
لمجبإفطلرحمىو!ص.م!!ر!

!!!الرلخ!حم!

العواًلماممالمجدبةمواهبهـمنجنلاشيالجيلهذاابناءاحسولقدبرنستونجامعةفيللظسفةاستاذ،المانيمفكركوفمانولتر

الشكسبيريالعالمذلكحيالهمدمن..الشامخةاللكلاسيكية،العالميتينالحربينبينماؤترةإفيالاولىيةالفينشاتهنشا.اليوم

المعتمانجلوميكلعالمامامهمومن؟..بةالحياةتراحبا!راحبالجيلذلكالىينتميالقكرناحيةمنفهو.2191عامفيولداذ

،الازلاكاريدنفلواممنوغيرهماوذاكهذاامامهممن؟...العجيبعديدةاثارولهوالنادبيئء.الساخطينجميعمنهخرجاللذيالالمالي

..؟.الذبول.نعر!لاالتكمهالابديةازهارهناوقدمواالديبننقد"و"سارترالىدستودسكبممنلوجوديةا"منها

!جد!صغاراكانوالقدوكذلك."المعاصرينوالفكرالادبدبمعديدةدراولت"و"والفلسفة

شعكسبيركانلقد:منهماللسانطر!علىدوماكانابجوابولكنبسبيلنحنالشسذي"الوجوديةاللىشكسبيرمن"الفذكتابه

وميكلرانتيوكذلك،المسيحعنيكتبلموان،الايمانراسخصميحيا.هنااستعراضه

وميكلشكسبيرمنمسيحيةافلإكنللمادسطووصت...انجاواللبس"عصرتفسيراسيجنح-واثارهكناباتهجميعفيفهو

لتوما"اللاهوتيةالخلاصة"صاخالذيالشاعرهوودانتي...انجلو.الانظاراليهلفتماالفكراصالةمنديهجديداتفسيرا،"والاحباط

.الايمانبفضلمحلقاملحمياشعراالا!لوبنيهذاخصائصمنالكثردضصرانبوسمهجعلتالتيهيتقواهوان

عالمهواليومعالمان؟..؟ليوملعالمبقيالنيفما،واذنامرسونقولذللكفيءستعيرا*-الضقادا*!عنهقالكما-ابعصر

بأن،الساخطيقالنادبينهؤلاءردكانهناومن.الجاحدالمنرالوجودمايوحدواحتى،المذاق0المرالروحجهادي!جاهدوناللذيناولئكعن

.اليومعالماعماقمنينبعثصوتافضلهيالملحدةالو-وديةحضاراتجميعحقا-اعمأقهمفيانيدركواولكي،التاروغوبينب!بنهـم

المنماسكاللعالمذلكظلالفييعيشلا،المعاصرالشاعرانويومئذ،الحديثةواوروباالوسطىوالعصوروبيزنطةوروماومعزبابل

فيعاشاللذي(الاكوينيلتومانسبة)التوماويكالعالم،الرهيبافيستطيعون،ذواهممنجزءاالتاهيحويصبح،وتنفذبصائرهمتهقد

المتماسكاللعالمذلك،الابدوالى،واخدةمرة،انهارلفد.دانتيظلالهميلااعماقه!مفيالتاريبئوفائعمنواقعةلكلالحقيقياللباعثتلمس

يعدلم،المعاليالشاعر-بأوسع،المعاصرفاث،عر.الرائعالمنسجمالىالاحياءحركةتعصبالىالغوطيةاكاتدرائيةابناءمن..الخارج

،عنوانبلا،غفلافاشلاانساناعادبل،بانسجام،كأسلافه،يحياالمفناطيسيالتنويمالىالارهابحكه!الىفرنانفيالساحراتشنق

كانالذيالالهيالابذلكفقدوقد،العاللمهذافيالمقاديربهقذفت..وانهيارهنابليونانتصارالىباريسفي

وشطئهوتركهالالهيالابذلك،الابدالىهجرءاقد...بحنانهيرءاه!كوفمانكانوهكذا

...بالموتيئتهيحتى،والاحباطوالقلقالهمعالمفييتخبطارضمييلهثموجوداف!يهفراى(لانسانالىكو!ماننظرللقد

بالعمم!يهتهيواشوافيمحرقةرمالعلىقدماهتدمى،الس!نةدصولاقسىوفي،يثاب

الانتنعانهذاإ..-مسكينبالبكاءيجهش،المعاصراللشاعريندهو!الاعلىالمثلجلالدقدعالم...!الصبارشجيراتمن

المعاصر!الحانقيناللاهثيناًحدصورهكما،اليبابالارضعاله!هوذلك

انزاععنعجزءفيتكمن،الجيلهذاكاجعةانكوفمانويرى.اًليوتس.ته.:والجفافالعقمارضفي،وعليهضبباءهممن

نافيالساخطالنادبالجيلهذااخفقملقد.لوجودهمعنىايابناءمنالمملينةالملايينيقنعانالليوتس.ت.استطاعلقد

منعادحتى،العاريالاجردالكوكبهذاعلىوجودءمنالمعنىيحققعقيمةرمالعلى،المحرقالضياعتعيعئيبئنها،الحديثالعالمهذا

وينبينهالاس!نابتقطعتوقدالمعامرالقناننجدانا"لوفةالامورمنالحياةاصابمااصلاحاحدبوسعليس"بانهاعلناذ،جدباء

منعللايتهـىءسندايرلهيعدلمبحيث،الاخرينوبين،لحياةا."مستقرغيرعالمميولدحيث،وجدبعطب

منالماضيالجيلحنى،العصورسالففيالفنانكانكما،ارحياةبدأتحتى،الحانقالساحقبصوتهذلكيعيناليوتكادوما

جيلاكان،جوخوفانوليزانوراهبرانتهلدرانامثالمن،العنانينماعلىحشرةوالادباءالكنابحناجرمنتتعالىالنحيباصوات

هؤلاءاما.وجودءمعنىوارستكشافالذاتبمالاكتفاءعلىالقدرةلهاليباب،فيالضالةجثثهمعلىالنائحونهؤلاءوبدأ.ضياعمناصابهم

ثم،التاديخفياخفاقعمليةاضخمحققوافقد،الحانقوناًلمعاصرونوحدههوكانالذي،اللبليدالمجتمعبوجهكلاالغضبىاللعناتيطلقون

هنغينةفييعيشاليومعالمبان،الفثهولهذاتسويخعلىدأبواانهم،اليوتمعهؤلاءرددلقد...ابداعكلعنعجزهمعنالمسؤول

المعاصرذالفنانباثاريتصلواانوحدهميستطيعونالذينالمثقفيناةالجرداءلرمالاعلىاقدامهاثارحتىدتركلم،ضائعجيل-قا

منطويلةفيالقفيهتستظلملاذاعادقد،العصربموالسخطانانننهى،والذي،الجيلفذاميهوقعاللذيالذا.نيالايهامهوذنك

الفشلضروباهوءحيواتهمفييحققونالذينالساخطينالادعياءفي،كوفعانيوكدكما-للاريخخطيرتشويهلىا،اليهاةتهىفيما

المجب..-كتاباتهمنموضعمناكثر

العصرانبيد،لحثياءهاعصرولكلعصركلفيان،كوفمانو-سى!وظن،الاوهاممنمركومةبسحبنفسهالجيلءـذااحاطلقد

العقيمالسخطاحالالثيالعصرانهفيحقاالفذالعصرهو،الحديت،وجدبه!ثقمهرغم،الاجيالبينلهنإرلافذجيلانه،سداجةبكل

الاصيل.التقويممعاييريحجبستارالى،نظير.انعدمالذيلفذاالجيلهواليس.وجدبهعقمهمنبسبباو

مااذافخرايمايفخركائ،السالفةالعصورمنباكملهعصراان،القديمالدينيالحسحنان...العميقالهادىءالحناظذللكفقدلانه

ألعجببلالاعجابليملأناوانا،وفيلسوفوشاعرنحاتامناكثرانتجأبالنارمطلياشيءكلفيهاالافسانيرىكانالتيالعصورفي
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الاغريقيشاطرشكسبيركانلقد.اخربشريايمنبصقوكليسصلةخصناهذامثلفيوئرى.ورسامينممتابثلاثةمنا!ريع!نجغصرفن

مصيرهيالخطينةانتوكدالتيالنظرةتلك،للحياةالفاجعةنطرتهمبالوفرةويضجيعجمداعصرناانبيد.العصودبينفركيهيندر

بطرادهالقدريمضيال!يئةهذهوبسبب،منهمفرلاالذي(لأنساناخفاقهم،وللعالملانفسهميسوغوندوماوالالثياء.الالكياءمناثوافرة

فذاـالطرادفيالانساناليهيحتاجماكلانعلى.الانسانمعالرهيبالذيللجمهورالمنظماـلاتهاماساليبالىالادعياءهؤلاءلجأمقدلذا

انالىبحاجةاًلانشان.الشجاعةهوطمميتصراعالىيتحولأذيا.والامتيازالابداءلقوىاًلشنيعامتقارهزعموا

الجرأةدون،حياةهناكفليس،بقوةالحياةويستثقرئتيهيغتحعلىذكر.استيقاءعلىالقدرةله،مثلا،رامبرانتكانلقد

فيفيقول.المعنىهذاتعبيراعنافضلشويرعبروهنا.الحياةعلىعلىقدمايمضيانوآثر،قطبذلكيحفلللمولكنه،الناسالسنة

ولكنها،للانسانخلاصاالشجاعةليست":"إلمحطمةالقلوبمنزل"،كريولانسفالهمايقولوكان.الرسمفيلنفسهاختطهاالننناللطريقة

."احياءبانهمالناستظهرالتيهيبلى!انفيكاناستطعالي"-شكسبيرمسزخيهفي-منفاهفيوهو

للخلامى،طريقا،المعاليمن!ىبأيولا،ليستفالشجاعة،اذنيعني،ذاتهحدمي،النفي"نيعنيمكان...،(اخرعالماهناران

اخر!وموتموتبينمايميزالذيالمميارهيبل.الانساناليهينفياخرعالما.هنماكانأي..منفىهناكاندوعا

وموتسقراطموتبينالتاريخفيميزتالنبمهيالشجاعةهذ.تحياءاننالروحيالجدبمدىندركاننستطيعولكي

وغير.الاستشهادبينلناتميزالنيهبمالشجاعة...الجبناءمنغيرءمثلالناكوفطنيضرب،الساخطينالادعياءمنالطويلةالفيالق

الرخيص.الحيوافيالموتضروبمن.بشكسبير

الذاتعلىالقس!وة..القسوة!اليبنعضيالشجاعةتختلطوهتاالذوقخامدجمهوراعايشىقد،الخالدالانسافيالفنانهذاان

حاولواقد!غيرهشكسبيرانمنوبالرغم.الاخرينعلىالقسوةاوتهرقاتيالغزيرةللدماءتصفيقاكفيهيدىاناءخاد،الواهبخامل

الجولىالساخطينجيلانالا"والقسوةالشجاعةبينماالتمييزدومافد،الاص!يلإلفنانشكسبيرولكن،.المسرحخشبةعلىحسابدونما

هوفعلو.ماجلبل،الحياةديالبطولةبمعالييكرسواـاـنفسهملمالواهبهلاليكوعلىالخامدالنوقذلكتحدياتعلىيردأناـستطاع

مغار"فيالضائعونهؤلاءيفتقدطالنياب!لسحاممعةفيهيلحيإلعطولةنمبفييترخصانمنبدلا،الانسانيةا!ساةلراءمنزادبأن!الخامدة

تحردانبوسعهاالتيالعامدةالصلبةالقوة!ماللبطولة.الحياة.العاثرالح!بندبيقنعاو،تنه

قياصرةمنقيصراتكونانالبطولة...تترراندونالاخريناللمناتالىيحتاجلا،الواههالخامل،الخاءهـالنووكالجمهور

مخالبلكعوناناو-نتشهيقولكما-مسيحيقروحولكنالرومانالقادرالمبدعالخالقاتعديهوالبيحتاجمابل،صباعليهلصب

جديد.منالانساناستكشافعلى

مجمييييم!تهائلتاللبطولكئلثعبميعبيركانكاكمابطلاليتستخإفيصرقرنراإتبالفنانالجمهورعلاقةاما.بالجم،ورالفنانعلاقةجهةمنهقا

عأملتتحركلقد.ذاكانخئ!اواييهذاا"خ!هااتيار!مرارات.والتمجيدالاطراءروماالفنان!يهايفترضالافيجب

ءع..!الفنانيئمنالمخفقيئعزاءسوىيكونلنالاطراءان

القطاد!نئلنجمبااسحهافيابمقآلبدكطلياعلىحرلساألثعك!مبيركتي!ركما،قاالالجيلهذانمنابمنباللبعضدفعقدالاخفاقانثوممانويرى

المشرقة.ا!ؤججةالنيرانتلكجميعبينمنالسماءفيلثابتيكننبمقبينهممننجداذ.كاباتهمفيالاثارةعظصعلىالاعتمادالى

اكثرهاملت!عجبهمفد،الحياةعقممناطلأهثينالساخطينانبمثابةهيالتيالقكريةوالمزاعمالارعاءاتبعضمستخلىماالجنسعن

ءلحياةافيفراراتهلسلامةهاملتيعجبهملا!لكن،قيصريعجبهممماهيالتيالا!تنيارحملاتاثارةيضمنالمجتمعفدسلبياحتجاج

عنعاجزاواهناضعيفاانساناكان-لهميبدوكما-هاملتلانولكنالنجاحالكتابهؤلاءيضمنوبذلك.وارخصهاالاستشهادضروباوهى

الحسم.يعرفلاانسانا...قراراياتخاذ.الفكرياخفاقعم،الاقلعلى،يبرروناو،االموقوت

جديد!منهاملتيفهمانيحاولكوفمانولكنمنلثيئاوقمموا،الجنسياستخلىمواورناجحيناوراذاكتاباان

شيئايحررانيستطعالمولكن،كثيراهاملتتحركرقدحقاعنالسغطاثادةمنبدافعقطذلكيفعلوالمولكنهم،للقرهءانننازل

ار!الم؟.!؟يمنلكوالملانهمذلكيفعلواولملاطؤمثلهالمجتمعقيمافتحامطريق

كالاعصارمحركةمتحركةقوة-كو!مانبنظر-هاملتكانلقدمنالجانبهذاان.ونكافيالانهم،ذلكفعلوابل.يقولونهشيئا

.الاحداثتزلزلهلم،ا!اش.الفنيالخلقتعقيداتمنجزءالانسانجبةالحياة

فلشى،بالنحيبالاجواءيملأونالذينالجوفالساخطوناماانالىين!باللذيالرأي،بصيرتهبثافب،شكسبيرادركلقد

هاملت!ولاقيصر؟فهمواانبوسههمحياةفيهناكملقيوترك،الفالمهذاوسطبهقذففدالانسان

ا!لاةجوهربعديدركواللمانهمإ...ا!اطىءعلىامدافهمانهبيد،ذلكيدركشكسبيركان...بالموتتلتهيقاحلةموحشة

ا!طلم!فياواوهمرو!الواقعمواجهةعلىخارقةبقدرةذلكالىيننه"حكان

الافريقياللعالم*اوالشكسبيريالعالمفيالراجيدياجوهرانبالتحرقوجدانهيحرقاندونالفنيالخلقبعم!لميةترعلقد.معاذير

...النطولةانها...الشجاعةانها...وهلجلالالجلاءرائعةمجاوة.الخلودفيللططنينةالباطل

التضحيةانها..للانسانالرهيبطرادهخلالالقدرمواجهةانهااسم!يقلحي!اةاكليقفييرى،مسيحياشكسنيركانلقد

العالل.الجزاءمننصيبللالسانيكونانندووالالستشهادهل؟..بروتستانتياكانهل.؟.كالوليكياكانهلولكن.الدامية

،الموتالىماضيةانهاتر،صفوكليسماساةفيانتجوناتأمل؟..ارثوذكسياكان

ماان...العادلالجزاءستنالانهافياملادلىهناكجموناندوناملمةهذ.تحملهمابكل،المهم.حالايةعلىمهماذلكليس

الواجب.ولكنه،الاملهوليسالموتمواجهةالىيدفعهاحقيقيةمحبةمنشكسبيريمتلكهكانماهو،ومسؤوليةجديةمن

اجلفييصارعالذيالخارقالانسانذلكهوافىساويفالبطلوالمحبةافجينيفيوالمحبةالرعويةالسمفونيةفياـلمحبة..للانسان

الملكديبلوشخصيةادرس.الاخرينعناونفسهعناللعنةيرمعانرواـئعفيوالمحبةالالهية(لكوميديافيوالمحبةلصفوكليسانتجونافي

عاليايرتفعالواجبتأديةخلالمنالبطلانتجدهاملتءخصيةاو.وراميرانتسيزان

.للانسانالعاديالمستوىفوقمحلنصذ.يحيلانفاشمطاع،بالمحبةمترعافنانا!ثبيركانلقد

وهي"وكرسيداتروعلوس"شكسييرمسرحيةالىعدنااذاامااوثقوهو،لوثرالىمنهكوتهالىافرببهذافهو...!نالىالمحبة
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الطبيعهقوانينبانيومنهكطوران...وكرةراتروياوسفيهكطود،الترا!ديةفترتهخلالالعظيمالشاعركضبهاالنيالرائعةالكوميديا

نا...اسبرطةاحضأن".فلكبنمنهيلانةستستردانيهياللكبرىفالاغارقة.اللكوميديةالسمةاتخ!قدالتراجيديالتعبيرانالفينا

الاممكمانهسير.الطبيعةتسيرالتيالاخلاقيةبالقوانين-ومنشكسبيرلقد.المهانونالاذلاءيصوركماالمسرحيةهذهفيصودواًونالمنتصر

المطلقةالخارفةسالفوةنلكعنالمشكسبيريا!خعبيرو5ذ!ك.والافرادهاملتصصرحيةيخهكتبالذيالوفتفيالمسرحيةهذءشكسييركب

الابديالطرادهذايمثل،ضراعفيمهوتدخلدوماالشرتطاردلقيااننستطيعالشكسبيريالفنلتطورمتابعتناخلالمنانناذلك،ت!قويبط

.الانسانحياةفيهببالرمنهااشرفسالامقةقمةالفترةهذءفيبلغقدشمكسبيربأن،نستخلص

الوكلألآهيالخأرقة!القدرةذات،ا،*برىالاخلاقيةاًلقوانجنؤهذهلدىبصيرتهعنانجابتكما،الانسانيةواكفسالانسازيةالحياةعلى

مالالىضئمهاد..اثراليندهـرهاملت!موت..وابادنهاوشربءطاددةلجوهرالصادقةالروي!اتمنعالتيالحجباللكوميدكاهـفهكنابة

منبثةالفكرةهذهانحقاإ..الشرءوتهوء،بقدرالبطلموتليسهكطورلرىاننا..بينهمااللقاءوعناصرالكوميدياوجوهرالتراج!بدي

هـنالتاديخيةوالتراجيديةتكبصبببر!سحيات،ضاعيفمنكثيردبمثم،شقا؟هانفسهفيويحزالانسانيةرثاءفيكلماتبضعيلزيالبطل

قيصر.ويوليوسليروالملكوما؟ءثوهاماتءط.ليامثالشقاءها،ويبكيالانسانيةامرليهاماتاما،وجلال؟مجدلي!شيمضي

اكامةاهذهتعنيهبما،مسيحيشكسبران-عني،لاذلكانءلى.لنهاقياحتىاجلهامنينتحبيطلثم

هـبللعيانواضحةجليمةلمبدوشكسييرمس!ي!لآلافان."*ةىمنروجمناللساةهولد"المجيدكتابهفيذتثهالىرجعنالوواننا

سباكمالقضية.وهاملتفيحر:هماكيريينراجيديربرينفسرحبتقالحياةمنالعفليموقفهكانلوكما،سقراطيصورلرأيناه"الوس!يقى

كما،+ومحيةواملايمانقضيةهيلي--تاهاطتبةبافاوصبرووين!-ب-.انتراجيديالعصرحداوضعالذيهو،والاخلاقوالازسان

خطيئة.اقترا!اوخطأاسلكأبقض!يةسستليانهاالنظرةلانذرن،هذازش4رأبم!فيادحقمنكثيراانالىكوفمان

هوراشيو-صديرقهؤولحدعلىتيبلؤلمبورخطم-يموتهاملتالاحساسمنبعهافاافأجعة.فاجعحدثبأي،ضتسيانيرمكنلاالعقلببة

نبيلميتة...الماجعةالوثنيةايىتةتالكفيموتبروتسوفيءحر....الانساليالسلوكفيالالرالذريعالشعورووقدة

!.كيرقلبذياصيلك!روماشكسبيرانهيتاك،كوفمانبعجلهاكبرىحوريقةهناكانثم

وغوإها!!مطوالىاقرب،وذننضمهسقراطالىاًةربشكسبيراناثوجوديين،مناكثروجودبيبدو،الرحيبالمعقدعالمهعناحيبعض9!هر

.وكلفنالاجموييتوعاوالقديسافمطين4سالةد؟منىلالانجيحا-لمينمنموقفهوالانسانيللشلوكالمسيريمةالنظوةمنافترابهحيتمنوذلك

صيرحا،بمجموعها،.فبنلف!.كمب!ببراعمالوان.ا-وتوأاردغ3وكصر.والكونالحياةءن

بعيدمسوحشوحيدلعالمالمضئةالعحمةوده.فورصء:أشاهقاذخاباالاخلاقبةبا)فوانينعميقااجممان!اإؤمن!ببرثصانيرىكوفمانان

اصيراخطينة.ؤ،ـبافإجعةخطجئةالعالمهداميكانتوهن.الآاهةعنمحصراعفييدخلالش!بببريا)بطلا!يرىومه،ن.3وللعل.(لمطلقة

ماني.الافالتنالاحداثسلسلةمنوداكعلا،الاخلاقيةاللقوانجبنمنبدافعالقدد

الادلاءالىبحاجة!دلمامروبئضماعتهالرديتالعا!حمتمزقاناورىف!بهلىا.الاغريقيالنحوعلى،المصةدفاتاطويقعنسياقهاتأخذ

عالمكالىهل:هوبرهـ،نالىيحتاجالمذيوا*ن،لاثه،"هليرء،نبايوالالزامالالتزامؤوةهيكلوفمأىالجهايشيراستبالاخلاؤيةنالقوافيتور

اروم؟فيهنعيشالذيهذاعالمنامنثأعة4وتهفىؤ،اؤلىتك!والاأودأؤتييسوقهالذيالاغريقبماببطلخلافعلى،الشكسبيريللبطلبالنسبة

ت**بينعيالوفارقاهناكانوبداهة.الفاجعةهيرنهاالىسوقاالقدر

مارس.3)بتاريخءوتهعنامنإاسجلهالذىالحديثفي.والاغريقيالشكسبيريالبطلإن

،الانحاءمننحوبأيلهفيافيثجموقانيررفضغوتهاننوى(1824لسانهـرىكلاا*لبرىا!رخةتلكيطلمقوهو،ث!كلسنيرتأمل

ناوفىأي.الشابثرهذاوبينبي!نهتعقدانيمكنمقارنةايةواشنهـجنص5

مىضرل!لممووبطلد"االىالادابمننقمولممعع!رمن

"حناللذيبشكسبير-عوتهمقارنةإي-همارىسهلمهأرلههده

قط.اليهالتطلعالىيطمح

شكسبر"الشهيرمقالهدي-الرأيهذاوأكدعادؤدصوتهوان

ناينبغي،ولنكولنونابلإونواررءجحسقراطءثلمث!لهغوتهانل.بس

وبتسنهمقار!ةنعقدانبوسعناو(عل-.به!ووهأقبلب.أ-*؟35.3ا!قرويللشاعرلإمحاصيرهـ

منغوتهفان."شمولياًتمان"،منهطكلاذ،دافهشيللببوناردو003طوقانلفدوىوجدنها!ع

بجملةوكذلكوالفنونبالادابمعنيو!وإمارفاميسمبنالرجالأو

ال!لوممنر003))"الاياممعوحدي!
الذياللعصراطوارهيياطوارعو"همرولقد.الطبي!ية

حياته،طوالاثرافيه؟وكالذيالوحيدالعملضاءباشتهذا،ءأته025""حبااعطناهـ

تعنيرهاوجدتفدعثرعالتالىاقرناؤلمسفةفان.واوستبهواعني؟..حجازي.علاحمدقاببطلامدينةهـ

.باعتنارءغوتهيتمثلواانالقرنهذاةبلأسفة،ه-وحاولغوتهفيا!نج!.أ..ا"مإوف!ة!فيقمهرجانعينا!

العجيب.ادقرقه!اظواهرمنظاهرة003ا!صوفيايماسطلعبدريفيةابيك"

افيونسووالروالابيقوريونوالمشككونقراطو!اؤلاةوناسنوحىلقد2..عيددفوازدوارشمسىفىهـ

فعلوكذلكالجليلةالرائعةلمكتةالمع!تةصيئتههمهـحيأءوتهورراطالىن!..ابسووراهياآت-5غرهـ

،عصبرءشهدهاالنيالنادرةالمولرةالثسخص!ات-بكمنءوله-ان.آ.الراويلمعالناىوالسلامالمشانقهـ

وفياباعتنارهللعالمنفسهيعرضان،ذلكجانبالى،حاولولقد.2.الشوافلخالدوغناءحداء!-

(لغنائيةفيقصائده.وملاحمه4ـوروايانهمسرح!افج!بع.الوثنيينمن؟..ا!فيتوريد!حمدافر!امن-طشق!

ةيئ!مضؤبهارراي.اً!س!ةاًفبرنج!هـودتبىحياببمو!حمةوكألل.25المبيورعيدلصلاحاللقدير!ا!فاولعىاحلام!

البتدقية.مقطوعاتمنعدد
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ولشلنغوتيكنوماليس:الاوائلالاولنالرومنطيقيينمنالاولالرعيل؟تذاتيالبرضتمثقائنيالشخصيةهيولولستانالبعضويررى

التبمالألمانيذافريكيةعذدالىترأييثافيمعبنالذ،نحنهيغظنوالاخطبنثاهبتنن!اثثظرانعنممنبقاليدننتبينننواهلذيعانظاهلى.لفنته

.الاولطورهمافينيوغوشلرصاكا.غوتهلشخهصيةمناؤضاخطايمثل

كلالسيأذيآ،للحثيذذهطب،رهقثيمذلرثاأتهعضدالذلاسيذيذواماطلخصيةبينالتبافنثماية،الذضيةهذءعنىيلحثووحانوان

ظه-"حادفنقد.الذلاسيكرللاتجلهفياللرنجسيونعهطهعملبعيدثيمابهـأ"الحيالثرغيتهكلمسذذظيستررض،فاوستوسنؤتصيذغوته

سيطثلا،ورجالهالنظأبعصر!الىوار؟!الجرهاليبالماضيمسظءدالاىحتفاالححهبجحرقكانالذيغبالنناناىافينليثم،اللذونجمب

وكذهـك،واثارهلغوتهالرومتطيقيينتمجب!كانهناو"ني،فاوستو!.لقوتهباكسبةشيئالىإ،يز

ظاصذبصثذالروحنمبيقيدذاحؤثبناقط.نمحاذاحأنهبالت.دلمبطوذملر؟وألروحكطيقيينالروحنطرديذميغوتهموهؤأدوعاثم

منجزءلعهـتبرلاذتنتهولنذلهلومعب،ميسشرولهـلمملذبرىاأوتهبلصذيصنثممبوذتهوديذؤنذوتهامبالىيل!ي!نآ!ائعاير،رهطنثظبان

اثحوذآهط.انرانثاندمنأمبالر،ا"أنيافيالرهلمتذيقيذذ3الحهيطؤةأاأوهه:4اثثلاثهؤلاءامبعلى."الان،نالروحنظبيقيياث"لسمرحت

ذلك،عنموقفهؤ!ريزدلمغوتهانعلى."صحيةارتهاب"ظا!رةوشلنعوشليغلوتيكفاليسثوامثالعنخلافالاص"ماميخنفلفونؤنشه

هايكفهبملمكما،عوتهموقفكثيراديىضهملمنالرومنطجفيبزفانلذاموففإقفوا!يفيينبالرومنطانق!و!لص!وا9الذ!نتالووبروارنجبم

هؤلاععنهيبحثكانارذيالض!ئيلرابالاغعن!رمنخرميسهولههمفي.واللكلاسيكبناليللأسيكيةمنأرضةالمع

مسنخروجاباءتبارهغوتهرقضهالذيال!صرذلك،ومظيقجمونلراتمردهمفهـبدأواوشليغلو؟يكنوفالس:الاولومحنطظ.-نالران

.الحياةعنوتقهقرااؤاقعامواجهةءنوعجزاالقسطلائع!نهذاتمردهممسممدى،الالمانيةالكللاسببكيةوجهفيليق!وا

ذلكهردثعاان،لدوتمأنيطهحآنناذمنءأبتدلأبلآ!لا:مبذباامال!،*نلميبتهان-بيد.الاولىأوتهاثأرفيلمجهااذن*واعنعبكاالتمرد

ميهاوقعالت!والاخطاءمنلعدد!صحيحبهمليةؤهـؤ،مئشعكعاىالىاهـىدلكمردوللعل،وضيقيينوالرميةومنطالرمن!!،نها!ابت-"وقف

.الرهلحنذيقيون.ثابتنهانيمولظنو،ذيذولمانفسيثتلملطرأييؤثالران

بالمعر!تالتيات-هـ!ةا!قيةو!الرة3التحرهناكانءلى.عا!اوبينوغوتهشكسمبيربينمناظرةيقيمانكوفمانويحاول

نابليونحروباعقابمبمشاعتالتيطنيةالوالبرومنطيقيةالحركة!بالرف،سيكلوجيةمسرحياتليستطضمبير!س--اتانيرىوهو

السخريةموقفغوتهمنهااتخذفدالحوكةهذهوان.وانشصاراتهلتطوراتاحياناوسوعارائعاوعرضاءميقاسي!لوجيانفاذاؤيهـماانمن

ومفاهيم،قيممنيمثلهكانومانابليونضددعلردكانتاذ،والاحضفار،تتعفما،والوافعالحقيقةفي،هوودلك.انسانيةنسيكاوجية

للاوروبيالسيمالمثالانهحيتءنبنابليوناعجبقدغو.فوانسوىتكن"الاسخريروطيير،وذافعةان.-حتىاللكبرىالعالميةالأداب

اهـيم.فيالفأنوكذلك،شيءفيالسيكلوجيالتحليلمنليستوهيعرض

مآا،مأاسمامنهغأنتهاتبذفقذ،هلدرلأب!لذعربالئ!بةونثبالابحادئسهثانيمظنقيابرمادتتسماغيبوعطلوذليساسظأبيثوساثنر

-.افوةا.نلكاثارالافريقيةالتراجيديادينلمحانكمنوبالرغم.الدينية

وائ!نعببئح!أعحالذى"ءوتهخبرهذلم،الي!اللثسعرببنهمإلعناجمإينتعاطفناض!لم.البطلانقاذاجلمنتدخلمنالقوةهذهانالا،الجبارةالاللهية

.الادبالهةعنب!معزليظلالافهأليفالمصيبر

س78الصفحةءلىالتتمة-شكسببراثاران..قطآدهةهناكفليستلت!سيبرعنداما

اـدوافعا.تقواهمنبالرغم،والالهيةالقوسممةالعناعرفيهاانعدمت-قد

مذظي.الثذسبيرطبآالمسرحينتوان.انسانجدندواطبجحي!هاوثهـسبير.عهب

بوالواردولالميمور!،ها!بلا،هياكعكسبيريةالعظمةانذلك،رلمتعةمرحياتمناكثرهي

ره.قا.للأكطادةناستؤأداممناذثر،لىبب

جزانروايةبالمثقفون!..نهايتهالىبالبطليدمعازسانيوازعدومأشكسييرعند!خاك

0014طرابيشمبمبتنرجترمبمذسيكلوعياتحثيلاياأوقأتأصي!آنحناهانوبولى-هتاعكيقنهيياظوطنلةن

ثم،التذتبصيذالسايآقنلمجمهتجاها)ملد.ممقببضراذمصاحنبأنطلنثوعن

قنالحياةقبحارورانامن.انسانيطرمبححشثا"ساةنحهبر.هذهانذلهتبحط،بوسحتا

..،ادربسمذرمبمبعقيدثترمبمذنهبد.،ياأقبمطثنهاونولقنع(هعدومنحكيقثمأساةفيفي!عومث

ه!هفيالدافعيمثلالذيهـوالابهاملتورصبحا!حيثوو،ملت-!جا

الاتسانمغامرة5،المأساويالدافعهنيمكبثاللاديانحيثمكبثفيذلك3و،المأساة

015طرابيشمبمبورجترمبمذ.نطبصبيرماسيمنوغيرداليووالملكقيأآرثعبأوون

قنبيمننيالذسييرلذنثترايآيطبنبيعامأاينةقعمطاننيطناولو

اللعنحمبقسمثحأبحةحاالمنسحلبد5للتراحميديالننتبينانلاستاتحنامباساأيلوعاصأوذليسمبدالتراجيديا

175طرابيشيجورجنرجمةثم.السيكلوجيةالناحيةمنثراءواكثرتعقيداافهيالشكسسبرية

هونقبحط.نلبطمطدان،ثاذسبيرثت!،مأتصرلالاسذوريةالابحاهان

منهنرآمآحااأرلامذنمححمبمتللتحل!عط!:ننثلاالاًلأنصائصمبذذه.الاظرمثالشظثصياتمنسمبثه

225طرأنيعبيححرآجترنه4ممثتهنعمط-نليهي،الاسذقاربةالبكقطمبابحاهانس!يأاوعاملوالثراء

لمذناظرمبؤنصيصذهنائبانعلى.اللحصريرنمناكثرميأمبذسبير

اً.5لويجتافة7وباردويجيتبر!اًلتراجدياووتهانهيتلك،ابيريةارشاجيد-اكيبينهادةان

.مثحعرلتجذمننبأبظنانحمثنمثمهـنرمنءدالمحافةعاحدمبحنطت

جزان-الاشياءقوة!***
.0011ادريسمطرجيعايدةتر!لأموقفبأنهتحديدءفيعنالرومنطيقيةالحركةمنغوتهموقفاما

الادابدارفورات،غوتهيعتبرفقد.وتطودهااًلحركةهرهلتحولطبقاعتطورقحول

5!صبعدجا،وااللذيزونتشههيغلهـعالالمانالرومنطيقيينضمئ،احبان!
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الفلسفةتعتبركماامريكافيدااليغديةفعلردجيمىول!بم-5هههههههحر

صاخعةلتياراتألانسانىوانمالتيطاغرقتلعللفك!رفمح!هللنخاليليةتنمطلعاللمأالوجوديةالىئئ!كسبيرمن..كوفمأو
الحارفة.الاسطورةللك،هيغلعالمالىالمعاديحاولكودارالى

!؟1المصقحةتلىالمنقنموفىتتقى-

بحثهكما،البشريم!الفكرفيوجمكانتهالنناريخيةاهميننه.أح4من

نظاماافاماجتماعيوكمفكرالنقديللتفكيرون،قداهميتهناحيةمني

والىالتار-الىنظرتهوكذلك،التاريخبماـدولةادورميهحددمكرياغونهمواقفعلىتؤثرماكثيراكانتاقيالعقيمةيخةالرجعهـوذلكفي

بينالمساواةالىنظرتهثم،الفكرخلالمنبهايمرالتيالراحلالذيكلايستمنموففه،هلدررنمن.موقفهويشنه.للفنوتقوبمه

والعنصريةالفو!ةفيارالهوالىوالحربالصلمميادالهوالىا-شرا.غوق4ـزف!سهعلىصننى،احيمانا،بها،خقوفقدداًمطجقيةبقوةيتصعكان

ذلكبعدثم،والرومنطيقيينوالرومنطيقيةوالمسيحوالمسيحيةوالدينيوقوريونبشخصيةاليهرمزالذيببيرونغوتهاعجابانءلى

ماوالىالعالمميهيغلاحدثهالذي،لا)هاالعميقالاكللرذلكالىكله،انزاجينبينالتشابهاًللىمردهفان،وء"تفاامنالثانبمالقسمفي

العالم.فيوالكعتابالمفكرينمممختلمفعلىمؤثراتءنعكسبالصفاءالكلمةمطالبةوالىللحياةالننعطشالى...ماحدإلى

الاتجاهاتمنكثيرلاحتواءيرتسع-كوفمانبنظر-هيغلانوأحداخطايأخذالمالشاعرينهذ-شانمنبالرغمهذا،الشعري

اساءاقدوماركسكيركيغاردان،دلكومثإل.الحقلمثللااًلني.والفكريانسعىيم!ا-طورهمافي

فسزافدالمفكرينهذينانذلك،الفلسفيونظامهلهيغلكبرىاساءةموقفهيشنه،الشعرفيالرومنلإقيةالحركةمنءعوهموففوان

التءالثلاثالمراحلعلىالديلكتيكقصرااذ،مغلوطاتفسيراالديرلمكتنقدالرومنطيفيالرسمانذلك،سمالر!دانفيالحركةهذهمن

نعيضهالىخن!للأ"،30الطرحمن،ميكانيكيبكلعندهما؟ورءرك!أنغواهوان،الؤسطىاللقرونواجواءاللديضيةالموضوعاتانخمد

.....!7-+سورت-383اكتربلطالموضوعاتهذهف!لالىالفنانعودةحاسطرفأيرفض زطور30!لث!8+*33الدركيبالىلم

ويرى.حيويةغيرحركةلانهطعباوكالنمادويمضيعيكانيكيوالاجواءالوضوعاتهذهالىا!ودةفيورىغوتهولن،دلكمن

عرضتقد،وتركيبونقيضهطرحمنالديلكنيليةالثلاتيةان-روفمان.الفنانينمناسلافهعنبهويهنظالفناندصيبوتقهقراانحطاطا

.ونفارههيغلقراءمنءئيريدعلىالصوابعنبعيداعرضا.بيروتوبينبينهماالرابطهـووهذا،حسرجلغوتهكان!د

منث!عيئايفقدلافالفن.والفنالفلسفةبينانعاليؤأرقهناك-سى"بصريا"رجلااص!نح،9018عامفيعمرهمنالستينبلغوعندما

ال!ءجلالهامنشيئاتفقدلن-ضينسقبةو،ن.تأثيرهدفقدانروءفهذهعنيصدرماوان،الحواسانبلهيلانهأن5تدالبمرحاسةان

ت!لوكذلك،الاخرىوالقيابالفنانصن"ناىعلىاتؤثرلموانحتىالرومئطيقيةبالمولسيقىيرجهلممهولذا،القنوناننلهيالحأسة

ايةوكذللك.تأثيرأيلهيكنللموانحتىشيئايفقدلنالعمارنة.واستلهامهاالبصرحالةمنالافادةعنابتعدتاذ،وتطورها

.اخرىفشيةفطعةيتعرفواولمبغوتهفيصالمالرومنطيقيينا،وسبيقييناعاظمان

الغلسفةان.الأختلافتمامي!خوننفكالامرللغلسفةبالنسبةاماعئدماولدواقدوثومانسوبانا!المنهؤلاءمعظماناذ،عليه

اللحق.مجاهليستكشفاخركولومبسوالفيكموف.للحقكشفوتوثقتبغوتهانصلفقدبرليوزاما.عمرءمنالس!نغوزهتجاوز

فياثرءساء،تاكيرهنطاقواتشعالفيلسوفعظمةازدادتوكلما.النعاطفعرىبينهوأ

خلقهاالتي.الفكريةالمؤثراتهيذلكعلىاممئلةابرزولعل.اللعالممنيعتبرلمالذيببتهـوفىنعميقااعج،بااعجبؤ!غوتهانعلى

وتأثيرهتنثهعلىيصدقوما.ومالرووغوتهوهسوريلكهنتشهتصويرورفضهللحياةال!يقيتمجيدهنظرا،الالمانالرومنطيقين

هيغل.علىيصدق،والمفكرين(لكتمابمنجملةفيالسيىءالتفاهغعرى-وطدتهنماومن.اخرىعوالمأ-"الىمانالانساثواق

بينماالخطعلىتقعمؤثرةشكأصيةاضخمانفالحقيقة0وبتهومنغوتهبينو!التعاطف

النأثيرالغامرةالشخصي!ةتلك،نتن!هشخصيةهيلوجوديرةواشكسسبير؟!المقد!والكنابغوتهبيناللصلةهيما،ذاـكبعدثم

الاثر.تا!هةضئيلةشخصيةكيركيغاردشخصيةحيالهاأبدوالتيعميقةوشائحهناكانيرىالمقدس.الكتابنقادمنكببررودهناك

هـنبس!ببوذللك،بنتشهمقأرنتهيمكنمنالكتابمنقليلاان..(لمقدساكتابافصولمنوعددفاولستبينالاطرافصتشعبةالغور

هناكن0005اثوجدانيهآفافهواتساعاكاسحةاالجارفةعاطف!هسعةمئاكثرالىكاوستفيدجوعاهنأكانكما،عدإلمةمشافيهناك

فوارقي.منبينهماممابالرغم،نتشهفيشكسبيرياعنصرافيهاوماايوبشخصيةهناننسىولا:هـسالمقالكتابفيواحدموضع

تأنجبراتهاستقبلوامئي.باختلاافإتجتوتبانتشها!ؤثراتاخظفتلقد.فاوستكتاية.فيغوتهاء؟ون!اك!الإالخصائصبعضمن

هتلرانهياروبسسد،نازيواحياناطتطوربم!هوفأحيانا.وجباينهـم*،*

بعدتستخلصىلمانه،يبدو،ولكن.وجودياأصبحالثالتوالرايخالنعيالوثنيأرتمطوت-،.علىيكنلممهو،للهيغلبالنسبةاما

كبي!رش!اعرنتشهان.ز"شهفلسفةءليهاق!بمتالذيالعاللم"جربةفلاسفةرا-نفسهيعتبركانميلسوؤءهوولى،غوتهيمثلهكان

...اللااخلافي..هبمفهمهمفاتيح.وان.كبيرحدالىوجماليتومابهفامارفيباللدوريقومان،فعلا،حاولولقد.المسيحية

وراءما...العبداًخلاق...السيباخلاق...الاعلى!انالافولكنلأهيغلمجيءقبل،قوونلىتة!ذاي،عصرهفي!الاثوينبم

حدالىفهـمهااسىءفد"المفاتيحوهذ..بالمطرفةالتغلمف...القيمبل،اللكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةلحسابلاالدورهذاينجزانعلى

اًلتفلسف..القيم.تقويماعادة..القوةارادة..وارشراًاخير.ختيةاللبروتتانحساب

ة!ماورميمءكما،كبيرحدالىؤ!مهااسيءقدالمغلأنيحوهذه.4بالمطرؤاللىالنظرناقيعندمالهيغلالعظيمالتاريخيالدورلنددكواننا

عن!دوالافكاراسبنوزاعند"اللهفكلرةاسيئتوكما،قبلمنالادلاطوذيةوعلىالفلسفيةالبأليةعلىتأثيرهوالىارعالمفيالعميقالهائلالره

كانت.عندوالحدحمدباركليالفلسفةلتاريخابايعتبروريغلانذلك،والامريكيةالانكليز،يئالفلسفة

الفيلسوفهتانتشهفردريك7وأنالمرءيحترفانالحقومنالمختلفةاللفلسفيةالانظمةبأننادىمااولاتهكما،الناريخولفلسغة

...الاخلاقفيثورةاكبراضرمقد،اصترقحتىتوقدالذياشاعراكذللك.ومراحلهالانسماليالفكرتطور!لياقخلالمنتفهمان-يجب

نت!سهانذلك.!!قراطعصرمنذ،قبلمنف!بلسوف-مرمهالمورةجعننجمتالتك!اًلافعالردودفيمحمنالعظيمال!لمسوفهذااهميةفان

بينفميز،للاخلاقبالنسعبةالاساي!ارت!ساؤلاتمقعدداا،أرقدتمثلالذيالصلكرد،العاللمفياثارهاارشيا)ـكبرىالفريةالحركة

الحسنة.والاخلاقالنبيلةوالاخلاق،الشريرةوالاخلاقالسيئةالاخلاقالتنالرغميةوتعتبر.نجماركستمثلالذيالفعلوردكيركيفاردفي
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.حرةاريدهاتقىمشاعريم!اشدمن،اغنىفدنتشهانفيمراءفلاالاعلىللانسانبالنسية(ما

انسانعليهيجر؟لممارفضادمضاذ.انسانيةللارادةالحقيقيالمعنى،ألفكرةذه5خلال

"!الغريزةبحكممبيسيكونالتطورطريقعنتكونهينمكائناالاعلىالانسانيكونانقاطعاععليا

اقوالمصنهي!ل..الاربعةالسطوزهذععناعرفلااكادالاهدا!منهدافاباعتباره،الاعلىالانسانانبل،العادياللبيولوجي

...؟دلكهاقوالمنهيامنتشمهزرادشتوالارادة،الانسانيةالارادةطريقعنالايتملن،الكبرى؟لانسانية

بينالقائمةالعميقةالمصلةكوممانيوكدهداالرفضموقفدمنالحتميةضروبكلنتشهرففيفدالمعنىوبهذا.وحدهاالانسانية

لمحيننشهباسمينطقلىلكهانرى4ذلكمنواكثربل،ورلكهنتشه.سبقوءالذينو؟لمفكرينالفلاسفةمنالتطوريونبهابشرالتي

...واص!الاثنان-شيءعنه-يبحثمالذي.ورساللهقصائدهمنكثيرالاخلاقيةلورتههينتشهالينايقدمهمااهه!مان،حالايةوعلى

جديد!دميعنوعمننرانهراسخةانهايبهوالتيالاخلاقيةالقيممنالكثيراكتسحتاتيالعارمة

فييراقانهما.الحافةعلىالسيربحيانلاالرجلينوكلا.الانساني(لنوعرسوخ

الجبلذروةفي...النحراعماقفي..الغابةاعماقدي...الاعماقلايةالطريقتنرردرالشهفان،وشاعر!لمس!فنضشهأنوحيت

..شهيدكليمجدانايضاوكلاهما.الحالمحةلرفضرموزوكلها0..ووهوتحقيق.والث!عرالفلمةبينءأالعلاقةفعهمانفحماولدراسة

!الاغواـرفيوامعانالحافةعلىللسيردفضفالاورهاد.ورلكهتثهبينماالصلةر!اسةكودماناختار،اللعسيرةالمهمة

الرفضتجزبةعاثوالانهمبعمق!لون-هموالشهداءالاننياءتومابالقديبمداشى!لةتشبه،بنتشهلىلكهصلةهلوللكن

الاعوار!فيالشرعلىوالالحاح،الحافةعلىلاسيرالكامل..؟الاكو-لدي

الالهيةالرميديااناذ،بالنفيالسؤالهذابملىكودمانيجيب

عنهبحتالذكطالديونسيوسنىالش!اعرهودلكهاًنكوفمانويرىاللشعراءمنالاخرينيشبهلاداشيانكما،اخرشعرياثرايتسبهلا

وللكن."اورفيوسالىسوناتات"وفيمرثياتهفيسيمالا،نتشه.الاخرينالفلاسفةمنغير.يشبهلاالاكوينيوكذلك

بودليرشارلكرسكماعباد.مناحدايرسلمديونسيوسانالحقيقةاتيمكئعديدةمشابهبينهمافان،ورلكهلنتشهبالنسبةاما

لنالاعلىالمثلوان،الفاجرقلب!يالايمئرقلنالفجرانراىاللذي.المسطنيةالقاحصةال!راسةخلالمننتبينها

اللكاملالرفض...الرفض...المؤلمةالضميروخزاتعلىالايرتفعكانتعنإما،1882آعاسالومنىلونتشهاحب،شيءكلقبل

للحافة!هذ.استمعتولقد.عمرهامنالعشرينتتجاوزتكادلاالفتاةهذ.

الخطورةحدوداقصىالىخطرا...خطرايكونانيجبالشعروانتهت.لهاالاستجابةتستطعاندونالباطنيةنتشهاقكارالىالق!اة

لماذاوالا."شعرا"يسمىبأنجديراشعرايكونلكي،العقلعلىعزلتهعالمالىنتشه.انكمترحيث،وجيزامدبعدبينهماالعلاقة

الاجابةيجيبكوفمانان..؟.خطراالشعراءروىافلاطوناعتبر.زرا!ثستالكبرىطرمتهللعالميخرحالرهيب

اللشعراخنرمقدا!لاطونبأنيرىاذ،السؤالهذاعنالصحيحةأي،عاماعشرخفسةبعداداريخذلكبعدرلكهفابلهاوعنرمما

الافلاطوني،العصرفيالشمعرانمعطاخرمفكرايمناكرومهمافه.الموتنحوبطيئات!ورايتدموربداقدنتشهكان،7918ءامكي

الث!معرهذامنالضربهذامنيكنلم،يوريبنىالىهوممبروسمنعناصدرتكتاباوقدالضجسعنبلغتقدالفترةتلكفيسالوميكانت

خطرايؤلفاللذىالوحيدالشمعران.برؤا.العقليغرقالذي-الخطريتجاوزلماذوالوجدانالفك!يافعبمديزالمافكانرلكهاما،نتشه

يرفضالنيمالشعراله...نسيوسي54راالشعرهوالعقلعلىساحقاقدكانتالتيالناضجةسالوميفانذلكومع.والعشرينالحاديه

البودليريالنمطانه..الانسانفيالغابةاغوارليعيش.العالمحافةوتجولتبرلمكهكاملاارتباطاارتبطتقدانددياسالبروفسورمنقىوجت

.كوفماناهملهالذي.اجلهمنوعاشتمعه

3**نتشهسيرقامنكوفعانيلتقطهاالتيالعارضةالحقيقةهذه

ياسبززعمرالىننتقل،نتشهمنوبتاثير،ننشهبعدهناالفيلسموفبيئمافائماشيئاهناكانالاسهاءأىيقرر،ورلكه

المعلقةالقلعةكلامالىننتقل...وسارتروتوينببموفرويدوهيدغر.المتفلسفوالشاعرالشاعر

!الانسان...!بهسيبداالتاريخانيظنمتهمكلافان،الفلاسفةمنحذارولكن

المدنودويلاتاثيناعنيتحدثكانسقراطمان،ذلكومع

المعماعيلالدينمحييالقاهرةدلزوالتجنحكانتالاغريقيةوالدويلاتاثيناانيعلمكانوما،الاغريقيه

نظامايبنيانهيظنكانالاكوينيوتوما...ناظريهتحت،الابدي

الخالصالعقلنقدان-سىكان.وكانت...الادرالىس!يخلدفلسفيا

هيغلوكذللك،لا-غيرعاماعشر-ش!لالحقيقةالانسانيعلميانجدير

كلار،.جفند!اللنشري.الفكرجهادمنعامالالافالثلاثةوريتوحدههوانهيرىكان
أ.فيتخيطوماركس.هؤلاءمنوايهاماوهمااقلالمفكرغؤهيكنوبم

انهوزعمالمجهولالمستقبلظلالفياوهامهيحميففروالحافرالماضي

كيغاردكيركانوهكذا.عليهوالاشزافاستبطانهعلىالعادروحدههو

بالقاعرةسديمانثارء...ودستويفسكل

بالنفس؟المطلقةالثقةهدهللهولاءتالتاينفمن

بالماضيالعجائزايمان؟منواقدهولاءانذلكعنلجوابا

معتراهواًسعارممتالقعمو..!لا..يقولواانيستطيعواوللغ،اوبالحاضر

الرفضإ..لا..يقولانسالاكلعلى-استطاعفقدنتشهاما

المباشرحلمى:بادارةنتثهزداشتيزعمهولبالاتلقولا.-..واخطرءنتشهعندمااهمهو

القادمة!القروناجلمنيبنبمانهمن

ورلكه!نتشهبينماالصلةهووالردعي

بعد.بهينطقللمبمااؤمناننبم"
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