آأ-ملم-"بم،:ت.ا-د!.*!؟،!؟ر\ك!؟ئر!بر.و!!ا

:--.؟--به!-ني.-ء.؟إ!3؟إ*7!بم"ع*أ،في:ب؟!-*نيلا؟+مم!!6لممأ-+!+؟3كفتم!م!ا-إ؟--إ.؟+7!-خأ-ح!يماب!!يممأد!هبمعلأول!خالما!ىا

*-----3نرخملأ؟؟"4!-؟1:بمئم.؟سءفي2.!"ا!،ولىيمء-ا+!ب+ب!!يغقيأكهر*أض!%في،م!كا؟؟ء..!3+،تر-لىا.،ىفي-ح!؟؟د

".--كلإن،+ولزر+لأا+-بمتم/لم!.(برتلإك!---؟إ؟قي!لإ*لأآنمفيلجلأ-3أا-إ،+نم-برئمئجيخد.ط

.+ا--"*--لا+؟خ!"فىك!!،كل،-ا!+ةأ+01د!ع!!؟تأ.-؟!+،!!ء!بم5!؟!يزبمعبم!!؟فئو+-2-آ!نج-ل!اب!ير؟برجمبهمع،!إديم؟.صس

يحوفسكىماااليوتيفالبر

!سييىسسهحر6....م!حييي.عى
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يواحف-ولانعليهالحياةتمجيديطابمنانرلكهاعتقإد

...-بر7!ء+!2-كا!بز!د-لاءبأ!+!بر3!أ!وعف-د.وخا"تص"حاسمماحدناولي!نكب،نهوبماالوت

-د!!-!"!---!ا!؟+إ"-+كاءأ-الأ9ءا"-"ث؟خ3!!!!اإفيرشبهعم،هةالظلعبرؤ-!مفونض!!جألحياذتتكثفإوتا

؟+مد-لم؟!.اىء11.7يى-*أ)!دا،،صحمع!اتويلىوإءردا

!؟!ط!.-"،الارو-لءروالتط،الاهـخلالوءيحساحبفبوسوار

9!امس+"-!د71،ؤجنبهىألما*ليهوتماتالتيا،.رضاءلىورغمهصونهيرءر

،ا!م6!!!لى!ارلىيخطقانالكائش،بئ!بوترالجدوروزرتعنض!التراب

ا/!:ءط،--كاأ؟-.لسديدالعهدانعمهرونذجديدقىه،ءاحهاو-جع،نهـ،باسكل

ا؟!ما+"س-+---.+غهـالما؟وس!.!يثونصحتدانمللىركوؤجوساران))رلثهمذهبوي.

ش--تء-.!.-!-+،و+!لأبهبريخ-ط،--.داتو.زور:يرللامظاهرىلىوا)-وءالتحعرادفراانوأ،"خ!ت،اء

؟+!ا4!د-!،د.لا7++نم!7."-!و-.-ود!-"ورإإررو-"زفص4ازو-راضالالناجازورليما.4عنزسب-"

د--!كا-كاءلم؟-!!ت+إص-ا!.نيأالما-ب+أ-+أ9--س+"+!ىتحالبور"فثانرلكه!يحلزم،ضالمررجدردبتوريرفسإم

"ء+الحانرشدبز!ط.أ!!ا!ا-داو-2تءلمكأ-!؟لم؟-!..لل!إم

.!-الم!،-!!لحاكم-ص----دذالمرل!"ذبحىفيانر)ب1،،وب!د

-.ا!ح!كا9ولغ!و؟؟!3نش:ب،ءللهوت،كيانا!ؤقي،دهاهمها.يدةعدقضاتمتكا
ش،-لم6-ول

ء!.--!دهواعتقل،اًلموتبعدلحي،ديدالثمدانكارهمعأل-جأةركيان

ت؟!كا!--طعتقادهوأ،دصوالوحديوال"دجولور!يهءحدجوالوةحدبو

-أ!-!+-!./جمبردكه-ادي71ا)وءببرررقىنانهـونإبردداالما!:،تجهبتعال

.".كاد+د-.متعاليامجرداًيحتضنهاو

بمع-،كأرل؟"مذهبيهدمانهو)توزنالناقدحاول

راهـو!-لمرركأرق-زكلمه.(؟أررالكظ!وتلاصنروستمدلاحكم

ض!--*هيل-رأنضيهر.متعسفتقلصدي/خارجيمعيارباصطناع

بةوحدةهجاروجيالخارالت!ا!.نعطيليليءحدهاالتبر،الرؤبرولملأصجقشحوالت،فيت"صووي،ادت!اءرلكهعلىيعيبنفسه

ا!ف،داثسنةبركةء:رورقمنزورقفيرمىوأبحروقدحسنهـ-"بلصوفيةولاوحيلاحيثةاليه6الموحىالنبي

تنوعاتءناسؤيااا!كلنهم!االمسيلىزعوجاتعنسكونهاوليور،رةلى.)13طى!"إ)ىازء-هاتحيلانتحأول3متممد

ينشءيفيخراليعالماًلهذلي،نيمدهكذلك.الطبيعيةاووحاهدلدرلنلكلوربهمرالىرل؟*فعلىرحينلىبئقدا)ت،قف!وهيدصر

إجصداًتاذجهفتتزاوجالسببيةفاءبانشالمسشحى!ل"ت"زء-فهوروذهبهانليؤكدوحين،"الاصيلالنبوةومرتبه

الواقع،با!تب،ءالغيبعجازبوتمنزج،والمحسوساتولفي.ال--عرفيرلكهعنهعبرلممار"فكرصعادلةسوىليس

رونوغرضه.لمءغرصحاوراتفيوالاصبءاتالاصواويأف!!مالرالنلافتءقنخرجل!حضىهيدجرلمذ!جانتعرض

فيالطلقعنتكشفجدردةو-ةصورحدعأنجميعهماهذه.لبحثنا

تلىبتشوالمادةصلابةء-"وزجلو،فةلوالمأإعش،دةأالمظا!ر

وتجسد،الطبيعةقوانينمحلالطبيعةفيوتحله،المادةوالدوصكاال!ه!ذ"،ربراًلمطل!:رمبو

متولا.والعدمواًاحياةوالجحيمالسماءاسرأرللهـ،نالاوايالعدمءاىيخلعونورلكهوفاليرندمللرمهكان

منألانسانفيالكبرىاًلذاتبتعريةالاللهذيانتحقيقهـنحالفييبدعونهاروخألقةاشكالاالاصليةوالفوضى

المتراكمةالتقليدطبقاتومن،المحدودةالعاديةالذاتقناعتجربدهفيرياةصيازظامامنهاوليؤلفونأقوهجألوعي

والنز!،تيزةالفرشررمنهوتنطلقالجوهررنججليحتىكانفق!درمبواما.اجزائهوانسجامروابطهوتماسك

للنفس،شاقةمجاهدةالهذيانيكونكلهلهذأ.الفطريةاء"وأشتوال-واسالعقلتلىوتث!واللملأوعيتفويرسمتهدف

نافلة.ولعبةلهواول-سكانتحيثالعدمواكأ!اذ!،الطنيعةنظامفيآلفوضى

صه!ههههههههههههههههه!ص%هههه"بغضب!،عويدنوكا.دجولواةروضرتهمنقبلمن

عي5-.

قوازدرأءرو،ضيهاعنالذاتفصلالى،الثائرالحردالصبي

ص5-الاحاسيسيليحرر،العقلجمودالجامدبنظامهاالذكريات
ا!144مه-5بسببيهمرتبطةوعيربعصعنبعضها"عزولةويخلفها

مهعرو!ص/ى5!طةالموأزب-قفصمألىكذلكيدعووكان.والمكانلزمان
هفعلى.وعائلةومجتمعبلدالىالفردتشدالتيالعاطفية

احي،ةهشؤسرجدلدةمواثيقيكتشفانالحديثالانسان
الارادبد!الهذيانعلىخادقةقددةلهوكان.جديدة

بنشلماقاصيصبن5لتبمالطبيعةعالمفيالحركةيلغيانبهحاولالمستهذف

همحدودلي"منفيتحرر،غايةالىللسعيالمنافيالسكورله

النجاابوالمعاطيابومحمد5فيوتطلق،حركةولالسيا.حةفيويروح،والمكانالزمان

اكأ1ء،اكتابهفيحا،4،!3الرأيهذايعارض)1(

يثاحدصدرأبالادارد!ا*اءك!ا-!أ2؟ص)2(

حى5555555555555ح!55555555555ه9ص!+س!ا1س!3،+ي!ص!*اك!أش،ا.،ول،،4ء،"!.*كص4-5()!م

\!



ويدفعونالعدمهاويةيموالونعلهمالخمرةفيالاسرافدمبوويمادسط

قإ،لاحفاالوعيخطرانمحسهمعنأإ/-ع..علا.*.!!نيعد.،خس"كأير-:ا!؟2ويتهجدويصلييصومكماوالمخددات

فريقوراًح.المفجعوالمصيرالرهيباش-ةواحدوغرضهما،المتدينالمت!وف

وبعىضطمشثموهريامثالاخر-3و-يصدهتجم!اوالمطلقفيافناءا

فيونرا،إسرياليةباالمتمذهببركأ..نمعدرونالنقادمنانغير.نفسيهما

لها،معتىلاخرافيةعوالماختراع001:!ثةملودنسةالتصوففيطريقته

العدميهـددها،العطبسريعة،خاوية:إ!7ص9ا"90-تقالدياهالىيمارسهامنتسوق

فة......ر،..!*!3.ك!؟بز.!.الشرروحواسشحضارالسفلية

اساسطيالعب!ويىورلعلنجنائهامبراد!أاأإ+...-..أ..منالشاءررعبينسبونواليها

يوذصريةرمص،رنتمنحراًم!ر-كالم!!ا،!فيافي.اسأن4وقنات،المبكروصمتهرؤاه

---بة*!.+!/!.اجشماعيوأجبالاخيرفيلهيلون

هـعرمنوصدلتخدتهااًليرمزاإإلحاولس،!077...2تم+"،..يرجاوهداعر.(1يخدمها)بسيطةوحقيقة

..،.ر*ا".كاإا؟زر"ملاكا"نفسهيعدكانشاعرصن

-.11ا،(لطىلىامرع)!!ص!دا"-!

.و.جلى.".!.؟....أر!،رايبتدعأنويحاول"وسا-را

لع!س!فاوص!ل!تخاولملوليعه!رلحمجهاالحهسا!يو+..(*بر!ص؟*.ى..ن!مماجسااو،ةيدجدمانجوو،يرهـدنج!-

،.ب!اهـ،،دا.لهلرياأ)هـيعمىال،2.!ال!لا..؟."ادركانوص،."جديدذولغة،جديدد

الأس!-،نلعرضا،!ونوا)خهىلىامء!.+!ه:"ثانيجب))هتفحتىرؤاهحعيمه

والضحدح،ال!دبوو!ارهارررجواري10د"أول*،3."؟وذكرياتيخياليادفن

لظاور!-طتلىوتض!رداتى."هـبةأمنهتفرعتلهرادمبوكأن

ءاىدلميلزويثفى.بةالرتلالحديدييرسفياصدالاؤهتوزتوزغمل،عديدد

التجش*ماحيريكونا(انالجيررعى""بررحصوماالخنعراءمناجيالسرفو

.ج-خددنخماعر"لعواءا"أو"ا-:،حأ))الهاءضذ!ت-ببعودلاز؟االذلين.انفققدو.لحومالىالنفوساوتكتسحنمتد

هـنفضلبأيكونلنا(احشل"صيرانءلىنذيرويهـ،رواادرحنمتطاولاناوزهصخنيهبخهودلفرنسافي

.الداداصحيماءوض-ىاان"ت.الحممالىانتهىحينيةعبقربوص!مةكهادر

لااشضبن،له!لولمديحلثصدراناص-طإةالعدحهىب!الصىويظللأور؟خ."قاًإطلءنتدشمفولايءواللانتألفوضبىتودد

كاوؤ-اك!الى!عةاتالقاعظمة.آلانسماسةأالخضعا!!امالىالتطلحدونالتخاذلةبةالكاصفةيرضخدال!أ!ى
.رورروررداوان..تيءلابكلمةا،رضتجهنتى.بو"جثبوس

جمالشه5شعرفيتلشممماالذي.رسجولىسان"قدمتهم.د-رر!ألىاء.--،!ر!!-دذو-ب،الكلض-يء)3(سوفاقيس

يحصلذيوا.يلللودوء-،غةوجيدرمبونطلاقةبا5"رمهزف--2،،منليجعل،ولا!ك!ممروله*-الها!!محاولةوننتهب

يوهـ،تنمجىرانفيخشىالعدم((!لى))!هفيلارآدص،جلبأنألاترافوللىأ(الملأنتيءا"ألىنبيارائيا

والمديح.التمجيداناشيدعن"تعطلاوو.لخرسه"ع(،افض-اء)وا.لزصانز،،لي"لاأ?اىخ!سذب،رةل،و"ليتجاوز

وءا!ديرلأدجوتاًمثالط!ممنالمحدتينالث!عرأءورونؤ-ل!إفيأتافير؟ء-نوالورانج-داز!دربر"ألكا.نبويررى

ترالاا!حضةأنسازيةىبقثالعدمصص،رعةءنتخلبينيالمذألي-جنالشفضبللمعدولآوالاخشياروهملى"اًلحر.ورضهمهرب

يمس،نالالدبلحلحىلا01،يمنروترآن!هةثءربيمالمة"لحهباالكشج!-الىومالايمانزالط،ضس-كاساليئوكات.5()العى،دةاواور:ودليةامنأنوةاع

حوتلا
..ومصى-!محميرهبينشبهافيرىوزنحاؤل،ءابوفيثقةبوسح

يرختة.الح!العربريةاحضارذافيوالوردمؤ!الجفا-أذلىماصنء-اىا!!ضرمةالاء،لبمنبنالقيفارغهوىالذيوسابركار

د"لذويممااخاغتصبسألالهي!ل"لعررنتشطلحماحىعنآلحدففدردا)نتما13فارغ،عارب،1)ها،انبحرفييرهوياهااأن)):الأنسان

-..-."بناشرا

اجداز-يافوالعشالمنس!7-فتإلفمهتجواضحو.ألمحسذاجةعحص!:--جنالمشمنتلاتةزوريخمقا!ياحدفيحىاص

..اجماهـ-ةي،رسمبمبرن،5وضعإحاو)ونا)حدبثللتصعر

حاور"نذكرهمعلىإزجناالذلينالث-عراءبينل-ث!طشيءلا،نخ!يءلا"همألدادلينان-ي!صش"كازتادأداأ

العصردمز،الالةتستوعبحديثةايةجماير:دعان،،لث-يمءلا،ثيءلاألىإونلىتو!اانهميقينعلىوهم

النصممنهاوتفجرالحعماء5-الاتهمالا.وت!نطقةاًلدلثل!ص-نالخلقمغامرةصنالحديثالتتعرويعود."2تني

للشحدياستجابواريئالذاما.يةلشعراوالصورذالنتحعريال-وناز-ةالورلسفةقررتهاقدبمةحقيقةالى،عدممن،شيء

رولى-،فيومايكوؤس!كىانجلترافيالثلأتيننتورهـاءاًمثالط.((ورحيءلامنيخرجلأشيفاان"شكمص--بهـ:واتبت،،

مشماوتةنسبعلىألاخفاقكانفقداميركافيكرينوهارت-ررذالمشالبتونحالاتر!!طشعونالشمعراءبعشطوكان

الىدفعتاليس!جانيالامنكانوربمما.جييعاز!-:هم/روريلى"باحتفللاتالهسىيرياويمجدونالواءيةالرؤيةمن

ميركا.اشاعروسياورشاعررنتحألاا

نقى-هـلمأنناالى،الاخيرفي،شارةألاتجدرو.ط!.س!6)صأ،ءولح،،.اقى3أىأكم!6!كهشأكاح!ئا.كيه!.ا!هصا!+حم!؟68-3)1(

ءلىالتمثيلبل،!عراءالنت"نذكرنافيماوالح!سا!ت-ءولاا!3+ه!أ،ا+ئت!3ح.4)2(

.سعةأاواسيةلتلااطهاخطوفىيثلحدالىلعرالنتعرافاسة"رتطو!،لاا!!1033!3؟ءا،حء"،+4
3(.....

صإويصايلللأحكه*بمء3خ451افييم/4+ءا"3.4ضأبخكهفيأ!)4،3دثأز-3

،53!35!لمل!4مكرء.ك!-اح*4،4!كة.،ول،،4،خك!ص!!.ا!4!اول(1)للع3ا،ا*!ع3.،،ي!ولولا)4ش!ادكاتا،+4ء،.-*لأر((

)5(

18


