
!ريه!-ل!:!ه!تحى!صفي.سصرصكالح!!ر!!!ي!
من-جوتهفان،والنبوخالعظمةمن،بعد-فيماالطفلاًديهسيؤولكلماقعانياودوباكانت،)،(عثرالثاصنالقرنمنتصففي

اجنبية،لغاتاربعاتقنحين،القاعدةعلى:هذهخرجقد-شكنجروكانت-.تار!ماقيالتحولنقاطاحدىاجتيازقسوة

صغيرةقمصايكنببدا،اتاسعةوفي.عمرهمنالثامنةينجاوزو!مالعصيبةالحضاريةالمرحلةلهذهصادقةة3مردهابدوا-لفنون

"..الصنيراخاءديسلبهاالانسانيحسهالذيالقلقمدىالمختلقةاالادابفصورت...

جنوداحننلتهاالتيالمدينة،فرانكفورتالىسأن!ب،حالايةمحلىهذااصبحانبعد،المستقبلنحويخطوهاخطوةكلفي

اًنشأوه.الذيالم!رحيثاهدفكان،العاثرةاًعقابعلى.وجوته،فرنساتفبيرا،الاوروبيالفنانوكان.السماءمجهولفجرالملمستقبل

الادبعللرالسةاًنكبان،اًدفرنسيةبالرواياتاكلجابهمنوبلغالبادزةالسمةهوالقلقترىاذ،الفترةهذهعنمخلصبلحيا

النألبفتلكتشابهاليهخيلضميفةقطعة،تابةفيومحاكاته،اًلفرنسيم.معلوحياتهاذناجهدي

و!اد،1761طمفرانكفورتءنالفرنسيونانجلىانالى،المسرحية"3!يهل(اه*كاوأ!7حبوتهفونفولفجانحيوهانيكنولم

اب!.دادفيالمضتظصكأالىرراسةالىجوته.العحرذلكلمعالمنقيةالاخلاصة+75ي!أهـهح!9ل

موسيقيةنقلةوال!ورة،الاصريكىالالستقلالحرباشتعل!تحياتهففي

تقرأاًلقاةالمجتمعمعاركهـشوغيرها،الانجليزيوالاصلاج،الفرنسية

،الاوبرامشاهدةالىدعيتخى،هناوصلالىانما.*.ولتا.المنهارالاقطاعيالمجتمعبقايامع،الجديدالرلسمللىس

البر،غراعهقصةوهي"فر.نراشجاق"جوتهقصعةتمثلكانتحيثحالمجتموقيم،القدلمةالاقطاعيةالظيمبينالتناقضازمةكانت

انتها!،بمد9*مءاولفتزدرلمدينةزيارتهاثرعلىيهوقعالذيبهاتوهجتألتيالرومانسيةالشرادةهي-،الوليدالصنلعي

نفذتاتيالمدينةقاضيبابنةاًلت!ىوهناك..الظانونثراسةمن.-.زمناالاودوبيةالادابئ

منيخلويكادالمرجدأيتحينوإبتسمت.الفورعلىشغاهـقلبهمنلافر!الذيالموضوع!و،الازمةهذهمنجوتهوموقف

ورفع.الشبابمنالىفرجيناغلبكانفقدءالسنكباراًدنظادةلخلألىمنلتبحثه،الانياالىالمصرياتالطالباتاحدى4اجلمن

ةهـوفيالحاكمابنةشاردوتتقيمجثالاولالفملعناًلستارب!عهدالتحقتوهناك.الكبير.الالمانيالاديبواعمالاثار

فرتر.ابن،عمها.بدخلثم،اًبيهاباكبرالتقتو،ف!يمارفيمنزلهوزادت،برلينفيبرته

الافتتاحموسيقىفيسجلتفقد!متعةحيةذخيرةومعهلعادتثم،تلامذته

ادريولست،بكالفوزوارإد،احبكزلتما..شارلوت-فرتروما.العظيمالفنانعن،وقرأفوسمعتهدأتهماكليوميلأ.لها

بي؟الزواجعناحجامكفيالسرماالىتعود-الازهـ،تاحدىاوروبااجناحتكبما-شال

اًميوصيةعلتنفيذمصممابيان-(اسىفي)-شاردوت،الكبرىالازمةتفاةيلمخيلتهافيفتستعيد،ون.كراتها

.اثرىالعائلةصديق،البرتمنزوجها:لهقالت)تتنهد(.عنهالكعبببرالوسائلكافةبرلرجلاجتمعتلتي

لهؤلاءتبا؟سعاد.نكتبيعببنوابيكامكاجلامن..ولكن-فرترموسيمى

لا،35يدونيربمناولادهمزواجبحقلانفسهميحتفظونالذيناًلاباءكقرأفتاة

...والبناتاًلابناءيريدبمنموعداتعجلاخذتحنى،المانياادضقدميوطئتانما*

ابي،ظنحسنعنداكونان،واجببممنانه،وارى-شارلوتالماينضفافعلى،اًلالمانيةالمدناقدممنفهي.فرانكفورتلمدينةزيار.ني

كذلمك.واميوما.اً!،7عاماغسطسشهرمنوالصمرينالثامنفي/جوتهولدحيث

مفاتيحيهما/بفي!لى؟هذا.لقولين،حقباي(ضىفي)-فرترلمةالاسانرغم،ايسارىئويمنكانوالدهانمنتجرأتهطاذكرزلت

ينظراًناًربمناور!ل!زافيا!قىصاحبةانكام؟مشنقبلكبو!/ضةنزلحايكاجدهكانققد.ارستقراطياصلالىتمتتكن

تغارطين!انت..ء!رو4الا!انصورةفيالسعيداًلطالعجاءهخى،مهئئهفيهاوزاولفرانكفورت-

بواجبيلئغوريهووهذا،نفسياىارطانني،نعم-تنارلوتالماهراًلحائكفانقلب،حسنارزقاعليهايصرفئمقاتملكثريةزوجة

فيالحاه.الاخلاصمرا.نباسمى،بالواجبوالشعور،واميابينحوإوهاناصغرهما،ينولى!انجباًلزوجةفذهومن،فئمقمديرالى

للمستقبل-والاخلاص،للحياةالاخلاصد!بنفروهئالر-فرتر.الشاغروالدجوتهكاسباد

..المحببالجهادمننوعفيهاخلاصوالثاني،مجرداخلاصفالاول-كانما،والثقافةالتعلمفييعوضان،الوالدهذااستطاعوقد

نايجب،قلت؟الصغيرالثاعرايهاالتفلسفهذاما-ثادلوتالابخنماشاًلسلموادتقىالحقوفىفدرس،اًلنسبناحيةفييعوزء

...منوثتزوج،واًميلا!بمبو!ريافيثم.فرانكقورتفياننوسطةالطيقة.فئاتاًرقىمنيعدإصبححتى

!؟من!زوجين()مقاطعا-مرترانقلنافاذا.ئمراتهاولىشاصناكان،غنةاسرةمنالزواجفينجح

اعبدلداناونتك00قلببمكلمنفرزديااحبكانني-شارلوتاًلناسىنواذا.المعلمهذاًحرمقدجوتهفان،النبوخاستاذاًلفقر

ولكن....تنملاعاد.بةطفولةهيالرجالمنالمنوابغطفولةانيسمعواانالفواقد

.نبكي()

حيبنن؟يامادا..ولكن-فرترللمؤلفظتمحفمالضقوقجيهيم--اصلاذاعةخحمعيحمهـاكهبتمثيلى)،(برننلاج
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..فيراكالبرتيأتياًنقبلتنصرفانعببك،والان-شارلوت.ابياغضباخشى-شإرلوت

حث؟مااًنسيت،شابةانت.عليكوصياابوكفليس،روعكمنهشي-فرتر

زلتاما؟يناديكقلبيهتافنسمعينالاولكن..انسلم-فرتر.مستقبلكعبءفقطانتوعليك..تفكيركولك،وعاقلة

تغالطين؟..معونتك..رباه..حائرةانني-شارلوت

،الدموعاقاومانبمستطيعةل!تانني(منهاية)-شارلوتحبكالىانظربم!،الجبنيورثالمضعفان...حبيبتنيا-فرتر

بربك.دعني..فاتركني،عافلةكوني.وقفتكوقفي،غضبتكاغضبيثم،جريئةنظرةفقط

يتهدج)أل!لمةهذءدائما..الواجب..الواجب-لثارلوت.الحرءوارادتكلمستقلةاشخصيتكلك

لقاء..بعد.منليسوداعا..حبيبتيياوداعا،حالىايةعلى(صوتهأ.اسيااًلبرت!بثروةسافعلماذا:(ساهمه)-شارلوت

-المذكراتضاحبةموتيعود-موسيقى-.موشفيه،البرتمنذواجكان(ئائرا)-فىتر

الخدماحدمعمغلقةرسالةتركانبعد،محزونافرترو.برحل"(موسيقىمعفرتراحضانفيوترتميشارلوتتبكي)

0طلبصوتفراءتهافيويلخذ،يئسلمهاحنىالبرتيصلاًنفما..(المذكراتصاحبهالفتاةصوتيعودإ

باهتهامهذ.رسالنىتقرا.انارجو..البرت):فرترموت!بركالمي،عغير!اًد!عنالشاررفعالثانيالفصلكاناذاحتى!ه

ا!راتاريدولا،فوبخكمع!سعيدالتببش.اًترككانقررتفلقدوفد،!رلوتعحبةوفيالبرتعليهيدخلثممنغردالرترفيه

نا،انجبزرجاءلي.عنكمابعيداارحلاًن!ررتلذلك..حياقكماصفو..بالفروسين-رحبفرترونرى،شهورمنذبهتزوجت

.."شكريمع..اليهحاجةفيانيجث،مسدسكنيترسل!فرتر؟بشادلوتاسعدنيما0.حقا-اًلبرت

موشقىعلىسعادتكبنيتولكنك،سعيدامحونقد(ضاحكا)-فرتر

فرتراًلىالمسدسهذاسلم..تعال(الخادمينادي)-البرت.الاخرونبناهااتيالسعادةحطامعلى.اًلاوهام

...فوراوعد،مسكنهفي!!يرةلمحيرة(غاضبا)-البرت

مسرعه(شارلوت)تقبل-(.بخرج)سيدييااغيبلن-الخادمولا.زوجيفاشت،البرل!يا/هكذاتحقدلا)منزعجة(-اشارلوت

لمن؟؟ررس؟البرتياجرىماذا-شارلوت...وصساسوشاعر..عميابنفرترانكذلكتنس

(الخطابيناولها)هذءرسالئهفيفرترطلبه-البرت..بارعةمحامية(ءتهكمايقاطعها)-البرت

نفسهيقتل(صارخة)نفسهيقتلسوفانه؟فرتر-شارلوتما..الخقيقةعنثروتهاعمتهفقد،شار.لوتيااتركيه-فرتر

انا.ننفذءانيجب..موتهعنرةالو!المسوولهانني.بةالبرت!بالمالاشترونااذابالاغنياءاتعسنا

..البباًنا..السبب!منازعبلا،العطيمالمانيشاعر(تهكمهفييزالما)-البرت

موسيقى(-الظرجإلىبايههتندفع)..معكمنواحترم،سخريةكفاك-فرتر

(المذكراتعاحبةصوتيعود)..قليلااهدأ،فرتر-شارلوت

وهيثارلوتتدخل.اًلرابع؟لفصلفيفرترمنزلونرى"شادلوتعلىحزنيقدريحزننيلمزواجكاناعلم،البرت-فرتر

(اًنعليه،كلههذافيتسببو)من.الخطأهذاعنمسولاليسوكلانا

55!،!عمي!زوجة..امهاقبلهومن..عمى.وائدكلماهو،كاملاالوزريحمل

امتماتفيعزيزيياالموتىقبولىتحفرلا-شادلوت
.الانناسفكنافما،اًذن..يعلموناو..يدرونكانوالو-!تر

والفيلسو!،الرفيقالمشاعرايهاا،عانيهذهتبيعبك!-البرت

ا!"!اة!ر-سى!اوووئااأالحكيم
..تساويولا..كلهابالدنيا-مرتر

شارلوتيابناهيا-البرت

دولوفوارسيمونلقلم؟اينالى-شاردوت

..الحانعنبعندا-البرت

......الحانعنالا..اًنصرفاًنيحص.الذىانا..استريحا..لا-فرتر
اددصمطرحىعالدهحمه....

....ء...س..وداعا.باكملهاقزلرمدينةعنبل،فحسب

المذكراتصاحبةصوتيعود-موسيقى

..........؟...فئراه،شارلوتلحوعواطفهيكتانيستطعلمفرترأن.*
الوجوديهالكالبهلممالروىالرالعالكمابهدا

من،حياتهاشريككانالذىالرجلمعدى!هاا!كبيرةونعرهـفيما،الميانويغادريجيها3،برأسهاليهاويوسءينحني

خلالمنوهى.سارتربولظجأن،زوح!اسونأنغيرفي.فى،!ءالحبجذوةدعل،اخرىمدينةالىهاجرانه،بعد

كيف:انتصادهاالىادتالتيانغامرةتلكتقصذلكزوبخةو!ر،المبرتمنزلضنالشأررفع،الثالثالفصلكانفاذا

يزالانوماكاذاوكيف.جاز:4ا)ىكاتبةاصجت.فرتريدخل..و!جاة،بمفردهاشنارلوت

.الحياةلواحهانالىبكجاءوراذا؟ةرتر:(المفاجأةاذهلتها)وقد-شارلوت

....؟بعيدمندفزلرتركالم؟هنا

بالحياةنابضة،.عميقة،رائعةقحةاطلبسربعافمدت،مقاوقهعلىاقد!المم..0لكحبي-لرتر

..حبكبل،عطفكانثد،شؤيتك

لروت-الادا!فىاًر.منشوراتوواجبي،زوجهواصبعت..كانمامضىلقد-شارلوت

....معحتى،زوجياخونالمعارانمن..الزوجيةلبيتافيانيقتضيني

يعادلهامااولشانيةليراتاربعالثمن.اـحبمن

لك،حبيشبحاطردان،قوابمهبكل،شارلوتياحاولت-فرتر

!مممممص.بدونكالحياةمرارةوذقتوهدنيمني،الياسدنا.لقداخفقتومنني
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بينص...شيءكلرغم"فرتر)ءنجحتهناومن-الثاب،بغزارةجراحهمنتنزفوالدماءالارضعلىممددابفرترتفاجأ.تتخب

يقى!انو-هاارادالتيح!130جوتسالاولىمسرحيتهفشلت-..الموتسكراتيعانييزالوما

المافي.تاريخفيممثلةالجرمانج!الروحمنالالهاملم.نكاةا./حبيبميادها&ماذا..حبيبي..فرتر-شادلوت

شراتسبودبمفيم!ي!مء4بهردرجوتهلقاءاناظن-اخرء؟هذاكل

الكلاسيالانجاءهذافيالفعالاثرءمو4كانجامعتهافيمدرساكانحيث.حيبتييااذهبدعيني..دعيني(الموتخ!رجاتفي)-فرتر

يبثواخذ،الادباعولعنبمؤتفاتههردراشتهرفقد.جوتهكلند..المسنولهانا..المذنبةانني-شارلوت

جو.نهتوبريهاًلجهود.فيهذهوتنحصر،بهايدينانيتعاليمهجوتةفي.0كذلكمسنولانوابوكو(اًمك-فرتر

وشكسبر.هومروسواشمايالتوراةفييبدوكما،اًلقوميالادبنحوأاًلطيببلكاستدعيا...فرتر(صائحه)-شارلوت

فف!.عنهاتتحدثاناتبماًلكلاسيةهذ.ارىلاانني-الفتاةالىاللقاء...انتهيت..انتهيتلقد(فنحشرجبصوبئ)-فرتر

فيهاويبثاًلجرمانياًلثوبالروايةهذهعلىيسبغانجوتهتعمدالفتاةصوتيعود.حزينةموسيقى

عالمفيعظيمصدىلهاكانورهذا..القديمةالتقماليدعلىالثورةروحشارلوتتنخرطبينما،قلبهدقاتوتصمت،انفاسهوتتوقف"

ا؟افيفيضجةتحثانالعجيبمناًنهانيومنتوهم.قدونحن.الادبذراعيها.بينفرترجسدتحتويوهي،صوتهاباعلىوتنادبملأ،البكاءفي

وجا!ت،اًلجرمانيةالروحتسودانارادشمراًئهامنعظيماشاعرالانالكونعلىووزعو.وفاءلهجمعوالو..حبيبي..لرترسشارلوت

لنذكرولكن،وهلةلاولغريباوب!وهذأ.السيبلهذافيببطوله..عهدكخنتاتبماًناولكني..اوفياءجميعاالناسلاعبح،ممله

الادابإحتقركان،جوقيعاصسالذيالاكبرفردريكبروشاملكاى..انا..بوعهلةافلمانا

يسورولا،اًلقرنسيةاللغةدغيربلاطهفييتكلمولا،اًلجرمانيةوالفنون)مويسي!"

فاي،ملوكهمدينعلىاًلناسكان-فاذا،اًلفرنسيالادبنجربيئتهفيالدموع.نشوبه،حارصمتيسودثم،انشبمافيوتسترسل،

الروحيتخهضوا-ش،ول!يارجؤتهامثالعلىم!ءماكانهائلجهادالحيببتودعهارئةديئيةانمانيمنشدةالاصواتتتصاعدبينما،!الانات

الالماني؟الادبفيالجرمانيةيسودخى،ادويإدويداتصمتثم،لدرةالاناشيد.-وظلالذاهب

4ادبندوةشنقام،جوته*معفيغدااًنه..المهـم-الشاب..الستارويخزلالسكون

..فيمارفيقضاهال؟!اتك،عمرهفراتاهمعنفيهايتحدثون)مو!سيتريأ

المذكراتصاحبةصوتيعود-موسيقيقاصل(حزينامتأثراالفتاةصوتيعود)

اؤ،مةهـناًلبضؤثر"تحدث.اجددايقادمينصغيراالحفلكان!،والقياتالشبابمنجمعاث!ا!هـت،ا،صرحبابوعلى"

كلنعغهرؤيمار-ؤماكسى!ودوقية.المقاطعةهذ.فيالكبيرال!اعر.احاديثهمالىاشمعفتتبمتهم،القصةمناظرعلىيعلقون

اً)،هـوقةعاص!مةوفيمار،،لى-هامنقسمةالمافياكانتالتيالاقسامتلك(الشرحمنالخروجفييتزاحمونانإسضجيع)

العصودبلدا!بقايامن،الاابرومفداحد،الاامنهرعلىصببرةبلدةوالقالب،للقصةالدراميالاسلوببينكيرهناد.فرى-شاب

لاوحاتهمالزراًعةعلى3اءمرع/ميث!قليلينسكانهاوكان.الوسطىمئموجهةر!ئلهئةعلىكنبهاجوتهفان..شكلا-اخر

الفرفسية.للثورةالسابقا!مصرفياوروبافيا!لا-ين!الةعن!لم!ف..للمسرحتعدانقبلبهكتبتالذيالرواني

كارلاًمرهـ،عيلمحياصبحتقانها،جداضثيلةالموقيةمواردانومع!...اصدقائهاحدالىاًلنطل

يهـؤىألامركانحيت،را!ظنجبنوارطماءالادباءمجمع،اوجستبطلهاكانالتيالاصليةالقصةبينفرقهنار،كذلك-فاة

والفن.العلمبعظماء،والماوكالحكاما-ماءاقترانعاكاالقائمةالشهرةكنثهاالت!اًلقصةوبين،نفسهالمؤلف

اسم4واءسبح،والعشربنارر،د-ةبلغقدجوتهكان1775عاموفي.الاسماءبنفيابطالهيدعوانآثرجوتهانرغم..نعم-ثاب

المانيما،فيالادبيةالانديةحديتاًلبديعاًلغنائنالث!عرمناخرجهبفضلماالجامعيةدراستهمنانتهائهبعداذ.الحياةواقعفيلهمكانتانني

.جؤ"التقىانحدثالتنةتلك.فيالاخرىاًلاوروبيةالاقطارمنكثبروفيالتقىوهناك؟اًلقانونيء.لمهفيهاليمارسمتفىلرمدينةبالفعلزهر

كا!ام5لىم!يكلارلسروهيفيبيةهماالاولاللقاءكان.اليجستبكارلالىمخطوبةبانهاعلمهرغمغرامهافيوقعالتيشارلوت،القاضيبابنة

الدوودعادم،تعادفاوهناك.ساسو!فيتجوالهاثناءبالنولايةفيقلبهفيالامهويطويعنهايبتمداناثرالنهايةفيولكنه...البرت

فرانكفودت.فيثانيةبهحين.ا)تقىلكذفيعليهوالح،فيمارزيادةالى...المحزون

،مهـولمركاستاذالامر،ول!ندادىءالزيارةاتمامفيوالدءعارضوقدرغم،الانتنحارعلىالقصةبطليخئجعاناثرلماذا،اذن-اًلقناة

جوته؟تخذانالاحىداًثشاءتنجما4..اسابيعلبضعة.بالذهابنصحه.!؟يغعللمعوانه

.احياةامدىجديداوطنافيمارمنبالفعلانتحرقدكاناورشليميدعى3"لهمديقاانذلك-اثعاب

طبقته،علىتعلوطنقةمنفتاةاًحبفقد،متكافيءفيرغراماثرغلى

هذاوائلعنيتحلت،ازبالاجالع!مالنقادحصالحفللفناناًلفتر"وفيواستلهم.المهاويةهذءالىبهانتهى،طرهـواحدمنحباكانثمومن

.!مو-!ى!...معاصديقهو.مأساةاًلشخصيةمأساتهمنفرترروايتهتفاصيلجوته

إخفوكانا!ذيالجر!جأةاباذلكنت-:ااننااتمقدلا-النازدقرأهامناغراءفيسبباكانت،الفاجعةالمنهايةهذءولكن-اخر

..الفاشلالحبمنيأسابالانتحار،البمب!العهدذلكشبابمن

هـا"لمباراولونهجىلعت!ن!؟لاول!،"للإارزلىسيرلمعلعلىفيقانلض-س!تجسبررللطدابافلتىضلعلمالروايةلا!،الافهامهذافيمظدمجوتهاناعتقد-اًلقناة

هـدهتكنولم.الاميروالدهالهـوالةنترفوصفة.!5+!أ.الام"فقاسىكلهااوروباكانتت..المصرلذلكصادقةمراةالاتكن

عقليةمواعبداتكانتولمكنها،الجمالمنواؤرقسطعلىالسيدةالى،القديمالم!خمعقيممن،المريرةالازنرقالمرحلةالام..المخاض

علىتصيطروالى،جو.نهتقننر1بهااتطاعتؤويةواًرادة،ممتازة....الجديدالمجتمعقيم

:ؤءصائدهاحدىؤ!نادا!،انهتى،الجامحةعواطفهكافةالرومانسيةالمرحا"هذءطحنتفقد،صحيحهذا-الثاب

،ضميريفيصركةكلتعر!ينانت-جوتهالاقتصادميادبرنفيذلككانسواء..عليهاالمتعارفال!ليهاًلمقاييي

وعروؤباوشائجيفي!زةكلوتامحينالفنان.لوجدانقبلالرومانسيالانسانوجدوهكذا..الاحنماعاو

قرأرفيانءخكبنظرةوف.تطي!ين..الرومانسي

الم!اءبنيع-ونصتطالماالذيانا.معاوجداكليهمااوبقالانالادو-الفتاة
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..والأ..تمصيدعها-هلفلمسريرتيالىالنفاذفي..

انتأمن؟المسدسوترفع-الرنيس...اًلغائردميفيالسكىضة.ف!ينانت

استطيع.فانا،تشالمواذا،اولاتمضيلثها-فلهلمالهوجاءالشاددةخطايوتقومين

احموالجريءالشابتناديبينما،ميبنونوتمضي،الرجلين!بهذالبمبيانالخطابهذامفي،يقولماصعنيوجوته-دالمناز

.اًلممملاتجو.نهكانوما.ابنفسبنوتقاربالفكرينتفاهمبملىقامالذيأءثقا

مثلك.جريئاشاباارام،هناالىجئتانمنذ-الممثلة،يهااعجابهفي،بمظهتهاش!بلرصديقهشهدفقدكائهاذفيدالمضلموع

عصبيةاوقاتهناكولكن،.شجاغانسانفكل..هراء-فلهلمعنالحقيقةتحجبالتيالحبغنساوةشيلرعبضيعلميكانتوما

اعنبم..المرح-خشبةعنقليلاتتوارىابئفيهاالشجاعةلهذهينبغيالمناصببيئموزعافيمارفيسنواتتسعجوتهقضىوهكذا.المحببين

.الحياةمسراحالامبر،معيلهوهاكانارتيوا(لاهبم،مهاءهاايىارفييتالتنالرفيعة

كممثلة.ترضينيالتيالزاوقيمنتخاطبني..لبقانك-الممثلة.والعلمالادبعنياههلمجميعههذاولكن.نتينديللإارونهوحبه

(ينونىهـحوس)اًيفجنيامسرحيةكبانهاًلاالعهدذلكفي3ة،باإخشربمانهصحواذا

بعد،بهدوءيكلم)تعالى..ينونهاي..ينونهذه-!"ودرس،كعراشعراونظم،ميسترفلهلمقصة،تأديففيوبدأ،نثرا

باسمك!مناداتكفياستشعرءجمالاجمر(اقبلتانهذ.علىجوته."ويطقوالنباتواًلكيمياءكالطبيمةالعلومبعض

لونفيالزهؤرحيثهناكانه؟هؤاينأألجمال-مينون:ؤيقول،الفترة-

الثاكللاو،النماء.نقبلانتريدوكانها،السامقةوالاشجار،البنفسحولعل.واضناني،الطويلا!عملهذاانعت!،قد..."-جور"

اجلسكنتعههـماجاتياسعدما..(تتنهد)البحيرةعندالحييب،قواجميفنهكت،وءينحينبينو.بؤرقني،ثييعذدكانالووىذلأك

الجارية.الرقراقةبمياههاالامواجفتصفعني،هناك..قلببلاالخارجفياشجمكيالىجميعاس!تأذرتثماعصابي.وضعفت

؟شاعرة7اتهل؟فاةياماذا--فلهلمجدابةبعيد..بعيدمكآناًلىاهربانالامرحق!بقةفياًقصدوكنت

.نحنب..العودةالى..الجباةالىظمأىبل..كلا-مينوناكادفاني،سرى،هرفانوالبادونهاًلاميركاناذاما،سألتنيواذا

..البعيدالخيال..الخ!يالالىاًلاخر.البعضويجهـللان،بعضه.بعرفانكان!انهما،اًجزم

ورقة(يدءوفيالرئيسيقنل))موسيقى(

.واحدةكلمةمنكاسوعاناريد(مينون)مخاطبا-اًلريسالمذكراتصاحبةصوتيعود

لا؟امستعملين،اًثارهابعظمةالاستصاعقاصدا،ايطاأياالىسادروءـكذا-*

واللحظة.ان!وفيساحررها..تممللن(مضول)-فلملمفيالبارزةالفنيةبالمظاهريهتماخذكأصب،حدودهاإجتازإبمدؤلمم

تستطيع؟اهل...ذلكيشرفني(متهكما)-الرئيىقضاهااك!الاولىالاضراًء!تتوقد.ومتاحفهاوقصور!كنائسها

ببسترافلهلمانا..طلبتمهما(كبرياءفي)-فلهاميدينحياتهددايرلآفيكان.معاوفببهعقلهفيكاملاتطوراالدر!!في

كا)مو-!أ.ثم.المسيحيةبمبادىءويرضى،فراًنكفورتسكانمنالانقياءبمذهب

الحزين(والموشبقار،ببنون!ثم،سيبنوزاءناخذهالذي"الوصدحدة8"مذهبالىتحول

...حرهصرتلقد..فرصتيشاركني..لولاريو-مينونالطبيعيةاأعلمومررسبانبعدعلمياشكلاذهنهفياًلفلسفةهذهاتخذت

ا!ن.هذءكانتويصدف،القديماًلفندصريعنيلاصاربيطايأحلاذاصء!

يعرفئيلاابفرحان..منونيادعببني-لوتاريو..حالتهفيوهو،جونهاخاروقد.اثارمناًلمسيح!يةخلمفتهماكلءت

تئسىان-يجب؟أتثاؤمهذاما-مينونبقولهذلكمبررا،اليونانجيالفن،ا!يهاانترنااتياوالع!اءةانفسيةا

بعدانذاؤها،المنالصعبدواءابته!ياالتسيانسلوتارإبركأنما،عبقايحملالقديمةالقبورمنيهبالذكبالنسيمان-جوته

.واحدةقطرةعلىمئهاعثرلم،الطوالالسنينهذءساجدينفرسانافيهانجدلااننا.د،اورودحافأةحد،قةمنتسبه31

فقدتهاأالتيهذهابنتك،جميأةكانتهل(بحزن)-مينون،ببساطةالرجالفيهاالفنانمثلاقد.سعيدلنعتازتظاداخثوع!ي

فلهلم،احبتاتيالممثلةوتظهرالاثنانيربتعدبشما،موشبقى)مماثلونلكنهم،السماءالىبنظرونهمولا،ا،بىيهـميضمونولاهم

اليه(تقدمهاخرشابومعها.حيا.لهمطيلةعببهكانوالما

فلهلم؟يا.فمرفههل..فردريكالصديقهووهلىا-أثلةايشاهد،رومامسارحاحدفيكان،الامسياتاًحدىوفي.*

.بعهـ.الشرفهذاأنللم(بغيظ)-فلهلماصبحتا!تي"ميسترفلهلم))دوايرت"بطلة"مينون)ءقصةتروياوررا

الليلة،هذءلالتمثيلدعاناقد،البارونانسمعت-اًلممثلةقصةهيمينونوفصة.العالميةالأدابفيها"ةش!صيةنجه!ميما

معناأاتا.فىانتنبثلاالتيالحياةوقصةللانسانيةتنكرهديإقسوحيننرمعالمج

؟بالحياةيؤمنون،البثرمنكم..ولكن.نصابهافيالامورتضع

النقدفيالعبقريالقلمويبدأ،النضالو3و،ذ،اًلصراع.ببدأهنا

بالمغنياتنغصحانةمنتبعثةحز)بانغآمالاوررازردأ.واأتحليل

روكسيهكمعة،منزوركنفيالباكيةالالحانص،حباأوسيقاروذرى.والمثلات

رئييصوتهويناديرالا.،صو.نا.نسمعاننجلبتماشاحبةؤ.،ةوبجانبه

شهراولكل*ثال!مئهااعبوا.اًلفرؤف

بة(يقىموس)

يلالابلارمنشوريدق!مبون...ءينون-يسيزر)ا

التبامغلردسسناواداليلةاارصؤلن،شبدييادعني-مي:ون

كلنضببعهماالوقتمناًمامنالىس..مينونياهيا-الرئيس

شعيصمسن:صاد!أ.وهذرلفو
..ارقصلن،لكقلت..الو!تفيعالذيانت-كلينون

مسدسهشاهراغرببشاب)هـخلثم،الاثنببنصولالضجيجيعلو
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فيالزهورهيفها.المكانهذاعلىفريبةلستاًنياحسانني.ذلكارجو-فلهلم

..البحيرةعندالحبيبوالشاطيء،البنفسحلون(مي!نونوت!بلفلهلمينقى-وصديقهاالممثلةتذصب-موسيقى)

(فجأةلوثاريوعليهمايدخل).أفلهلمياستن!بهل-مينون

ءبفيبل..بلديفيبكماارحبانيسعدني-لوثاريوجائراني؟سمعتهل-فلهلم

ء..(ويستطردمبونالىشيئايقرم).الخممئيابنجيمعكوسأكون،ستنعببل-مينون

..رلصلاةكتابافيهاتجدين.الصغيرةايتهالكهـديتيوهذه(الحزينةالحانهمعوحيدالوتاريويظلبينما،الاثنانيمضي)

(تعود.وسبقى5معتبتعدخطواتها.ببنونتقوم)(متخفيةمينونومعهالممثلةغرفةفيفلهلم-موسيقى)

..وجدتها..وجدتهالقد-"ببنون.يراكانيودالمبارونان؟فلهلميااًنتاهلىاً-الممثلة

(تعودثم،موسيقىمعاًخرىمرة.نجري)..هيا..بناهيا-فلهلم

امي..امي..اميانها؟الضورةهذهلمناتعلمان-مينون(فردريك.يدخلالملابسدولابفيمينون.ينمبان)

-(.ندمعانوعيناهارقوةلوثاد؟ويحتضنها..بنهمالصورةتقبل)فذامنجعللقدشيء.كلالبارونساعرف(غاضبا)-فررريك

.(.!لهلميخاطب،صمت)ابنتي..سييراتاحبيبت!ى-لوثاريو(الخلفمنيأنيصوت).-برياندونمحورااًلمكان

اتيسيراتاانها..عرفننهااًتيالبادأ1فتاةمينونسيدي؟هذءليستأالمكانهذاالىبكاتىومن-فلهلم

لا..يومذاتفقدتهاانا00اناحقيمنالسؤالهذا،اظن(صائحا)ع-فردريك

سبيراتا؟حبيبتى-فلهلم؟غيريلهون،وحدي

(الختامموسيقى-الجميعيتهعانق.بكاءنشيج،؟النزالاتبغي(متحديا)-فلهلم

(اًلمذكراتصاحةصوتيعود).الانذاهبانني..اشرك-فرلريك

مخبئها(منمينونتخرج..تبتعدخطوات)

يهغلسعرلضرلحقيقةفيقويصفاليلمنرحس!ماوهاهو)جوعتالباتيفيقابلتهكر!كلىالمفاجأننأبنفسكفعلتماذا..مي!و!ياهداما...الهييا-فلهلم

لبثماثم،الامربادبم!ءمعجنينبهاحاطوااًلجامعةطلبهمنبمضا..وجهيفياًجربهافاخلت،الزينةادواترأيت..ابدامينولىب

الاسئلة:منوابلاًلىتحولاًناًعجابهم؟يلةصالست

ناعودتظلقد؟ميسترفلهلمفيانتا.بن..سيدبمايا-ا!دهمالهييا--فلهلم

الىانككما،فرترماحدالىفانت..الادبيةاعمالكفيدائمانراك(مجأقيالممعلةتدخل)

...اًلدراماهذ.منصددالذيالاولالجزءفيفاوستكبيرحد؟هتاةياهذاما..الهييا..صديقييا.غخرتلقد-الممثلة

اليوم؟روا.بةفيانتاينولكن؟تعنينماذا-مينون

نا،النافداوالقاريءيحاولان،التئاثةالاخطاءمن-جوته..الغيرةهذء..اًلفتنةهذه.الجمالهذا-اًلمم!لة

للمؤلفالواقعيةوالملامح،الفنيالعملفيالشخصيةملامحبينيطابقأممنأالغيرة-فلهلم

العملالىاًلحقيقيينشخوفهاونفسهيرنقللاالفنانانذلك.ذاته(موسيقيةنقلة)

يستلهـمهووانما.الاصلطبقموداجاتهمواقعفيهمكما،الادبيباوتاريمافجاةتلتقي.فلهلمعنتبحتمينون.للممثلةيهتف)الجم!ور

الاخر.البعض،اًلذاًتيتكوينهومن،الصوربعضالواقعمناقصىاًص!اً؟هجاوبتقداسمهاان؟لوتاريويااًتسمع-مينون

فرأتاحين،حقعلبىادنالبرتوزوجهاشمارلوتتكنلم-اخر..اًلمبشص

..الورقعلىطالعاهااننيصفاتههظبتزو،دت!اخذنيولا-لكا.فهامهما.اتافهةهذهلا..القمةلتنوات،هناابنتيكانتلو-لوتاريو

..فرنرقصةفياضفي..ببتيياانتاينهياين..واًلفناءوالمعزف-لوتاريو

دمثلا،المطادقةنحاولان،فلتكماالخطمن(ضاحكا)-جوته(هتافاتصدى؟؟)مكانهاعلىتدلنيانتستطيع-اما،رباه

فعلا.انتخر-كشت.كما-فرتربينماانتحرولم،،شاركتاحببتانا.ا!اء.يخرفىيكادباسمهاالهتافان..؟اتسمع-مينون

ومن؟سبدي،،هوانتهل..ميترفلهلمالى!ود-الاول.فيهبمناداهفلا.القصرهذاتلتهمالنارليت

؟أمينونمم!د(الحفلنهايةضجيج.نصور)موسيقى

!وحاولتؤقد،/!لهلممنالئبهقري-بافياً!قوليمكن-جوته!اخرىمرةولوثاديومينون!

..التمخصيةليذكريابعضادونانالروايةمناًلاولاًلجزء..ا!مرحرقتلقد..فودانخرجاًنعلينا.مينون-لوثاديو

اوسبيرانا؟،مينونهيفمن.-الاخرد؟فلهلمواًينسمينون

اوسنيرانا؟،مينونهيفمن-اًلاخر...؟ت.اًنه.بةهوذاها،هابم!..اءلمملا-لوثاريو

مر!-يازا،زوج!!هـ!يفسبيرالا0.سرهناكيعدلم)يتنهد(.-جوته.بها!افننتريدانها..ايضاوهي-مي!نون

الذيالبلاط-مستوىالىنرتقىكانتماطبقتهاانرءماحببتهااقى(؟لاتقارتفيضبلهجةا(مثلةمنهاتتقدم)

..ايرءساعمل...اً!رحفوقجركتهااقيالزهورباقة،قاةيااعطينالممثلة

اضا!-دابعض!ها4تصورقصيدة،الاخيرةاغنياتكفي-اًلاول؟ظاين،يعترد.ربخنرقالمسرح"مارخة".."ضجيج"اوء

..الزوجةهذهبها!صدتانكد/بولا..مينونفيرايناهااكي..ا!هييا

؟اًلقميدةهذهسماعفيانطمع(فلهلميظهربينماخادجهتهرول)

(القصيدة.نرافقمناسبة).موسيقىراينهالقد..روءكمنهدئي..حبيبتييا،مينون-!لهلم

ارهبت،!يبمعناني،،ولاتس!ئااداًلىكأوماجونه.حيييياانذاهاوانجبرااًلقرمةفانتهزت،الجانبيالبابمنت!رول

....."(موسيى)

مضءيئةهنالكزهيرةاًاذ،ظلالهافيالنظرلاربسلفالىاستأجرحستالنتاطيءمندالقربجميلامكاناتصوراًلموسيقى

ورخامهلطففي.نقولفممعتها،اقطفهاانهممتجميلاقصرقلهلم

هتيهة؟بعديدبكفيلاذوىانتاماطفينجالمكانهذاًالى!وثاريواصطحابناؤيمبونياإكرأما-فلهلم
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(المذكراتصاحبةصوتيعود)

العةالىالدا.مهذلقسم،فهوحا".:حوتهاًلفنعةفيالاطوارالهامةأرهوؤ3حببماز":جوته
كل!وص!يحلودفيحاميلآلرءالديالعيم،4اللااقرا0ك!ت*

-.3اًلصقحةعلىالمنشورتتمة-
..حلمر

انتجفيه،اًلتكويندوروهو1775سمةد!تشهي،الاولى-

اً؟97عامالصانجطالمرحلةوتئتهيفاوستمنالاولوالجزءوفرتر*فيتزبورهامنور!اقليهافحنوت

ايؤجيئا،ياتدولفكتب،،لونانيبالفبمزمناتأثرقدجوتهكانحيث..النهيعاليتحدبرفةالىونقلتها

اًلثملف.وحكاية،المطالاالى!رحاة،احمونومسرحة،سوو.
00001فر.إدمكانجد/هـفيمنغرسنهاوهنالك

علىتعرلىانبعد.18عسنةعئدالثالثةالمرحلةو.ننتهي-."المرواءيفارقهاولم،منرعرعت

امثالقصصمنكبمابمضفيالفلسفيبروحهوتأثر،شيلرصديقهتثير.سثعكلةالقصيدةهدهكانتوان..سيديياعظيم-شاب

ميسز،فلهلمظص!،الكنوزطالب،واراقعةالله،الساحربها.الغنا-ةوا!عرة..الغنائناللونبهذايتميزكلهشعررفان.مامة

ولودوشيهرمانمسرحيةعلىهجومالكقرأنااًننا3مع..روهانسيةقصيدةصميمهافي!!

وا.اًلشيخوهةدوروهو،1832عامالرابعةالمرحلةوتنتهي-."فرتر"صمودبعدالرومانسية

اشتغلوفيه.جوته.بموتوانتهى،شيلربموتبدااًلذيالدور.اتباعهيمكنمن!باالرومانسيةليست،اصدقائييا-جؤته

اًلمرحلةهئهفيثنبماواهمالازبعنينصرفوكان،اًلملميةبالمباحت...غيرهااوالرومانسيةاوال!رسيهان..مثلااًلصثرينالقرنفي

والحقيقةبالشعرالمسمأةحياتهوترجملآ،اًلمختارةابالافقصة"الكونفيعيناهعببهتفعماككالفنانبهايرى،الوجودالىنظرة

فاوست"وتتمه،ميسترفلهامورحلات،اًلشرفيوالديوانمنالمظقىءاصهايمه،هذهالنظرووجهة..والمجتمعوالانسان

وهلوفوح،الدقةفيهاعجبيالذيالتقسيمهذاقرأتانوبمدفهيءضائيةالقصبدةهذهاًنيقالاناما،الفنيللعمل.العامالموقف

اصدقائي،بمضبزيارةقمت..قاطعحسممنبهاتذمماإعجبنيولماتجاهعاىقاصراليسالغئاءلان...الاموربيننخلطفاننا،رومانسية

فىوست"))لهتاقشةموعداالمساءهذاحدلواقدوكانوا1،!ا،تكونلااوغنائبةارقصيدةهذهتينانالمهـميى.اخرهدون

موسيقية-نقلةستثرهيهل:ةاًلقصيدهذهتحملهاالتيالفلسغةهو،النظرةهو

ماالى،ماينييرف!اقريمةفاوستاسطورة:اًلح!افريناحدعؤءكون،رارذافيةوالاحساساًلفرديالشعودوتقوى،والكابةالدموع

الثالثالقرنشعزاءاًحدانويقولالانجليزيةللبلادالنورمانغزوقي؟ذلكغبرهيام،للحياةنظرتهافيرومانسيةبحق

وخلاصة،الصوفيةمنظوماتهاحدىفيمنوالهاعلىلسج،نحتر،!امةةق!ءء:دنانشكلىوالاغة،الادبذدرساننا-لاول2

علمكلوتعلم،مالاعمهعنورترجلاكانهذافاوستن5،اًلاسطورة؟!نعفماذا

يظفرق!م،والفلسفةوالطبالدينحقائقفيفاستيحر،زمانهفيمضحكيمئلتكنولا،القوبماًلسيبلبنفسكاسلك-جوته

علىحنرةوادركنه،القنوطعليهفاتولى.بطائلالكونحقيقةمناوتىاذا،د،لرءوأخلمق،عقوا"-مخاوية،ضوضاؤهمكثبرة،المصور

.بساومهالشصطانلهفبرز،وائسرورالمتعةؤ!كلهيسشنفدهلممشباب..دنملف1وضعةالهالىص،جةنجرمن،فتهيمايبلغان،او!طنةعقلا

فيالشببطانلهيمدانعلى،المساومةفقبل،وجسدهروحهعلىالالفاكلوداءالسعيففيمنقو)"انلربردهـ،مامرلمدبككانلو9

سنة.وعشريناربعاالثباب؟والعبارات

عثبر،الثامنالقرنجاءفلما،القديمةالخرافةهيهذء-أخر!هذاأخرادلبي1ا!ماميفوق،بالملما!تمامكان-ألاخر

الىالمتعطشالقرنذلكلوحعليهافأفرغ،لسنجالالمانيالناقدنناولها؟السببنعرفأنلف،مهل،المعروكأدروعمنالفرع

اًلحقيقة،اشنجلاءفيالطمعيجعلأنينافلم،والحريةالمعرفةلىطالمسا.العمصاقمروما،العلماطولما،ر؟هاي-جوته

المرءعلييماقبماثمةوالنفىاًلجنساسراًداستطلاعاًلىوالنئ!وقب9أكابالقيالعلمه"الابر،تللكالمخاوؤ?ل!وهءدري!دأدملأت

خاسراًرهاناوالشيطاناللهبينالرهانوجعل،السرمد.بةباللعنةا!،لممء.نيبإانءتجلمضالمرء"واصانخنية،عنا،آلتحصيلها

الفعلىفات!،الاولالفصلفيالشا.مةهذهواظهرالشبطانلحزبوشائلاحرازؤكيانجمةا!تررإئد.!خانىانإرءاكأكا"..!رول

فيماتغلحلن"بغنيمتهاًلشيطانفرححينالسماءمن.بناديوصوتيىلمغإ.ء،د*،الا!مىالوهـؤ!الىللوسءولرهـمنهالااتيالمهرؤة

."تر./ب.نحبهالم-صكبنبقضيكأىالطر/قممنصف

منكانؤاوستجاناننرفالديجرارالكاتبويقول-ؤثأةالانساناناتعتقد..بالتعب!التفكرتقرندائماظللت-الاول

المطبعةمخترعجوتنبرجساعد..115سنةفيوانه،ماياتسمديرنة؟تفكيرءءنعبراذاالايغكزلا

حتىرهيبااًستغلالااستغلهثم،اختراعهالىالوصولالىبمالهباسمهبض!اءكلتسميةعاحيجر؟الذيذاومن-جوته

الاخراعهذاحملذلكبهدوانه.اخنراءعنيتنازلانالىافبطرهالبلاهةب"موبلغتالكوناسرارلفهموفقواءهلذينلينالقليان؟الصحيح

بار.لسفيومانة،عشر"لحاديلويسقصرفيعرضهجيتفرنساالىاحرقوااوصلبوااوقنلواانجزاءهمكانصدذرهمبمكنوناتباحوااق

فقموااًلاديرةرهبانان،الفرنسياًلاد،بيقولثم.الطاعونبمرض4الجنونلاصابهم،ضلوءهمبينالحقصوتكنماناثرواانهمولو...

تلكحولهفلغقوا،يهومساهمتهالمطبعةلاخنراعتشجيمهفاوستعلى.النعيرحربةتلقائياتتضمناًلتغكيرعمليةان

منه.للنيلالخرافاتوإفسرمثقغالاصبح،الكتبالافاقراان،اذنحسبي-الاخر

جزءينمنمسرجةفيفاواستقصةبخوتهتناولوقد-شابأادجودشابئ

فصةبيناًلث!بهاوجهنلمحالاولالجزءوفي.فصولثمانيةفييقعانماالانسانوبنو،الكتبالافاقراانوماذا.يجديني-جوته

نافييتشابهانفهما.فاوستومأساة،الدينيةالكنبفياًيوبآنمنالعالمفيظهروان،ومكانزمانكلفيدا؟مشقاءفيبرحوا

ليكون.أجمعينالشربينمنفاوستاختارقدكليهمافياكميطائالفلسفةدورانكثيرةاحيانفينييبمو.(يتنهد)!سعيدرجللآن

عنفيبتعد،اشيطاناسيربحههل.اللهوبينبينهالرمانموضوعاخردورالىيتطودأنيجب،العالممتفسيرح!دعندينت!يكاناللبم9

محهمسافاوستسيظلام،اًلاخنياريةوالرهبنةوالبحثالعلمجياة.العالمهذاتغيبرفيالاسهامهؤ

الالهة.بخنونفيهفتصد!-،اًلهاويةالىينزلقلاسلهاسوارخلف(موسيقيفاصل)
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."والعدمالفناءحين،الاولالجزءفيتمامانجحقد،جوتهأدىانفيسالفتاة

اللحظةهذهاًنونعلم..بالحرففاوستقالهماهذا-الةتاةققد.الو،تذلكفيالاوروبيةالحياة،فصولثلاثةفياستعرض

العلميةقلسقنهنقلتهانبعد،فعلاجوتهابخنازهاقدالغادةلنفسيةا.اًخذءثم.إنجلحولم،الماجنةوالحفلاتاًلحاناتالىالشيطانصحبه

ظهرهوراءمنتهـمثمومن.بالعلمالاقتناعالىبالمسيحيةالايمانمندبتوهنا.عجبببمعببرالشيوخالىالشباب.تعيدساحرةالى

عليه.بالاستناديستريحكانالذيالضخمالسيكلوجيالجدارهذا.وجدانهيملأبالربيعواحس،فاوستاوصالفياًلحياة

فاوست.وتلميذجوتهبينتشابهااًدى،ايضا،ولكني-الشابلانه،نفسهنجاو.ستكانجوتهبأنالقوليمكنلذلك-الثاب

لاشغفاالمجهولوالستطلاعبالعلمشغفالتلميذفهذا.الروايةفيانهشكلا.اًلشيخوخةبلوغهخى،والنساءالحبفيتورطبالفعل

يقولنراهمثلاهخن..جوتهفيالانعرفه؟النساءلتحبهيكفيأهذاً،ولكن،ومشهورا،وسبيماكان

وما.لحظةالكنابتركتلوالملليفزينيمالرعان"-التلميذفيقاةأحبتهفقد.بعدفيماالنقطةهذهالىنعودربما-القناة

وطيرانها،اجنعتهالبنيكونانتمنيتاو،يومااًلماءطرحستارانيالانل!)روايتفيسجله،جم!عث!قفيبهوهامت،حفيدتهسن

حين،المرءيحسهاالتيالنشوةوبين،السريرهطمثلبينوشانالنقادرأيسنجظرضألا.،فاوستكانبأنه،!قولكاما.."المختارة

يجعلهذاًمثل0الصفحةاثرالصفحةمقلباالاسفارمخت!دفيطالعقنرةرافقهالتيفاوستتدميذكان،جوتهافيوهو،يؤمملاوئهالتي

منجارحةكلفيوالحياةالروحويبعث.جميلةحلوةالشتاءليانيأ*يلمة

جديد.سرالىاهتديتأوممضلةالعلمفيحللتاذاوناهيك.البوارحسنالاولالجزءاحداتاتضرايكما،لكن0.ربما-الش!اب

."ير!يكبينكلهاوتصبح،السبعالسمواتاليكتنزلفهنالكمهد.التيفالقناةأاًلخاصةحياتهفيحمثلمامطابقةتكونعادفاوست

عند*الملياصورتفافينجم!الاالاحاسيسمذء-الشابمعيرحدالىتث!ابه،فاوستيدعلىالغوايةكليقالشيطانلها

جوته.انهىابتيالأساويةوالخاتمة...اًيامهأخرياتفياحبهااًتيمالقناة

مسنكاناذالحقيقيةالقصةلخاتمةقريبظلهي،الرراًيةبها

فيجوتهمنشيئاأرىأننيفيرايكمما(ضاحكا)-الآخرالحامرميارانم2فر.كهذ.صغرةبفتاةجوتهيتزوجان،المستحيل

هـنمزيجاالشيطانرأينافقد؟فاوستاغوىالذيالشطانصورةيغازلهاكاناك!وهي،ترضلمانهاالا،ذلكبلى.فوافقانامهاعلى

ويحلل،النساءمنيسخر،المدنيةصقلتهمهنبانسان،والهزلاًلجد.الطفلةهذهتنجبانقيجوته

نسخص!م!يهاعن"ل!عتالحيةص!فاتفيحم!عهاالناهذحوخلالىشفوبسغرامايكنلم،الفتاةلهذهجو.تهحباريبدو-اخر

.............وحناصغيرةطفلةعرفهافقد.غريبةكانتمعهاحياتهلان..العشق

..جوته،ويركبرينموايضانحوهاواحساسه،ولكبرتنموبدأتانالى،هليها

،وتلميذء،فاوستهوجوتهبأن،اًلقولتريدونهل-الفناة.الحبهيهذااناليهخيلخى

ح!ما؟.0والشطان3
.بة..ووايتهمنافشةعندالمشهـلةهذهالىسنعودانناقلت-اًلقناة

اوضاعئلاثةفينفسهرسماًنهباطةفيالامر؟لاو"-الثابجو.تههومن:معلقايزالمااًلاولوالسؤال..."المختارةالانساب"

.خماءكلهذا..مخذفة..القلقالتشككالعالمهذا،نفسهفاوستهوهل؟فاوستدرامافي

تشتبتعلىحاسمادليلالكان-عجر-هذاانبل-أخرالانتحارفيفكران،ليلةذاتعقلهتوتراتبهبلغتالذيالانسانهذا

يتضحفاوستمنالنانيالجزءوفي.روحهوبعثرةواضطرابهجوته:يرقولاليهلنشع..

نقسهاالاحداثفياو،للدراماالبنائيالاطادفيسواءالاضطرابهذاظهركالعالمهذاشمستولىانالايبقلم..اجل"-جوته

.بعبثاخذ،الحياةاكسيدبفعل،فتياثابا.اصبحوقد،ترا.اذ..منيهلعاتيالابوابتلكتحطيمعلىالجرأةلديكولتكن.ئابتبعزم

انقاذ!ا،يحاولفلا،وحداءادهـماوزرتتحملفتاتهيخرك:لثيءبكل!تثبتانلكانلقد....اقتحامهامنويجزعون،الجبذاءمنظرها

الىو.ف-رو!تلىانالس!وجاء،ظتتكانارقتلانمقامالىالتطلععنتجننلر8اًلانسانكرامةان-القوللا-بالفعل

.الجحبمالوهميتصورهاًلذيالمظلمالغادذلكامامفرقا.نرتمدلنوانك.الآلهة

الانساني.الوجودوعبث،الحياةبطلاناكشفانبعد-الفتاةولو،ايىيروصلكالذيالطريقلتقتحم.والعذاببالهولمليئا

سارالذيالطريقضلالاكتثسفانبعدبل..بةكلا-الشابانبكواخلق،هانلةلخطوةانها.المستعرةالجحيمنجبراناغرضتك

يخه.سوىورائهامنيكنلمولواجل.ينثنيلاوعزم،طروببقلبتخطوها

وماممهدةكلهاالعياةطرقفليست،القضيةيلغيلاهذا-القناة

جوتهوتجربة..منهاالمجهولتكتعفالمستمرةالانس!انتجاربتزالرركا!ه!ىهه!مممر+كيميم!

.التجاربهذءاحدى

ثم،يسيرامولفقلقاحدئمامناالىانقطعاونهالهذنجربةقلما-اًلإلعتاةعولاريدخ!مند!

وينحرف،فجأةوالشعرالادبيتركثم،يخرءمعالجةفيوياخديركه

..واًلملذاتواللهواًلطيجييةالعلومالى

ؤهـدةفيتنحصرجوتهمؤلمفاتنرىاًيضاولهذا-انتاببالقاهرةسليمانشارع

-نجركهاعد.دةصنينكلتاتهافيقضىطويلةكباو،منهاوفرغنمنبها

اليها.يكلدولمتركهاثمبداًهاقطعاو،اليهايعورثم

،وحدهالادباووحد.الثعرعلىهمه!صرلورايكمما-الآخرهـهـدلةواسعارممتازموقع

فعلا؟ايهوصلمماواسىاجلنبوغافيهبنبغكاناما

شعرمميزاتأكبرمنانعلى!لحياةومن"لقنايتناولهذنواحيلموللئتىجوت.المباشرحلهكا:بادادة

.نكنلملو،انتعررةالصورهدهاخراجعليهالمشنحيلمنوكان

.المشاربمختلمفةالنواحيمتعددةعبقرقي
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ويترن.ديوانهالشاعربهاذيلالتييحتولالتعليقاتالاخرموالتدراسسةفيلاستقرمبولهتعددلولا..إدريومن-الشاب

.واللحنفارسيةعنواينبعضهااءطىموضوعاعشرالنىمنالاولالقمالادبفيناقناعهاًرادحيناستاذهارادةعلىخرجانهغبم،القانون

يفني:فهو..الحياةهوالديوانكللىالسائد..جادطالبلهيأبهالايجب،تافهشئ

،مجراكمايعووكلفلتطرحالا"-جوتهالفنزةفيفهـان،للدرساولايخلصانحاولجمتهولمكن-الاخر

الكئيبب.السعيهذاتسعولا"انهغر.القانوندراسةعليه(وجبتهاالتيالمحاضراتعلىمقبلاالاولى

يفني،انقبلالشاعرعا!ان".الدرسعلىإبراًطبيمدولم،همتهوفترتاسأمادركهانلبثما

يحيا.ان،ينقطعانوقبل"بينالبديعالحوادذلكبعدفيمامليهأماتانيهيهذءتجاربهولعل

يعبرثم،اولايحياانالشعرقرضيريدمنبكليهيبهنافهو*.وتلميذءفاوست

ةيردددائمافكان،مرةمناكثرالمصنىهذااكدولقد.حييهعما(موسيقىفاص)

هيالحياةأنابماغايةنحعآلحعاةيجعللثلعطيوهوحدهالذهي.هد"لحعاحد،ملينة(المذكراًتصاحبةصوتإعود)

نفسها"اًلحياةالديواراث:البحثنقاظمنالئقطةهدهفيحانرةرلتما*

..م..تستغلقلاواساطرءالثرقباخيلةمستعيناجوتهكأبهالذياًلشرفي

احالهيريدونبالهموانهمهم،"للعحزل!بعراًلمئثوه!نط!يينسخر"لعالملمذلىاحشارلماذا:هوالسرالولكن.وسحرهاغموضهارغمقصائدءعلى-

.ء..؟بالذهتالشرق

الياياه،.ءحيليناللهارضفيالبهونوريطفئون.انهم"-تهس......اً.بة

انفسهمهمكم،سريعانحفنكنشفهنالك،وبؤساحزانجوديالوامععالمالمرار.منبوجوبعميعا-احساساحسست"-جوله

"لائسوناًحيألكي،وارملانيةالسرفي،جانبكلمنتهددءاقيبالاخطارالميءا

..الذيبالقدروالاحلامالاذامنشئتبمافياًنعم،مثالىخيالبمعالمفي

الععرفيايم!،هذ.بكلماتهجو.تهمرخوقتأيفيتدكرناولو"."قوال!تحتمله

قلبعليهاينطويكانروحيةسجاعةايةلادركنا،للرومانسيةالذهبيمالرومانسيةالمرحلةالىمثلاردهاايمكن،الروحيةالغربةهذ.!

هئنابدايثنهلم،وعرطريق"فيبهمغستاًتيالشجاعة.نلك.الرجلالحبنتيجةهيأم؟الحبنذلكفيالاوروبيالمجتمعيعيشهاكانالتي

يؤلملاالحقالطريقبانمؤمنا-واثساقالصعابرغم-المضيقرااد!الشرقاًداًبنحوصبا.منذجوتهفلباصوىالذكياًلطفولي

ذويه:حاوللقد؟والعربيةوالتركيةالفارلميةوالاداباًلتوراةفيمنهاطرفا

ويرسير،يرجري،الواصدتلو،الواحدا)-جوتهقالثم،فولببركتبهااًاتيكتلكمسرجةالعربيالنبيمعنيكتبانمرة

يخطو،اصيانااًلاخروقذل،بل":ترددفي

تمضي.اننالحبباةسبلفاجعل"امانه.ف!ههحقالعربيايرسوليرة"!لمفولتيران"-جوته

..منطلقةجريئةسريعةمندفعة"محمد..الى!ظروهواعماشهفيالكامنةالمسيحيةرواسبمنيتخلعى

،غراًمفياًيكثظر(لازهاران"اللهالىدعوتهفيعبقريتهاتمثلانني.العظيمالالسانيالبطلذلك

"ما.نهواءمنهاتقطفان،انستوقفك"علىالبشرسةالآلهةهـدبشكليؤمنشعبوسط،السمدفيالواحد

..للتقهقرادسثهىءفلا"الكتابةمستوىفينفسي(جدفلا،العثقريةهذهأتمثل..الارض

الطريق.زائف.يكونانمن"."عنها

اًلىمايودبم!غالبااذ،البشرقيمنهمايحذرهو،الزائفالطرإبئمملأفيله!م،الثرقببةبالادابصك"يوثق،العميقالاخرامهذاًولكن"

يميشبىالذجم!الاسودالظلامذلكهيجوتهيتخيلها!لماوالهاوية.الهاويةفيسجل"الش!ازيحافظالمدينشمى"الفارسيالثاممركبهماكل

يختلفالفنان-لرسالةتصور.كانلذلك.الذلباصفادمكبلاالانسانفيه:18اععاممذكراًتهفي

رسولا....نبياالفنانفييرىانه.فيهعافئىالذيالعصرتعورعناولنيةترجمةعلى،المافيالعامفياحصلاناستطصت"-جوته

لجميعالمشرفىالفدبهايصنعوانما،الاجوفالفضاءفيلانجلجلكلماتهترجملماقراءتيمنبشيهاظقرلمكنتواذا.حافظلديرانكاملة

كلفىفىتموعلويةقداتالفنانكاطتفييرىات..اًلبشرمجموعةفان،والمجلاتالصحففيقبلمنالعظيمالمشاعرلهذا

:المرئاتبماوافيضانتجانعلىحملني،فوياعميقاقيرافياثرتقداشعارء

،اًلكلماتتقسكيفاًتعلمانواودا)-جوتهمحلىالقوبم!افطأتبرهذامقاومةعلىقادرااكنلملاني،واشعراحط

.الئنفاهبها!اهتكلماتلانهاالا،لثيءلا".بينمنالالمانيةاترجمةفوضعت،قو؟حياالطثركانلمقد.أخرنحو

..لاينطفىءنوراجنناتهابينفي!عل،الاتمانيةقلبيضييءثمء!ماكانبكلواذا.وجداشهفي!اركتهالىاندفعنفبمووجدت،يدي

!!-!!ممم!!!هومعناءموضوعهفيسواء،حاففمايقوله)ض!بهمما،نفسافيكامنا

منالغرارالىحانجيملنياملحاقويابهشعرت،ومبناهشكلهفياًو

!!اًلاداً!!!!."جمالااكثرعا!مالى،بالاشواكا!يءالواقععالم
ويحمل.،وقواهاالانسانبطبيعةيئل!-جملنهفي-وارهـيوانم!

منالجزائرفيالاممبينا(؟اخاةالىويدعو،الحياةعلىالاقبال9والتفا؟لطابع

وهو.مظاهبرهابجميعالحياةالىعميقةبنظرةمليءهوثم.والئعوب

اًلكئأدبدغاًنغ.الشرقالىالروجةالمهجرةالذهبتبريرالدإوانيقدم

وتتناثر،تتحطم،والجنوبواًلغربالشمال"-جوته

.وتضطربتزعزعوا(مالك،تثلوالعروش"

الئرطيخالدالسيدلصاحها،وصفائهطهرءفيالشرقالىاذنفدتهاجر))

.،الاولبنا)،هـاةجوتتروحكي"

؟...؟....والمنا?.والثرابالحبجهتهنالكا)

الجرالر-بليلأ،-رممعليكولوده!جالشربةالاجناساقوداناود"

!هه!ه!!!ه!!والمشعر،بحتويالاولالقسم:كبيرينقسمينالىالببوانويئفسم"ث!
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وهـفىهالشروعىتلكبمنالربطلايجيدولكنه،الاحداتولصوير:عرالمشطوانبل،المعانيباعمقيتبىهحنورا

دلسفة1!مةدرعلىانوؤرواممن،الاءحدفاءبعضآلانومعي.الاحدات"القصبهةتراؤقمناسبةموسيقى"

الحدنجت.جميعاوسنتبادل،جوفه،غريبغامضشعور/يخزوك"-جوته

الفلسفاتانوهي.هامةبحقيفةنقراًنيجبالامراولفي-اخر..الوديفةالشمعةتضيءحين"

يؤمنكاندمن.الدينيةءقائدهمللناستصنعكانت،العصرذلكفي،غارؤ،لاتظلحينئذ"

ما،ؤيدالفلسفيةالاسسمنلهيجلبكان،مثلاابىروتتانتييا(ف!ب،الظليلةالظلامظلالفي"

والمذاهب-الاد/إنبقية!يوهكذا،المذصبلهذاالاساسيةلقواعد9،جدإدةنزعةؤوادكتمزقبل"

الفلسفيةالاتجاهاتهذهتعددمعنثدئيشباعيبانرىولكنا.الاخرى..سصامواءخزاجاعلىاتحادنحو"

-،تال!رنأكلاًلتجمم!اتر!يبكأقةالمظل!قد.اكمهعبهو،والد!ني!،طالمهماالبعدإهوقكولن"

جوتهاًمامائنممهدةألارض.نكنفلم0طويلازمنا،.الانسانيوالضمبر،الس!راًخنكؤ!سرإهاستأتيبل"

الىاضاؤتوان،!تمحصبحهـةمنتزيدقد،جد/بةفلمعفةوءقدم..المنورؤنعبتمق"

بمبدألفلسفته،مهدإ!جوتهداىلذلك.جدنناشيئاالانسانيةالمعرفة،الفراشةتحترفىما3يحنترق،واخيرا"

العقإةحريةتقديرسعلىالعمل،هونيرةالمتالبصائرعلىغريباإ*ن).أ:الحديثهـفاتفهملآوطالما"

مسرحية)كنبالحريةهذهاجلوءن.اخرمصداأبممقبل،ألمجتمعفي!جديدشيءالىواستحلبت"

فارسحياةمنحوادز،6،استمداقي""ول،08!ووايجمون))،معتمامجهولاض!يفاؤستظل"

اوطانهـمتحرإرسببيلكبمناضاواالذينالوسطىالقرونؤدورءانمن.المظامةاًلارضهذيعلى"

وكانايجمونيا(ديوت3)الامورالإسمهوكان.اعداًئهانببرمنواؤفاذها(موسيقى)

/"ثرلكان))اسبان!يماءلمكمعركواثبر،صلبروكتبمديرنةولدبلجيكيا(المذكراتصصاخبةصوتيرمود)/

الاخبرالعاهلهذاخدءكأنركتم،حروبورة"فياًدثانيؤيليبوخليفت"))الناؤ--!انر./بولا.خاصندث!كلتهـمنيالامىمحاضرةكانت*

بلارفيوخاءمة،4دبحكمفييجوراخذتلمماعنهكلوانفهبصجوؤ"))الشائكالحيويالموفوعءـذاعنروعةفيتحثالزائر

التفتينئيم!3معافيهافأنشأايى،أ))ا!جمون"ءبة!يئرانركماابروهـل"الفلاندر((فىا،-.من،"دياتبل،اثلمعرفلسفةاسننخلصقظدإ(والعلمالادب

منبلجيكاء)ىحأكماالثانيؤ.ليبعببنانوكان،ابىروتسمتازتلادازةال!-رة.نلكفىجوتهبهيتميزالذكج،والعلمالادببينالغرببالمزيج

دافهم"دالباددوفى))وا-5"،والءودبرالظامالمشهوديناءهـاعوانه:الاجنت!اًلناقدقال.اوروباتاريخمنالعصيبة

احدىفي-فاعدم،اصد!،ئهتهماء"ننفعولى.،،الملكعا!بالتاءرايرجمونانيت-اء؟انان!.وانتبعارحجوفهإبخنطارهعناصد.نكملن-الناقد

ا،ع!ابطافيحد،4ألييشظرونيون4اًلبلجبوصار،؟رر!*لى"مد./ر.،صأتفضبةعلىالضوءمنضيئايلقىانإهكنالادبيةالاعماللهذهالفني

.بلادهم-ر،--لىو!ز،ضلواارزيننراه.التفككه!،صميعهاجوتهاعمالفياًلاولىؤالملاحظة.اليوم

كما،رائعةنراجببرامنهنستوحىبىنجد!رنرونكمااوة"وعواالشخوصرسميجيدفهو.وقصصقصازدمنكتبهفيماواضحا

.الز?لم!تاحرى0كأرضها!ادك!ء-سص-ة"بط9صئوز"و*ل

يحكم!-ر)؟عليها+مناو!لىأ.ساعلانيهولند"مقاطعاتاتجكممهكانت))ا..ا!!أ!ى!صعطر!م!ه!هية

سيعيهمولما"

الزميلة(وتص)

الملكوكان.دال!الدوقء:هـابد،و،رسل،لالتدة15و/،حد،فءدامنى

بانهىماوي!همها،اإجموندىرالكو،تدورتجالهرنصررعامةرحا!

المطالمبلروكسلممدإ.نةوزبمم،د9ادحامهةكأالاسا.قيا!مبرة0واءمنوادلهاًلرصاصح!اهمن!اث-1ا
ءمورء!!"يجهوىاا)!".جوم!لووهـ.سراساسإ:دواءم،.ل!اى... ءرارا،اررمرالىفاد*م-الذ!نالبواللجتودهصد./لىفث.لمه،توب

دال!الدوقحاء،اذا.المهىاادلم!طلدىءةهاافىامعوا،فين!لهـ،وللم

،سكأالسبمسرحعنم!تفيايهربانابجمونالىلورنجبزدرف!رغبلم،اجما!لالوقيا!م

"---نالهربارى-ايجموناي-ولكنه.الظالممالحاكمينساد3!بما

الىالدوقجاء..ا(كلارا))مهشو!"بتفيمزوياوعاشاد.ب!ةا

ايجمون.طىالقبضعنجينولكنهاكناطمه،اس*انالحوفؤهم.روكلالثالدسافيا)رىبخطؤادرةورسائلقصاز!ثمانيتضمنوقد

والحماسالحبشدإد،اندرد)/دعىابن-للدوقاي-لهوكان

رةز/1الىيدعوهوانبينهماللصلبتامملانايى"درغب،ا:لمجبكياالمبطل

جز!الدوققلبخفقوورمدا-لم!اإجمونوطمان،اكصابدفعلا)فيءس

مثلانوما..اءتراتب،ديدهفبضةوب.إهء-جرر-و!ءهـ،علانوص:ر!اورمعا!سعرااًء-2

لت!1.العنفسياسةعناليهخدترالدوقاخدحتىامامهاإجممون

التر.بفالفادسيحملانادحهـيترهذا?،و!،الطرو!اليهااضطرتهىاصيو!لملالىاورحرديء4صطفىد!لم

ولم،ارادمالهكان،وبالفعل0عليهالمقنضنبردإتبكلم5النفوءلى

سوفا.بجمون:المد/نجةجنباتنملأأ!تصائعات؟انت-تىامإانمض

سكلانعلىاشنولىفدكافيالذعرلان،لازقاذهاحدواهـيتحرر.رمدم عتهةو!ولت.وا!سإادفبال!/نترمتإزا)ونلاكافيوا،ةدر41!امكلاصرتاعرا2،ممنلةنقردداًسات

.3
"إءوداك،ناز"ووعي،ان!رد.!اً"ا.اورءتطاءت!ه،خاث"لصضع؟ن

وصيةنفيذحاولوانةااا"ذه1أنهشص"-فؤح)3)كأ"صا:"*،.،هـيوبحىء*!503!صهح!ح!ح!فحتتح!هه*!ههههه!هه

لا!



اًلىهيالمصرذلكفيالماديةالعلومو!ةانهاريبولا-الناةدولم،انتحرتايضاهذ.ولكن،بهاوبعنىكلاراًيح!انه،لهاًيجمون

الصحيحة،الملميةالنزعةمنخلو.رغمالتسا؟لهذاجو.فهالىحملت.وعيبغيربهقامالذيال!ولالدورمنالتكفيرفرصةلهتدع

كانواذا.علميةانطلافىنقطةمنبدأناقدنكون؟"لماذاالمنسألفأنبراهيةفردينانالشابقلبفأحى،ايجهونفيالاعدامءكمونفذ

الاليستالمشكلةفان،الاشلةكافةعلىحاسمبشكليجبنمالعلمللدوفى،قصاصنجبروكانت،محوهافيالايامتفلحلم،ابيهنحوعميقة

:بسؤالتتحفزالانساتاحدىارىاًنني.زمنمعركة.الابنذلكغيراحدبحبفلبهيرختلجلمالذيوهو

كافتا..(موسيقى)
؟.علمهمنجوتهادبافادهل:اعرفانار-!-ء

ولكن.علومءنبهاشتغلبما.نأثراًدبهانالقوليمكن-الناقدلبناءاًلضروريةالعناصركافةالقصةلهده"نوفرت-النافد

الانساب"روايةففي.مفيداكاقالظيرهذااننقررانالصعبمنوالعبوديةالحريةبنعنيفعراعالاحداثعلىسيطرفقد.انراجيديا

اًحداثعلى-صحتهمدىندريلاعلمياقانونايطبقاناراد،"المختارةوقد.الدينفيوالتسامحالتعصببين،والأستبدادالوطنيةبين

فما.،الخاصةمجالاتهامنتنبعالعلميةالقوانيناننسىوقد،الروايةالوجراننمل!بهمنيتطوركانحيث177عءامتللصهافيجوتهلئرع

جوته،فعلهماوهذا..الادب.علىنفرضهلامثلاالببمياءمننستخلصهالجديدةفلسفتهلناينسطانداىوقد.للفنجدصدفهمالى،القدإم

.الزميلاتاحدىعليكمستقصهوما.والعقيدةالفكربحرإةاررديدايمانهلهامهدان"بعد،)ودياشه

المناصربعضبانتقوليهما!ةبنظر!،يؤمنجوتهكان-الزميلة..لنابايجازها-الفسفةهذهدرسواممن-الزملاءاحدوسيتفضل

بين".قرابةاًونسنا"هنالدلانبالضرورةبعضهالىمنجذفي،الماديةاًلذجم!الوحسداتعيرهي"الوجوديةالو-!ةا)انشكلا-اخر

ا!انجر،اشد-ا!رةاخرىلمواًدءناصر!اكيبنما..ارمناعرمذءاسما.اماهوالفل!ب!فةهذءفيالرئيعيواًلعنصر.جو.نهفلسفةاظيفر

.فوزع،روايخةبنىالاساسهذاوعلى.بينهاطبيعياعراءهنادلانالوجداني!ركهاالسلاالظاهرةوهي.-للاشياءالاوليةبالظاهزةجوته

وقرب،بعضهاص.-قبامحدةاماكنفيبالفطرةاتجانين1اورطا!الا.الملموسةالبشريةبالحواسذلكفيالستعانوان،فقطاًلانساني

شملابخمعانفما.م!ذءاللعامأدةمن!واشخوصبناًلماالةبعشذإبركالباطنوعيناولكن،المخملفةالنباتجزئياتترى،مثلافالعين

اًلارواحوتباعمت،باهـا!4أ+قاربةااففوساتحدتحى،الجيمفي،الثابتةالواحدةالنباتصورةاي،للننات"الاو،ي!الظاهرة))

.المنافرةالمربهبةالهـائنابئمنيبداًالادراكوهذا،المتعددةاًلمتغيرةالنناتانواع

عميؤهشعورمننترجافياحسهماتحكيالقصةانذلك-ال!ناقدويرتفع،جوتهتعيمعلى،الحيةالطبيعيةاوالعضوكيالوجودفي

الزوجةارسلتاًنفكان.يضمهماالذيالجميلالقصررغم،بالوحدةاً!جدان.فيدررذاتهفيالعضوجم!الوجودهذاالىيصلحتى،قليلاقايلا

بيالزوجارسلينما،القصرفيمعهادنيئياييمةاتهاابنةاًلىالمضوب!.الوجودفيصيرورةلكل"الاويةالظاهرة"الشجرةورقةفي

معهم.ويببئىالكيرةمزرعتهعلىليشرفالقداًمىاصدقالهاحدطلب-الهافيالحذهيوانماوالبحثارللادرمجالالاولبةالظاهرةبعدوليس

،الصغيرةالفتاةفي-سنهكبررغم-الزوجوقعحتىذلكتمانوما..جوتهرهول..لديهيقفانالانشانعلىيجبالذي

صدبقه.زوجةالضيفاحببينمامافاذا،الدووءبلوغههوللانسانا(يسرالاوجان-جوته

حبهقصةيروىكان8الرواي!هذ.فيجوتهانورر!ال-المزقي،ويقنعهذاعلىيقتصرانفعليه،الدهنسةفيالاوليةالظاهرةاوفعننه

..ماشابايزالماقلنهكانسنهكبرفرغم..الانجرلهويتر،الحلىاًلىءتر.نفعانمقدورهافيليسالظاهرةهذءلان

افيرت،الاحداثءلى!رضهااك!الملميةالقاعدةولكن-الناقدارو،فعندها،!يئااًلظاهرةوو.الىان.برض!في،الحتىا!خرهو

موسيقي(فاعل)..إ"للرواالانسانيالجوهر.النهايةوعندها

(المذكراتماحبةصوتيعود!!(نرغم،حدعندالانسانجبةبالمعرفةجو+نهيقفوهكذا-الناقد

.وفي،للان!انمخلعاكان-كلهذلكفي-جوتهاننجر!التقدم،حرزهفيماباهرةخطواتلحظةكلإقطع،الخللأقالبئرياجهدأ

يقول!ولوو*!لمهسدزمانألىفيبهفيكب.بانغدمؤمنا،للحياةينالقواشمنجوتهموقفهوفما..منهلةيوميةانتصاراتمناًلعله!

نموها،ارقبوجعلت،كرزشجرةطأولتيفيغرست"-جوته؟الكونهذاتضبطالتيالعلميه

سنةانتظرتثم،.الريبعضبابجاءازهرتفاما،مرو!مفتبطوانااربماهو،وات!اعهبعظقه..الكونبهذاا؟مانيان--وته

اخرىلثجرةلاغرساني،ثق..ولكن،والا!اتالدإدانو!اءتاخرىمنشصاءماالتنعورءـذاعلىاطلقئم،،جميعالبمئرقلوببه.نعمران

حدبقة.علىعثرت!لممل.اسممنلهذاثمةؤيى.الملهاوالحباوالسه،دةسمه.الاسماء

النافذةافتحوا":حوله!منضف،!ازرلحظاتاخروفي.*يكسوقا.فموبضارفارغةضبوضاءالاالاسموما.نتيءكلهوفالشعور

الهواء،فيباصبعهءيوميفطقق،الكلامعنعجزثم.."النورليدخل-!.اًلسماءنوربالظلمة

ا)التعيبر"عنيكفانريدلاكانه..كلماتواوائلكاماتبهاويكتب./-ءط*لاحى.دبخاالفلسفةهذهيسميلا،جولهولكن-الناقو

.!اةرمقوفيهايمانهيفوقيبالحريةايمانهان.الاعمىالمتعصبهاويةفيبهاالمؤمنون

الختامموسيقى.لئيءبكل

.شغربسأزا!ماهرة.دائماابحتكنتولكني.شأنيمنالد.بنيةالدعوةليست"-جوته

المراصفياجدولم.شئتانالفاسفيةاوارر.سةالوحدةمناخلاسوبكل

اسمعوه،اًنذا.تامااءتناقااءنتنقهانا!تطيع،ديناكلهالمالعاتارإخ

لمؤأغا"نه.ملةالكلالمجموعة-ااعفصاقدسيغ!بينوالموالي!ودالوثنيينثيعةعن،ايامياخرباتكل

صصهـد!م"!ؤلا?لمموفي"ىاث-2كمالمنعلفهمالى.بصلماكلويقدسوايقدروالاناشنعدادهمجميعا

الترضالديرات"!"ضبويا)ر!ق!رالدصرضدصكأ-3والك!لملىالسووذنكفيهايكوناتىالحالفي/عبدوهوانبل،وسمو

الغربي"لفللهؤالسحهقالمظلمالزمارمنناظريامامبمبنقوهكذا.الالوهيةمنقريبا

"فاو-"بر،لر*ص!عوش.حمدالدءصرصورور!-،،!،تيطوالجهديحاولتلانني،واسعدلهابتهج،المنودءننسعاع

!!عقاد"!شيةعب!ر)1ءصا.ب-05هؤلاءبصفاتاتسمان

حدقياكر-منلعبد"جو.نهادتفيوا!-لأم:اك-ىاء؟%،ت-؟ا)ايمونا(:روايتهفي!غساءل،الممنى!هـا،جوله،درود-الناقد

والاجنبيةالصربيهال!سحفؤلىسشفرفةو!ة؟!ترراحات-7بهبف،علمىافنصر.السماءؤ!عنهجوابلا؟مش؟ولدا-جوته

.شعواحمدتور3لرد11لهجرا?ساشر311"،ف-8؟لم.فسألولا
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