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لوبهرا-صرنرث!

اسياسة1الموجهبنكبا!منالضانيةاللعالميةالحرببعدسينلفترة:ميقدمة

فريدايكنولم..!الشعريكبذيكجانبالىوكان،اًلخارجيةورل!ها،**ررة،قد!ةدضيةالادبمهمةحولالتساؤلي!بدو

لللادب،مميزةصفةالمرضاعتبارمحلىيصرونآلبعضانعلى.نوعهءندامهـا؟!ة،ا!وامعلىجديدةقضيةذللكمعولكنها،مملولة

ففسهأالخياةبئنرر!ف3نهو،روآكلودالفرنسيالناقدومنهم،بالذاتاًلادبفيمةفيحنىيشككونالبعضائبل.باقيالادب

ادش"الادبمحلىيعيبونانهمتم..؟المشكلةهبىقأينراذن،كلرةر؟.."ولماذا..؟الادب":فجاهلاوجهلعن،يتساءلون،جدواهوفي

وعيهيبمااللغةوهل.!!كلامالآخرهواذت!،دهمولكن."كلام))وافراقسطايمفكبماانمافرديقررولماذا،ا!كتاب؟ضبولذأ،اجل

الفعلنحوألاولىالخطوةالا.وتجماوز،وغربة،وانفصال،متأءلىلا-خر!؟الا!ؤال!زاجوابانوربما؟ا!ىاقيفيحي،!من

التباسمنزادولقد؟والالفة،والالتحام،الاتصالونحو،ارواعيبالضبطوهذا؟القرأءيقرأ1لماذ،ولكن:وهو،وفوةتنرءيةمحنه!فل

ازدادتاذ،ألراهنالوقتفيالادباتخذهاللذيالشكلالموضوعبعنوانلا)ملاحظاتيونيسكواوجينالمسرحيلد؟لل!كتابفي!ءقدما

عزلةانها.اخرىجهةمنالقارىءوبين،جهةمنالكاتببينالشقةبئنالكتابذاكمنالاولىالمقاللةفيبينفقد."مضادةوملاحظات

قدمعمعنويةعزلةالىتؤدي-التعبيرهذالناجازاذا-ماديةطلايقرأوندامواماالقراءوآن،يقرأونالقراءلانيكتبانماالكاتب

للماذاعماالمغلقةغرق!ميفابعوهوالتساؤلالىبالكانباحياناللحاجةارضاءاو،طغذاءالمقروءةالمادةفيوجدواقدوانهمشك

انهاو،المجنونيفعلمثلمابنفسهنفسهيحدثوانه،واهمايكناو،الانسانمحندطبيعينشاطالادبان.اففسهمفيءلمحةاساسية

مبالية.غير،سماخرة،باردة،صامتة،بهالمحيطةنلجدرانيكتبالادبرافق!ر.أروضروقتظحننىعردناههاا؟قلعلىهذا

لايكادحتى،يظاللعمحنكمأالقارىءصلة،الكاتبعزلةعلىوتردفي!عماأول!خوللقد.بأ!ملهالانسانتاريخالمختلفةباشكاله

هيبالذاتالقراءةبآنيشكويكاد،برالكاتبتردطهعلاقةأييتنهـوبطالاببئنتنكولا.ا!شعبيةوالاشطرواللحكاياالميثولوجيا

غدتقدالوضعهذأمثلفيالمكتوبةالمادةان.ووحدتهعزلتهاقةاد!نونو!ي،لها!ديدةألفنونمنافسةيعانيباتمقروءةمادة

قديماالمتجولاللشامحربانشكولا.خلوتينبين،عزلنينبينجمرأ،!اصنجنتكلالسينماوان.المنظؤرةاوالمسحمومحةالمادةعلىالقائمة

مستمعيه،بينيجلسهوأذ،اللحدةبنفسالازمةمنليعانيكانماالخركاتهـح!ادقدبوطمحلىولكنه،!دياتهديداالادبهروتقد

امير،غيراوىنامير؟،المضيفمنيقنضهسوفالذيالاجرقيعرفترسيخالى،مستحدثةاساليبمنبهجاءتوما،الاخيرةالادبية

ويكون،الحاضرينوجوهعلىوالانفعالالضقتعابيميقرأانهكماكسانتاذاومحط،الادبمستفبلبمرنيتان!ناوليس.موففه

واةاللقص!لتلكومبررا،قصيدتهاوقصتهمكاطةأولئكحماسف!انيمكن،حبيدةاخرىمخترعاتايأووالتلفزيوناللسميضما

نأيافازدادتوغربةمحزلةالانسانالحديثالمجتمعوزاد.اًلقصيدة.بالضيبواذنبؤباللعراقةللمهتميننتركهامرذاك.نهائياعليه

المجتمسعان.بعيدحدالىواللقارىءالكاتببينالفاصطةالمسافةالكلمة،المتعالافىالكبرىالاهميةالىننبهانالايسعنالاولكن

أرسخارديرة"لمدينةولدتالمم!ضعومع،بالمصنعجاءقدالحديثفيوخاسه،اللقضا?لليهاالصعبمنيبدوأهميةوهي،المقروءة

وتعمقفترسخ.مسحوقاوفردا،ضائعارقمافيهاالانسانغدااًن.ا!ةتلكتتخذهالذجموالاسمىاثكلهوالادباذ،الادب

وفرةا!مهاأخرىوأمور،تلك.الادبفيالاساسطالالتباس،!عنبالحاحدائمانتساكللفانمناهذاومع،فبيعينشاطالادب

الشؤلمن.فجعل،بالذاتمعنامجىفبمعاليافى.نفعالتيالناقشاتعنيتساءلانلهيخطرلااحداان.ملتبسنشاطافذلكوتسير

شخقللقض!بةوانها.مشروعاوامرا،جديدةقضيةالادبمهمةعنهـنآاخرشكلي1او،ا!كماوا!وسة،مهمةعناو،الاممهمة

.تدرسانعن!ارراحدلا،اجل.والسياسيةألاجتماعيةؤلسسات41الث!ل

،والحيرةالقوةبنفس،الافلعلى،يت!ساكللاانهاو،ذلككلمهمة

للمسا"بتسرالادبان.بالمناقشة،يتناولهالادبموض!3الىينظرعندولشاأنه

!ائمةملكاتوتلك.واللغة،وا)خيال،الوعبم:اعمدةعلىيرتفعانما

نااردناولو،طبيعينشاطانهالادبعنقلنا:الموهبة-االواقعبين،والفعلملالنطبينحدودهلوفضيع،طموماالالتباررطعلى

رائجةبالارقاموايحديثالعلمدعاوىاذ،اللعلميةاللغةمننست!رما4ور.واللجماعةالفردبينواخيرا،والالتزامالقولبين،والحلم

ناكماتماما.طاقةبأنهالانسانعنلقلنا،هذهايامنافيقويةعنصرعلىتتركزالتيهيالادبالىتوجهالتيالانتقاداتاهمان

لن،اللعلومفياللحالهيكما،وتماما.طاقةواللذرة،طاقةالكهرباء."الواقعيون"و"العمليون))الانتقاداتتلكو-!جه،الخيال

يكفينا.جوهرهايكونوما،اللطاقةتلكسرعنونتساءلبعيدانهـذهبيرجبالاديببانقالومن؟الوافعمنجزءاالخيالاليس،ولكن

مظاهرفيتحققهانشهدوان،باللفعلموجودةقائمةانهانلاحظانرداصدقان؟عاجزاوحالما،وسوداوياهريضايلأونانباللضرورة

ولا.هاتتحققالتيالكيفيةتعر!نحاولوان،ملموسةخارجيةالكسيالكبيرالفرنسيالشاعراللذيعاشهالوضعالز!مهذاخطعلى

ننتجإءكلوفبلاولارتميزانهبل،الانسانعندكامنةاللطاقةتبقى."نرسجونسان))باسما،ديلحقلا!يعر!واللذي،لليجيه

يسبكوان،داخلهفييقملهالكلخارجيشكلاعطاءالىبحاجتهوكان،الفرنسيةالخارجيةلوزاوةالعا!الامينمنصباشغلفلقد
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بالاخراجالنفسعلمفيعنهيعبرماوهو.ملموسىقواممبمذللككل

الرجمة،عنواع!ر)اكاهأء9أأأ،307الموضعةو3ءأول!أ253،؟أأ8ول

وللذا،الانسلاباساسفيالعمليةتلكوان(انسبعنارةاجدفلم

،الانسانبهيقومماجميعولكن،انسلاببأنهالادبعر!ماغاللبا

شيئا.يعرفلاالتعريفذللكفانوهكذا،المعانيمنمعنىفيانسلاب

بتنريطالانسانحالةنشبهانلامكننابيتشبيهنأتياناددناولو

درضسنتبينلنولكننا،الشريطيشحنالمو!دان،بموللدموصولكهربائي
نضعلمما،اللطاقةتلكن!لعلىالشريطوقدرة،المولدطاقةحقيقة

اشعاعومع،فيهاالدقيقةالاسلاكوتتوهج،كهربائيةزجاجةنهايتهفي

يتوهـجللمفماالانسانوكذاث.اللطاقةوجودمننتأكداللصاءذللك

اللطافةبقيت،داخلهفيما"يحرج"!مما،وافعالاعمالفي

وليسىفعالةطاقةالانسانلان،مستحيلامرودا،مستترةكامنة

!رعأوضببناءأجلصننظحلمظلويكفلاللذي-والدماغالقلب-بالمولدمزودهواذ،خامدةطاقة

الضائعالذه!احلمنز!ل!الووه!،!قةافيالادبفانواذن.الحرقيللغعالليةالمسمتمرالخلق
.،وقصيد،روا!ةمن:المعروقةالادبيةالاشكالفي"تخرج"طاقة

العرقفامتلأقيلتكله،تأو.ومسرح

يجحلهااللذياروببعنالتساؤلاللذهنمحلىيتواردمااولوان

شفاهدونذقتلا!فاضأوورص،!وذكرناما3الادبدأموما.اخرفرددونالناسمنفردعندمتوفرة

العودهفراحأأعيننافيفلتبصقلمتودروانه،اجل؟اللجميععنديوفرانيجبافلا،طبيعيانشاطا

ىفالكتابةيحاوللمبأنهيزعمانيستطيعةمن.الجميععندفعلا

زمانكلفىولتلعأاللقياميستطيعلوحارةرغبةيرغبدمانه(و،حياتهلحظاتمنلحظة

القصص،اجملبقصيرءبللممن،الاميينبينوحتى؟ذلكبمثل

الانسانأجلمنن!لكلناونلك،بأليدينالمشوحةاللحركاتوتلك؟الشعرانشادعلىوالقدرة

.ص..ءالاختلاجاتو.دلك،الوجهمحضلاتفيالمغالليةوالانبساطاتالتقلصات

الصحوأحلام!يالاليا)ضتلأجل5شدنيااشكالااررت،الاحاديرثاب!باكملاثناءاللجسدتهزالتبم

الارضظمأذرويالاتيالجيلأجلمنبتفوق،المجمالذللكفيي!نبغ،لذاتبافرداولكن؟المسرحيالتمثيلمن

بالموهبة.الامرقممرللقد؟فلماذا،الاخرينجميعدونمن،وبراعةوذك!اء

خاصة،بصورةومكتسمبافطرياالاستعداد،الموهنةمنالمقصودكانوان

به.خاصةموهبةيتطلبالاعمالمنعملاىباننذكرانالايسعنافلا

الفجرعندأو...صيفليلةفينحرققدمو!ةكدمة!ن،للالتباسعنعا،نستعيضانمقدورنافيوي!ن

بووالقائذونذهبقدالموهبةولكن."الكفاءة":هياخرىبكلمة

النيرانألسنةتأىاظ،"وحي"انهابهفيسرتماواول.بكثيرذللكمنابعدهوماالى

الاحزانتأكلناأنفضلاً،ورسالة،دعوةايضافهي،وحيولانها.الشوميدانفيوخاصة

وهو،اللهيفهو،معنىمناكثرالوحياتخذولقد.نبوة...وبل

جبانكفمنامرأةثدييهاتسحبأونوره-الوحيضرب،هدهاياءناوفي.طبيعيوهو،ميتا!زجمي

قنلا"،ماللحيرةيثيرماولكن.الفرديم!الوجماودي،الللاشعورفي

م!حاجاتمعمتطابقااللدوامعاىيأتيكانالوحيانالتفسيراتتلك

الاوضصاعوتبدلتغيرمعوتبدلتغيرقدوانه.إ!العصروطبيعة"

اصفرجدارأجلمننقتلكنالووحي،هذهوالحال،انه.والاؤلإصادية،والثقافية،الاجتماعية

معميككبماالكلا!الادبءرفللقد.الميوعةدرجةالى،المرونةشديد

الذصرتاريخصدصحيهفيزمشتذهـ،نوقام.دعائمهورسوخبنيانهواشتدادالاقطاعيالمليالنظام

....ءجمن"مخص"ياتهواسترو!،السكويةوعلى،الدقيقالنظامعلىالادب

الغرلاءأقدام!ىأرصمهأو...
ذلثاءانهيارمعالرومانب*!ماالادبعالبهلم.والفرسانوالامراءا"لوك

مسا،صبحنقتلكنالر،اللفرديةوالى،واللعاطفةاللخميالوالى،التحورالىدا!ا،ا!ظام

لحريةالل!نواطلاق،الاجتطعيارتحررالىاللدءوةمعتلازمفي

الدرارهارنعطيحىضئالمحتمعولادةومع.الانسانحقوقامحلانمعتلازموفي،انالانس

الر!ار!نا،اوروباوجهعميرتالتيالكبرىالعلميةاحتشافاتوبد!،الصناعي
الوضعيةصعودارفلسفةفيودايئا،والطبيعيةالواقعيةصةالمدر!قامت

اصأ!لمنز!لأور!لل!االعالمي!اللحربوتبعتها،الاولىالعايةالحربجاءتثم.العلمية

اوجعرفاللذيالتفا؟لمنالباقيةالبقيةعلىف(جهزت،الثاني!ة

وعرقنلم.السريناللقررومطلععشرالتاسعاللقررهايةفيازدهاره

الماليلىبخلدورحدبرنجيمرافلا.ارلامعقولىنثم،وال!وياابمبة،الدادامدارسالادبفي

استشهدانالاالمجالهذافبمنييس!مولا؟الاستفراببعضحقاالوحي

--؟؟الصفحةعلىالتمنمة-
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بينالاللقدرتحهصكروحدييثالتاوليفيمنالمنالطرفتو"خرضى،شاض!طرئن03--9كبالاررلمنتنموالاعلىيطلصمفحة-

اساعمما،"ععالدله"صعهاكشهـم!قدالموقعيىكلاا!الىلالاصا!ه

طرففمن،اطرفينمنتنازلاتدللكمعشهدناولكننا.

فاما،محشوةغداراتالكلماتلأن"الابهوما"كتابهميسارتر

الليه،يسددهدفايحددانالاديبعلىوان،اطلقت،الاديبتكلمبنص*هه!مح

احدثفي،غ!اروديواما.اللهولمجردكالاطفالالهواءفييطلقانلا

الاسبابليست":فيقول،وبيكاسو،برسجونوسانلكافكاتقييمالعقببلآعنلمجيهاتحدث،راهـلبرتراندللفيلسوفساخرةبعبارة

!ميللشىاًلفنلان،الفنيللعملاًلئهائيالتفسميرا)نفسبلةفيجاءفقد،الاجتمالحيةالظروفتغيردفقوتغيوها،الانكلبزية

العم!لتشكيلفيرئيسيادوراواللعمرالبيئةوللعبكما.حاصل،الدبنعنللهبحثفي،"نفسهيحاورراسلورتراند":كتابه

المرءعلىيطرحانهمابل،العملذلكقوامليساولكنهما.الفنيغير.الاحرارمنالمفكرينجميعكانعشرالثامنالقرنفي":قوله

بينمنانواحسب.)1(".باللجوابجاءمبدعاكانفان،اسئلةالحرالفكرانالالكليزللارستقراطيينبينتقدالفرنسيةالثورةان

خطواتهفياًلانسانيالفكراعتماد،الحادالخلافذئكاسباباهمانفسهموصيروا،عنهفتولوا،المقصلةالىمباشرةبصاحبهيودي

عزيزيوانظر.التحليلفيا!لثبائيةوعلىبل،التحليلعلىالاولىراسلفان،وبالطبمع"تعالى(به)آمنواانوكان:خاشعينمؤمنين

هايفرضووالتي-كذلكتزعمالتي-اللتاقضاتهذءالىالقارىء،الدبنموضوعهومحددموضوععنيتحدثانماالعبارةتلكفي

الانسان،والعامالخاص،1والشرالخير:والطفف(لمللحدانعلينابأنلنرى،الادبميدانالىننقلهاانبسهولةنستطيعافناغير

الخ.،والجبريةالحرية،والواقعالحلم،والمجتمعا)فرد،والطبيعةالىالخارجيةالتأثهواتمنبريئايكنلمالادبيةالمدارسفيالتغير

قد،المختلفةاللعقائدواصحاب،الباحثينانوجدتنطركنقلتوالىمطلقوحيهيبما،بالموهبةالقولفان،وهكذا.يزعمونالذياًلحد

هوبهيمسكالذيالشقيانيزعموكل،شقينالىالانسانشقواالجادةللانتقاداتيصمدلا-اثريلامااو-سفلياوعلوي،خارجي

فييوجدلاالفردانعلى."!منقوصغيركاملا"،الحقالانسان"عبقر"لشياطينآنوقد.الثأبتةالوقائعوجههفيترفعهاالتي

هوالجاداللباحثان.ايضاصحيحوالعكس.المجتمععنانعزال.وتعبجهادطولبعد،والسكينةالراحةالىتفيءان

ولسس،والمجتمعاللفردبين"العلاقات"فييبحثانيجبالذيعنهريةهزيةالىالادبيةالموهبةينسبواانللبعضيحلووقد

فيالتركيبيةالرحلةهيوتلكحدة.علىالمجتمعفياوالفردفيللادباهلشعبخيرالاغريقيكون،وهكذا.الشعوبمنلشعب

تسبقهاوانبدلاالتركيبيمةاًلمرحلةانعلى.المعرفةالىالسعي،هطلق،محتوم،قبل!تفو!اثباتبذلكالمقصوديكنوان.والفلسفة

قصيرةالرحلتينبينتفصلالتيالزمنيةواللفترة.التحليليةالمرحلةثم،النازيةالحركةمععنفوانهاالىوصلت،قديمةحججفتلك

العلومفيجداطويلةذلكعكسعلىولكنها،العلميالميدانفبىعلىالقدرةالشعوبمنشعبملان.الحركةتلكبانهيارانهارت

بالضبطحصلماوهذا.بكاملهااجيالاتستغرقوقد،الانسانية،والسياسي!الاجتماعي،الثقافياثناختوفرمااذا،الرفيعالادبانتاج

القرونعشراتطيلةمراوحاظلفلقد،الانسانيللتاريخبالنسبةكتابهفييونيسكواوجيناصابولقد.المنالسب،والدينيبل

ايامنافيبنناازعموانا.التحليليةمنمختلفةواشكالمراحلعندرغم-*مةوعيالادباعتبرعئدما"مضادةوملاحظات،ملاحظات"

جديدعهدفاتحةتكونسوفالتي،التركيبيةالرحلةولادةنحضرهذهالليسهيرجعمرجعاغدا!دالادبوان-الوعيلمعنىالخاصفهمه

القرنهذامطلعفيشهدناهاولقد.الامورالىالعقليةالنظرةفييفسحماوبمقدار.الامممنامةايلحضأرةدراستهمفيالمؤرخون

شش!داليومولكننا.النفسعلمفي،الجشطلتنظريةولادةمعمنلامةيتوافرماوبمقدار،انواعيالذهنيالنشاطامامحراالمجال

3أ؟ولأحولا،93*؟أالبنيويةفيالجشطلت،لنظريةتطويرا،اوتجاوزا،افلا.وكمالهادبهاسمويكونمابمقدار،والخبراتالمعارفمنالامم

واللغ!،1والغلسفة،العلومفيحافلبمستقبليبشر،جديدكمنهجاللحا!عنتقصيرنامنجلالباننسبان،هذهوالحال،تستطيع

فيالمترابطةالاشكالاللجشطلتنظريةبينتفلقد.النفسوعلمالوجوديةلمشاكلناالواضحولوعيافتقارناالى،المالميبالادب

وباتت،ككلالموقفمعالاشكالتلكترابطبينتكما،الحسيالحقللمخوشاالادبيةالاءمالفيينعكس،وعيئاتشوشوان؟والحيا-بلآ

قديمة-عرضنامعانسجاما،التحليليةولنقل-الذريةالنظرية..؟واضطرابا

بحثهافيالنظرةتلكلتطورالبنيويةجاءتثم.النفسيةالعلومفيتفسيراتايجاداًلىيومذالت"العاميون"طمحفقد،واخيرا

والتغير،،الكلية:لثروءف!يهاتتحققالتي،البنىاوالتراكيبعنبنيصدقانيمستطيعمئامن،ولكن.للموهبةبحتةفيزيولوجية

اللفوهذاهثلفي.،ررزمة،مترابطهنجصورة،الذاتننوالتنظء!يعود،المثالسبيلعلىوشكسمبيركاف!اولمقل،اديبينبينالاختلالى

واما،الؤردفاما:المقولتينها"نينباحدىاكلتمسكيبدو،اللفكويالجصةلحجماناو،كليهماعئدالدمانجبةالخلايااختلالىالى

احيانا.الصدرضيقعلىوربما،الابتسامعلىيبعثأمرا،المجتمعنقصفنبيمانذكرهاسبقالتياثلاحظاتونفس.الفعالالاثرومحوينها

الخاصمنمزيجالعلاقةوتلك."مع*قهـةفي"يوجدانماالفردانهذاخطلتبينالمجالهذافيتردانللهايمكن،كوحيالموهبةفكرة

الى،وتجردا،وتهـبعرا،اناةالعلاقاتتلكاكتشافويتطلب،والعامابانالصاعدةللبرجوازيةالماضيالتراثعدادفياصبحاللذي،الزلحم

عنالعدولالىيدفعناالذيالسببهوذللككانوربما،حداقصىالعلومواساليبمنطقتئشرانأرادتوالتي،عشرالتاسعالقرن

طرهـواًحدالىننظرانونفضل،الطويلالصعباللعملذركمثليحالفهام!ف!،الانسانيةالنشاطاتاوجهمختلفعلىالطبيعية

الثاننالطرلىمنبالتائيانفسشاولريح،بمفردهالعلاقةطرفيعنالاساسيةالتنا!ضاتوبين،عليهاانقلبقداللعلمانبللا.التوفيق

ثانيا.،الطرفينبينلربطالتيالعلاقةومن،اولاوتفصيلاجملةوبدأق،بهكفرتاًنفكان،والاقتصاديةالاجتماعيةبنيتهافي

والتحليل،التبسيطالىالميلفييتجلىاللذيالكسلان،اجل.فيهتشكك

افاتمنآفة،المتوارثةالذهنيةبالعاداتالتمسكالىالميلوفييوحىكوحيبالموهبةالقولادىلقد:والمجتمعالفردبين-2

الانسان.عندالتفكيرقامتولكن.الادبفيالفرديالطابععلىالتاكيدالى،الاديبالى

مجردالاديبوتعتبر،بحتااجتماعيانتاجاالادبتعتبردعوةبالمقابل

.(24)ص،"ضفافبلاواقعية":غاروديروج!ول)1(،التبسيطعلىيعتمدلانه،،خاطىءالموقفينمنكلاولكن.عاكسةمر+ة

.بلوقمنشورات،هذا.الحقيقةر!بالاياممنيومفيالمبسطةالنظرةمحنولم
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،ومصطلحاتوركلوزكاشاراتأثيتت،قد6الكلماتمعانيالابجديمثلاذلكعلىنضربفسو!،التجريددالرةمننخرجوحتى

نثهدلاالحجمةاللحياةفيولكننا.الحضاريللتراثحاملة،لغويةاياثارممااكثرالمجادلاتمناتارقدلاله،كافكاوليكن،م!صوسا

وقد،تراكيبتراهابل،التجريديشثلهافيالمصطلحاتتلكاطلاقاالتحليل:كافكاحالةفنعليلقدماتفسيريناهموكان.آخراديب

نفسهالوقتفيوهي.وبا،شخاص،بالاشياءوثيقااختلاطااختلطتروجيهجاءثم،كليابادانتهبدأالذي،الاجتماعيوالتفسير،النفسي

يستعملهاقدالتيالكلماتنفساستعملتولربما.ومنفعلةفاءلمةالتحليلواما."ضفافبلاواؤعية"كتابهفيفطورهغارودي

وباللطبع،فليس.مختلفةبسمةتنسمسوفكلماتنولكن،اخرشخصواعمالشخصيةمفتاحاوديبعقدةمنيجعلانارادفلقدارنفمسي

ذاكقولناكانوالا،الاقصىالحدالىالنتصولىبهذاندفعانلنااليهرجعاًلذيالاثيرالمرجع"الأبالىهـسالته"وغدت،كافكا

والقسر،الغموضهنفيضفيالقضيةواغرقنا،الجتونمنضربار.م.اًلبيريس.اعتدالاكثرهمبينومن،التفسيربذلكاللقائلينجميع

،مضل!مخادعتموعوالى،الذاتيةالحلأوداضيقالىباللغةفع.اذلدىبأرشكفلا.ناقصاتفسيرايظليالظكيدالتفس!برذلكولكن

اتصالاداةباعتبارهافيهاالاولىا،ساسيةالصفةبذلكعنهاوننفبتلكولكن،شخصيتهفيالرتاوديبعقدةمنترسباتكافكا

حقيقته،فياختلاقاليسعنهانحدثالذيالاختلافان.اجتماعيةالخارجيةالتاثيراتجميعمنعانتانهاكما،كافكالشستالترلهمبات

،حياةاللغةتكتسببذللكوانما،نفاروتمجرد،تفاوتهـوبل:لكافهـاا"نتعددةوالتجاربالخبراتتعديلاتعليهاووفدت،الاخرى

مسفىماهوخاصاتناولاالكلمةتئاولفيالاغراقىوان.وايقاعااليهوديةوالاعتقاداتللطقوسالصريحةادانتهرغم-كيهوديتجربته

بتعبيرهذا.معملهفي.يتحدثالذيالعاملمحن،كتإبتهفيالاديبوعضسوكموظفوتجربته،موسرةاجتماعيةطبقةكابنوتجربته،-

ولكن،حسنا.الاسلوبينفيانيريدلى(رتران.الاسلوبهو؟خر:الشخصيةتجاربهمجموعالىبالافافة،البيروفراطيةالآلةفي

القدرعلىلببست،الكتابةفيبساطنهوان،اساوبللملاسلوب4نقهبراغفيالفوضويةبالاوساطاتصاله،الخطوبةتلكفسخثمخطبته

اعقدعنواسلوبية،ءمنعةتقلولا،يز!مهالذياللعفويةمنالامودتلىفى.مرضهذللكالىاضف."كاشا"برئيسهاوخاصة

امحشابفيالحرائقاحراق"عنيكفواانللكتابكانوما.الاساليبيريدمماوابعداعمقحقيقةكخفي،معقدةمتشابكةعلاقاتمجتمعة

جديدة،اساليبالىيدلدوانبس!ارترد،ولىكانوانما،"اللغةذلكتلافيغاروديحاولولقد.بهيقنعوناانالنفسيونالمحللون

عليهوكائ،-لهبالنسبة،مثلافلو-ر-باليةقديمةاساليبضدادانالذيالاعرحالاجتماعيالتفسميرتجاوزالىبالاضافةالنقص

الليها.ويد6التيالجديدةالاساليبتلكاسسىيخبينانبالتاليمنشئتمااو،المتعقنةالمنهارةاًلبورجوازيةحاللس!انيالهكافكا

للكلمة،والشاعرالنائرمنكلاستخدامبيناختلا!يقوم،اجل.وانفعالاتمشاعرمنلديكماجميعفيهاتصبانيمكنالتيالصفات

الكلمةولادةنشهدالشاعرمعانناغير:ايحالينفيقائمالاسلوبولكنوا!2خصوصا،واهتمامعنايةكلتستحقبهاجاءالتيالنظرةوان

ضيق،الشاعريدفياشياءاًلىالكلماتتحولوتفسبر.االثيء-انهعلى.للادبالتقليديةالماركسيةللمواجهةمحسوساتطويراًتمثل

واحوارمنولا،شخصياتفلا،كلماتهفيه.نتحركاللذيالمجال.المضلبابالانسلابمنجعلانالا،التنازلاترءم،يستطعللم

شحنالىيضطره،منفعلتعببرمرارباسةتعبيرهانكما،حبكة،شكولامعئوروهو.الزاويةتلكمنباكملهالموضوحبدراسةوقام

ذلكمنالعكسوعلى.والتو-رالانفعالمنممكنددرباقصىالكلمقىتطويرفبىمجهودهنشكرانالاوليس،مثقلاماركسياارثايرحممللانه

وتسشد،توتراواقلارحبمجمالفيالروائييدفيالكلمةتتحركعئدهبقيتلقد.المثمرةوالمناقشةللحوارقابلاوجعله،الارثذللك

والوصف،الحبكةتطورايقاعو.ننظم،والحوار،الشخصياتعلى،لديهالتي"القبليات"انقلنا،كثراللدقةاردناواذا،ترسبات

،منتقاةكلمةدائماانهاالا،احياناالشعريوالوصف،التقريرييقومماكلفيالاساسيالطابمهوالانسلابان.للامورر؟يته:حور

اليهزرمزانيمكنماح!ودمنابعدخاصاتاثيراتتضمندائماوهيهولهالقطعيالوحيدالمصمرانالمحتوممنولليس.الانسمانبه

هات":بصانعهيصرخنجارااليو.ميةالحياةفينسممعفقد.عادة،الميدانذلكلمح!اشدهعلىيتجلىكانوان،فقطالاقتصادياللعامل

و.فسمية،لفعلتحديداالاالكلمتينهاتيئفييكونولا"!المسامير،لهتجاوزالانسلابوعيبانشكولا.الحابىيومئاحتىالاقلعلى

وتعبرا،اعمقبعداتكتسب،ماقصةفي.فسهااللعبارةولكن.لشيءنحصللاولذلك.دواليكوهكذا،آخوانسلابوهـايةذلكمعولفه

العمليمتثلالتيوبالغاية،بالموففوثيقاالتحاماوتلتحم،اغنىهي،اسبابهوعئدون،للانسلابكافكامعاناةبأنقلنااذاالحقيقة

واما،يخلقانيريدالروائيوان.اسلوباتصبحانها.لهاالروائيمننشهد)ووودناوكان.مؤلفاتهوفيص"ا"4فيالاساسىالطابع

،الكلماتالاالروائياماممادةمنوليس.يكشفانميريدالشاعريوجدانويحاول،بتجودويدولهمها،4كافه"علاقات)ار،يعود

ليسالرسامانمثلما،قهستهواحداث،شخصياتهيبنيسو!وبهايصلانالنقطةتلك"نانطلاقأيى-تطبم،جمةالاول"التراكيب"فيها

وهكذا.المممشسلمةالقماشةعلىيوزعهاالتيوالااوانريشتهالالهتكونفسولى-كونولن-المطلقةاللحقبقةتكنلمان،حقبقةالى

مادةالاولىباللدرجةالحياةفيكانتبينما،الخلقمادةالكلماتتغدوواسارع.المجالذلكفييئالانومكنماواوضحاجلىالاقلعبر،

ايضاهيللروائيالنهاتيةاللغايةبانشكولا.والتواصلاللفعل،تفسيرااعطىلا،المختصرةالعاجلةالهـاماتهذهؤىئىلأ!أوضم

وتلك،خلقهضروراتالبدايةفييواجهولكنه،والتواصل،اللفعلتفسير،الىالوصوللمحاولةمنهجااؤتركاوانهـا،افعلانلىك!انوما

واوتعاطف،،السليمالحسيخاطبالروائيان.!قطاللضرورات.الس!ابقةاًلتجريديةللاقوال*طبيقا

واللاشعود.الحماسةمكامنلمحينايهاجمفانماالشاعرواما.والشعورلإعمالفيالغارقونيصم:والحياةالادبفىالكلمة-3

الشماعركلمةواما.الكلمةسوىلكليهماسلاحلا،الحالتينوفييضمون،-كذلكيانهمالمتظاهروناو-ذانهم7الى"الوافع"و

الروائيكلمةواها.شيءالىوتنقلب،وموسيقى،صورةفتغدوفيسارتربيئولقد.كال!ملاكلامولكنه،اجلإ!كلامبمانهالادب

الادبان.مميميةوالهبالدفءنابضة،حيةشخص!باتالىفتتحولكلالب،بالكاتبتحلأوالتيالعديدةالدوافع"الادبهوما":كتابه

رددفافي،بعيدانذهبولماذا.اللغةكمعجزةيتبدىهذهوالحالفبىومنه.بهجاءماكثرفيمصيباوكان.الالتزامالى،القصة

اللغةسحرانه.مخطئيئكناوما،"لسحراالبيانمنوان"عبارةتمييزاميزقدللكلمةوالشاعرالروائىمنكللتناولمناقشتهمعرض

هوالاديبولكن،حياتنالحظاتجميعفي،جمبعانمارسهالذيالكلمةاعتبارالى*مربهوانتهى.الطريقتينبينالشيءبعضغريبا

صيخفيويخلده،والابداعالاعجازممستوىالىبه.بر-فياللذي،شىءالىترمزانيجبفانهاوبالتالي،مصطلممجردالروايةفي

خالصة.،ثابتةوالحق-إ!-الالتزامومضمونموضوعيكونانيجبالشيءوهذا

وكذا.جدلوالطبيعةالانسانبينيقوم:والابداعالتقليد-4علىلهاوجودلا،مصطلحاتسوىلليستالتى،سارتركلماتان

التقدمخلالهامنيتم،جدليمةعلاقةوالواقعالخيالبينفالعلاقة!مبالتسلسليعطيكالمعجمان،بلى.المعجمفيالااللهم،الاطلاق
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لمحيانه.(مع*قةفي)رايناما3الكاتبان.المستحيلمنضربانعتبرانلناكانوما.واشملمدىاوسعاطروحاتنحوالمطرد

وتاثيراتانعكاسات،يردهللمامذللكاراد،ولعمله.مفرلاموقفهذهتبدووقد.حدةعلىمنفعلاعنصراولالا،فاعلاعنصراًالانهان

،التثيرات/لمكحصرقطيستطيعلنبأنهشكولا.،واًسعمدىعلىولكنها.اختلافهلعلىالعقولجميعتقنعبديهيةللبعضالنظرة

اف.ضراضي.للجمهوريكتب،ادعاؤهيكنومهما،الدوامعلىانهغيرعرفتالتيالميكانيكيةالماديةالنظريةوان.كذلكبكنللمبالظكيد

واننا.بجمهورمطاللبةاي،بالقراءةمطاللبةغيرالئتابةفعلوليسفيالكبيرالعللم!ماالننطوروعع،البورجوازيةءمعودمععنفوانهااوج

برود"))ماكسصديقهمنطلبقدكافكابأنلنايحكونتدمالنبتسمصفاتمنللمراةمابكل،كلر)ةالانسانفيرأتقد،السابقالقرن

بنفسه،لاألمفها،حقاذلكارادقدكانفلو.تاليفهجمهعيتلفان،ذلكبعكسالمثالي!ةالنطريةوقالت.والدقة،والجمود،السلبية

الادبهل:نسالانحقنامنكانفربما،وهكذا.يفعللمولكنههـانالذي،كروتشهبنديتووووالعشرينالقرنفيلهامقنلوخير

؟السؤالهذاطرحلنايحقهل،ذللكوقبل؟ممكنالثوربم!التيوبالحياة،الواقعواقعالفكراناي،فكرهوالذيبالوافعيفول

.الادبتآثيرمدىحولالتساؤلالىيحيلناالاخ!يرالسؤالانرةللنظ-كانوللمقد.الحياةحبياةهوالفكزأناي،افيسافكرهي

الانتهاءبعد،الشارعالىيخرجاحداالبىومحتىنشهد!لم،وبالطبعالطبيعيةثم،الواقعيةالمدرسةمعالادبفيصداهاالآليةالعلمية

المجتمعيبراو،بمظاهـرةيقوماو،ثورةفي!تمعل،كتابمطالعةمنالمدشسةلهذهحامخير-بلزاك-الكبيرةالاسماءوكانت.ذلكبعد

قراءةفيليشرع،.البيتالىمهرولايعودثم،مقتددةواحدةبضربة.الاسماءتلكغيمابمعانهارتانتلبثللمانهاعلى،بدأيتهافي

قيه،ج(ءماءلللينفذبحزميضهض،ينهيهانفور،جديدأخركتاباو،المبد!ةالعبقرياتالىالافتقارمجرد-قوطهااسبابتكنولم

كانوربما.دواليكوهكذا،؟نالثكتابلمطالعةاللبيتالىيرجعثم،العلمعنالاشاحةالىبالبورجوازيةدفعتالتيالاجتماعيةالتغيراًت

تل!كمثليحققانيستطيعلاانهالادبعلىيعيبون"العمايون"سلاحهافبلمنوكان،بالذاتتهددها"دعاوى"اللعلماصبجانبعد

بالمقابلولكنا-إ!-اذنحصافتهمابعرفما،الحاسمةالنتيجة"لمكانهياراسباباهممنانبل.الاقطاعيةتحطيمفياللفعال

طبعباتحتى،بعيدحدالىحيائافيتغلغلقدالادببئننلاحظولا،يكنلممالفنان.الفنيةوالضووراتللمواعيتجاهلهاالمدرسة

لتغدوالروائيةالنسخصياتوان.بطابعهسلوكنامنكبيراجانباننئ!،طايضاوهو،طبيعينشاطانه.وتنليدانقلا،ي!ونانيمكن

التي،الحقيقيةاللحيةالكائناتجميعشأن،خيالنافيحيةحقيقيةلارتباطهاًلحريةافعالمنفعلوالفن.بحريةالفنانيمارسمه،واع

تلكفان،الاستعرابالىيدعومادللكوفي،بل.بهانلتقي.الفنانعملفيفعالاتأئيراالخريةتؤئر،وهكذا.بالوعيالوثيق

الواقعبقىالثسخصياتمنواقعيةاكثرتغدوالخياريةالشخصياتلحىالايقومانيمكنولابماختيارالاالنهايةفيثهوماالفنوان

شخصيتنا،وتبرشور،مؤكدالأثيراعليناتمارسوهي.الحقيقيةكانكما،بحتافردياي!ونلنالاختيارذللكفانبيناوكما.الاختيار

حقايجهلالكانببأننصد!انلنايمكنولا.وافكارنا،واحلامناولقد.مراةالكاتبمنيجعلوااناهـادواوالذين،الوافعيةدعاةيظن

الكتاببعضولكن.ايضاقارىء؟لآخرفهو،يحدثهاًلذيالتماثيرذللكفي،ايبسالاجامعةفياللقاهاالضبالمحاضرةفيعصيبا"كامو"كان

منويلقون،يخالرفييعيشونبأن!ماقناعنايريمون،هذهايامنافيالفنيغلا"فائلااكدعنمما"وعمرهالفنان"بعنوان،ستوء!لم

يلقونها،لماذاولا،تقعمنرأسعلىيعرفونلا،سوداءبكلماتهناكواحداثه،،شخصياتهبالضروهـةيرضتقيالروائيان."الاختياربدون

ملتصقاختي!ارالادببئنرأينالقد.أ!محنهاتبماوء!مالتائجاولامناكثرهووعما،ذاتهعندلككلفييعبربال!بمكيدوهو،وكلما.فه

كناواذا.(يعرفلااال!نببأننؤمنانيرمكننافكليف،بالوعيوهمعلىالمطلقبالتقلميدالقولقاموانما.واحدوقتفيذاته

تعبيرفيافليس،ادباينتجانوعيبدونيقررالاديباننقول.افعالمنالانسانبهيقوممالكلكاساس،اللعلميةالموضوعية

وبين،جهةمنالتقريربينالكلمماتفيتنافض"وعببدونقيرر"نتاجالادبيصبرانيريدمنهناد،الواقعيةمنالعكسوءلى

نايمستطيعلابأنهيقهمدالاديبكانواذا؟ثانيةجهةمنعيالللاهوالواقع،فرانفسمهاارحياةيحتهرونوهـم.مقطوالوعي،الوعي

مناوالللاشعورمنجانبافعلهفيوان،لفعلهالنهائيةالغاياتيعرفهوالوعيفان.ريبادعاءوهذا.كر(وتشهقيولءما،فكرا

المعرفة،تلكالىنفتقربهنقومماجميعفيفاننا،الميتافميزيكبالعنصرتسمىماو!ط،عبىلللعء!زمةالصفةوهذء.ماثميءوعيبالضرورة

للاشياء،نقرتناوض!حمنيقللللمذللكولكن،الاحشاسبذلكونحسواذا.هوسرللحندجاءكماا،++هأأ+9أولأ!أأالوعيفيبالقصذية

الايسعناولا.نحدثهاالتيالافعالفيووعيناحريتنامنينتقصوللم،متساميا،هستقلاالؤعىيكونأنالمستحيل!من،كذللكالامركان

كابهفيجاءبمامةوخا،ننوبنهوربفلسفةالمجالهذافينذكرانذلكفيخاضعفير،اًدبغيراو،ادباالخاصةلغاياتهينتجوان

التيالارادةاعمالنشهد،ايضاهنافها."وتحققرادةكاالمالعا"وكما.المت!(مية،الميتافيزيكببةومت!لمباته،الداخليةلهوازينهالا

يقترحها،التيالغاياتنجرغالباهي،عاياتالىالانس!انتسير:التحليلفيالثنائية،ثانيةمرةاجهنوفاننا،اللقارىءءزيزي،ترى

اللاشعورعلىالقا"مالنقسيالتحال!لطورولقد.نفسهعلى،واعيااننستطيعفلانتنواما!ويهوبماالازسانواءا،الللإببعةفاما

قدالمنهجذللكولكن.تأئيرهاومدى،انواعيةءيرالالمحعالدراسةتلكنفهمانتظيمولا،الطرةينهذينبين"العلاقة"غيرنرى

نصدقاقاردناماواذا.لهايهعمدكيفيعرفللماعتراضاتلاقىيعرفانالادبنطاللبانالانست!ولا،الجدليطابعهافيالاالعلاقة

انام،لماذااعرفلاكما،آكللماذااعرفلاايضافانني،الكناباولئكوهدة:ا!هدبنهازينمنأيفيالسقوطمنالت!ىيحسنكيف

خيل""او،الشهرلهذاراتببمقبضتاينمناتاعثداناستطيعولا.المتساميةالمثاليةاوالمبذلةالواقمية

كانانالزوجيعرفرلا.الحقيقةغير"نيشبه))وكذللكابر:السبونوالادبأرب

نااعرفاناستطيعفلا،النهايةوفي..واهمانهاوحقامتزوجافيوالكشفاللخلقفعليولكن.كشفوالشعر،خلقاللقصة

والحق،كثيرااقتربناولقد.حلممحضكلهذللكاناو،حياكنت،اجل:ننولانلنايحقوبالتاني!لزومااًلمتعديةالافعالمن،اللغة

الصورةتكتملوحتى،وللذا،القديمةالشرقيةالاجواءمن،!اليرىوقد؟أماذا)وكأمف؟(ماذا)خلق،ولكن.وكشفخلق

تاب3":منمقاطعبعضلهاقدمفسوف،القارىءخيالفيالموحيةهوالففوان،الروايةعلةهوذاتهحدفنيالخلقبأنالبعض

.القرنمنالصنيتسو-تشوانغالىينسبالذي"تسو-تشوانغالوعيولكن.لوعياتجلياتمنواًنهما.بسططةبكل،اثعرحزيقة

حقا،فراثمةانهيومذاتتسو-تشوانغحلم":(لميلادقيلالثالثالوجودوعيوان.للذاتووعي،للوجودوعيمراتبهاسمىفي

ميوله.منحىبوعيمتبعا،فراشةكانلوكماوهناكهنايطيرواخذلااللذاتوعيانءما،بهضنحققلانهالنوعوصلابالضرورةيتضمن

ف!ة،استيقظثم.تسو-تشوانغبأنهاتجهلعةالفراشتلكوكانتالشرظهوانفصال،الآخرعنكانفصال،الاخروعيخلالمنالايتمم

اذايعرفيعدللما!ئولكنه.تسو-تشوانغانهبوضوحلهفتبين7اللفرديبالادبالقوليبثو،الوضعهفامثلوفي.للانصالالاول
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أا!زورقل!،آ
والاسفنجبالرينتىالغامهذاالخضارنزرعلما

بناأبحرتقد..عامقبلالارضزرعناكما

الضنىمراكبالشصمبىنورتحبجباهنا

البعادىالرؤمنتعدولم(أكفناتحبهأنقبلمن)

يروحأنيحبصيادناسوسناالبيوتنملألم

...يصطادأنيحبمثلماالعرسيوميجيءأنقبلمن

**السناءنجآدمعتحممي-

اللحقولدفىءالحقولعوسجياالماءفيخيولهممرغواقد

التلولفيالوثيرالبنفسجرخبىءحبيبتييابالشموكتزيني

أكفنامنالدماءوفجر!السحماءالمنحنىصخورعلى

...العاملهذاللا..قللاالاالعامهذاالاسماكنصطدلمأ
العامهداالبيو!لعر!لم-كللا*

ه

لحوداليياسبالاصدافالضفافنملألم!

ه

فهذا.حية،حقيقيةكمخلوقاتبل،وصيالاتكرموزلا،حياتناتحلمفراشةاناو،فراشةبنهحلمالذيهوتسو-تشوانغكان

شخصيةاصبحقد،الخاسرةوقضيتهالنحميلبهيكله"كيشوتصإون"الجوبهذابعديتأثرلملمناإخرومقطع."تسو-سإوانغبأنها

وعطيل،.ذاتهسرقانتسشخصيةوالواقعي!ةالصدقفيتماثلتاريخيةوعندما.ايضهـاتحلموانت،يحلمكونفوشيوسالمعلم":المسحور

بل.الخ،وتنتالوس،وبروميثيوس،ومحوليس،وتاوتو!،7وهاكبثوجهعلىهذا،أجل."الآخرأناحالماأكون،.لحلمانانكمااقول

كونطمسالحقيهإةالشخصيةعلىاحيماناتتغلبالروائيةالشخصيةوان،شخصيماليبالنسبةواما.بهالبعضيقنعناانيريدما،التقريب

غدافلقد.الشعبيالقصصفي"عنترة"ذللكعلىومثالنا.معالمهاكاناذا،حالايوعلى.اليقينذللكانواربعدنفسيفيتشرقفلم

انستقتبللا.التاريخفيعرفكماعنترةمنصميميةواكثراصد!ب!ضاليهنسنتمااذايثورفلماذا،حقا(يعرفلااالاديب

.وعنتريات،تعنتر:نقولومرنا،والافعالالنعوتاسمهمن،يعرفلاانهمهـالمفروض؟الاصننماعيةغيراوالاجتماعيةالتفسميرات

وا،حدةعلىتشخييصلاوليست،مشخصتعبيرالروايةان19صورةتلكفيان،كلا!صحيحةبالتانيالتفسيراتتلكعونوقد

بينبالتوازنيحتفظكيفيعرفانالاديبوعلى.حدةعلىتعبيرا.مإالاةأي،مغالاة،المضخمة

لعدووقوع،النكسهسفطحقيقيااالغرسجههذةلاالتعيعرلدو،التمثمشيصفيليكونتاجماالافرادخلالمن،المجتمعفيتأثيرابالضرورةيحدثالادبان

..الثوريالادبفهل،كذللكالامركانواذا.اليهمثيربالظيتوجهاللذين

تتراكم.بداتالتيالادبيةالاعمالفي،والكيفالكمبينعظيماتفاوتا.الواقعخلالمنالواقعتجاوزهيالثورةان؟لاوللم،اجل؟ممكن

ذللك،فيالاساسيوال!.للرفاءيدعوبشكل،كأحقيقيقيمةدوراللىيتجهانبالتاليالادبعلىويجب.المسشقبلنحوسيرانها

الفنية،والتجربة،المبدعةالموهبةالىالاقدارحد!ثمحنكودعاكتصرةوالثخصياتالاحداثيفتعلانيعنيلاذللكولكن.المستقبل

شبيولأانهكللةضلطهـايكببوو!لأفييريد!وومةقبللا6نانلمقاجميعمساللرايماسخةو)الثقاهنواوهبالتيالمجتمعفبمالنلعيةاللهوىالىيرجعانيصيبل،المشرفة

....بثننقولفسوفمثلانضوبا.نلناكانونو.لهااهـحننقبلفيللك

قاذفين،الامو!منذللكوغير،الشعبيةالتحر.برحربالاحللاواثمر،،وازهر،اوروإالذيم!النباتعنيشيحاللذيهوالثوريالاديب

يمنعما:نسألونحن.الحائطعرضللفنالاساسي!ةاتطلباتبكلجو!فيتزالماالتياللبذرةالىبنظرءلليتجه،الذبولالىمالثم

لمافميلمومقالاالطنجؤك!عرقيي!ببنه!كلقنعومالماولذمنعمةلت!كلصحةلعةالذيالربيعلهايخلقانعملهولليى.لتتفتحالربيعتنتكل،الارض

...2.صصراعلنايحكيانيكفيه.فطياليلاقد-جدلابذلكولنقبل-

ليست":جيدقولةمسمعهمعلىومحيدانا،لنا.ولليسعيهيبرهنوا.تلكابرةوجودحقيقة،الآخرينوعيفيويعكههـوينشر،البذرةتهلك

."ا!دبإخهمنعالتيالجميلةالعواطفغالبااذ.اللبرهان:فهوالمجالهذافيألاديبيواجهمااخظروامهـا

حإلاصة:نظريةعلىموإلرةبطريقة"يبرهن"اًنيريدمحاللمالىالاديبيتحولما

غهـير-كوناناردتهاكماالسريعةالدراسةهذهليست،وبعدبالدرجةخلقظناصإمافهبم.المثالسبيلعلىالروايةولصإخذ.ما

قدبانهاشكولا.متصلنةلحقائقاثباتامضهااكثر،للنقاشدعوةيبثناانالالهفليس،يخلقكيفيعرفلاالاديبكانواذا.ا!وولى

معول!نها،والتكثيفبالتعميم،المجالللصإق،باللضرورةطبعتوحنإانيحديتاياو،سياسيةمقالةفصإالمشكورةالانسانيةعواطفه

الشائك،الادبمموضوعفي،ا!ساسيةالنقاطتوضيححاولتذللك،وعليهالخاموبالاحداثبالشخصياتيمدهبالتورةايمانهان.لاهب

مانخلقان،قطنستطيعكئاوهل.كليةو،لا،نهائيةتكنلموانولقد.ادصإاخلقاوالاحداثاللشخصياتهذهوتشكيلخلقيعيدان

حرفوتئىسلنماى؟وكلإينهانيهو"عنساتعيشوراحت،الكتبمنالروائيةالشخصياتبعضفرت


