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The strategy of optimism in the light of the Elia Abu Madi’s poem:
“The Philosophy of life”
* خبت زبري
حممد ظاهرشاه.د

**

Abstract:
Regarding life, people’s thoughts have always been different.
This is because of their personal opinions and social and
political life that greatly affects human lives. Some people lead a
joyful and content life. They think life is full of joys and
happiness. Therefore, they always remain hopeful about it; and
thus lead a happy life. These optimists always search the positive
aspects of life; and shun themselves away from the negative
aspects which blacken life.
Amongst such people, one is Elia Abu Madi who seems to have
adopted the positive and pleasurable aspect of life and invites
others to do so. He is of the view that happiness is in human’s
hand. If he wants, he can bring himself happiness.
This article describes the mentioned strategy of this great poet
that he has presented in his poem “The Philosophy of Life”.

………………………………………………...

ففر حسف رأيهففو رظففررفهو اإلعتماييففة
العففاا

خيتلففإ إقلففال العففاا يلففم احليففاة مف شف

 رنتيجففة لتلففب الاففرر را ففم را ب ف. رالسياسففية رالعفسففية الف تففم ر يلففيهو سففللا رإلففا

ففري ر مل ف فوى إ اخل ففري

فف

يقلل ففوى يل ففم ه ففنيه احلي ففاة ف ففرحن س ف ف داء ي ففررى يف ال ففدنيا إ

. رهفو الففنيي ي ينفوى حيففايو سف يدة فرحففة ريفديوى إىل اإلسففتمتاع حليفاة رإىل التفففاؤل.رالسف ادة
هفم ء هففو ا تفففا لوى الففنيي يففررى احليففاة ففا رسف ادة ريلجلوففوى فيهففا يف ا وانف ا ضففي ة ا نففرقة
.الصور رأحالها

ريصفوهنا ريصوررهنا أب

* حث يف مرحلة الد توراه يف عام ة اسالمية اجل بنارر
** األستاذ ا سايد بقسو اللغة ال ربية جبام ة بنارر
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إى التفاؤل يقود العاا إىل الت ام اإللايب مع الكوى ا عاور رالغييب ،را تفا ف يعافر إىل
احليففاة بيريقففة أ وففر حيويففة رإلابيففة مف وففريه ،ريففريف ا وانف ا نففرقة يف احليففاة وففري ا المففة معهففا،
ر لتايل يم ر التفاؤل أت فريا لفريا يلفم التفكفري رال مف

مفا أنفيف يوسفع يف إمكانيفة اقيف العجفاح يف

نفس الوقت ،ريل ث يلم س األيمال احلميدة يف الدنيا را رة .لنيا ي د التففاؤل ضفرررة مف
الضرررا ال

يستغين يعها اإلنساى.

إنيف يقود اإلنساى أىل مفاهيو مهمة ريايمة مو حس الا

هلل ت اىل ،النيي ي د أهو

ر ف يف العجففاح .را توقففإ بوقافففة التفففاؤل ين ف ر انره يف ف زمففاى رمكففاى ،مو ف تفففاؤل ا فري
لنفاء ،رتفاؤل األ بوضفع ا عفن مولفودا حجلصفيجلا سفليما ،رتففاؤل اليالف
رتفاؤل التا

لعجفاح رالتقفد ،

بقلول هللا لتوبتيف ،رتفاؤل الصاحل اليا ع برفع درعاتيف يعد ربيف.

رظفاهرة التففاؤل قفد ظهفر عليفة يعفد شف راء ا هجفر مفع أنفيف يوعفد مف بيفعهو مف سفلب
مسففلب التنففاؤ رلكف التفففاؤل جنففده لففديهو و يفرا رففريا ،رالنف راء ا هجفرين الففنيي سففلكوا مسففلب
التف ففاؤل جن ففدهو داي ففن إىل حي ففاة مول ففم تس ففودها الفض ففا را س ففاراة راإلنس ففانية .ر ان ففت دي ففويو
راضجلة هاد ة وللت يليها ررح األلفة راحمللة راإل اء ،رهفو يم فدرى بفديويو تلفب أى افنيه احليفاة
حورة منرقة زاهية إ أى اإلنساى حيتاج إىل نارة متفا لة لرييف رريتها ر ااا .رهو قد أدر وا
هنيه ا اين السامية ب د أتمف وويف ر ف ا راسف ة مريفرة رهفو قفد هفاعررا مف بالدهفو رأهفاليهو،
رلنيا جند الن راء ا هجرين قد انلوا إيجاب وفري مف القفراء راليفالب رالعقفاد .رلعقفد إىل القفار
بف

العمففاذج الن ف رية يلففم ال ف تففل لع يففة التفاؤليففة لففديف ش ف راء ا هجففر ،يلففم سففلي ا وففال

مي ا ي ن يمة النيي يرشد إىل القوة رالصف يف مواعهفة العكلفا ريفد القعفوي راليفوا .يقفول يف
قصيدة "اليمونيعة"
سقإ بي حديد

ر فعي حجفر

فايصفي اي رايح

رانتجل اي شجفر

راسلجلي اي ويو

راهيلي يففر
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لست أ نم ير
ر بي حجفر

1

مث يقول:
ب قليب حصن

م حعو الكدر

فاهجمي اي مهو

يف ا سا رالسجلفر

رازحفي اي حنوا

لنقا رالضجفر

ران يل أللفو
ب قليب حصن

اي يوب اللنفر
م حعو الكدر

2

رهنيه هي ديوة حرحية راضجلة إىل مواعهة الص اب يف احلياة.
أما "رشيد أيوب" فهو يديو إىل مواعهة الص اب فقط ب يديو إىل حبث ا وانف ا ضفي ة يف
الص اب .يقول يف قصيدة "زماى اخلريإ":
أح النفتاء ألى لففيف

ضلا همي قيفال ويإ

رأهفويف الربيع فانفافيف

دراء سمي ال لي الض يإ

رأحلو إىل الصيإ مستونسا

بوحنة ليلي اليوي ا يإ

رتنتاق نفسي اخلريإ رقد

جتين يلي زمفاى اخلفريإ

فيا دهر ه فيب مولي فىت

يالقي الرزااي بوعفيف لييإ

3

رمف هففم ء ا تفففا لن ،النففاير ا هجففري الكلففري "إيليففا أبففو ماضففي" الففنيي ع ف التفففاؤل
را س ففتمتاع حل ي ففاة فلس فففة ل ففيف ،ف ففديا إىل التمت ففع رالتف ففاؤل رأبى الس ف ف ادة بي ففد اإلنس ففاى إذا أراد
احلصول يليها ،رقد ور يف ش ره الديوة إىل التفاؤل رمعيف قصفيدتيف ا نفهورة "فلسففة احليفاة" فيفو
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هففنيا اللجلففث لعلففن فيففيف إسفرتاتيجية التفففاؤل يف ضففوء تلففب القصففيدة ا نففهورة م تمففدا يلففم العقففاي
ا تية:
معىن اإلسرتاجتية
معىن التفاؤل.
نبذة عن الشاعر.
إسرتاجتية التفاؤل يف ضوء قصيدة "فلسفة احلياة".
رما توفيقم إ
معىن ىن ىنىنىن اإلسىن ىن ىن ىنرتاتيجية :أح ف ف ف

هلل يلييف تو لت رإلييف أني .
لمف ف ففة اس ف ف فرتاتيجية هف ف ففو الت لف ف ففري اليف ف ففوانين اس ف ف فرتاتيجوا

) (strategosرم ع ففاه الت ل ففري يف ف األم ففر ال س ففكري رالقي ففادة يف ح ففن مف ف األحي ففاى .مث تي ففور
مفهومهففا ال ففا راسففت ما يا .فوريففد ففا لمويففة م ف الوسففا ال ف تسففت د لتجلقي ف الوحففول إىل
األوراض احملدردة .ما أريفد فا أيضفا :الت يفيط حلملفة راألسفلوب الفنيي لفر بفيف القا فد يفدره إىل
احلففرب را ر ففة .رأريففد ففا ففنيلب :التففدابري ال ف تسففت م يف اريففب قضففية مففا للوحففول إىل ا هففة
احلامسة يف الارر أ ور مال مة.
رنا فرا إىل التيففور الففنيي ننففاهده يف سففا ر لففال احليففاة اليففو  ،توسففع اسففت مال لم ففة
"اسرتاتيجية" نيلب فلدأ لك لال م لا

ا ت لقة

اش راإلقتصاد ،رالسياسة راإلعتماع،

را يش راحلرب ،راألمور الديعية اسرتاتيجية احة بيف .فا سرتاتيجية هي ف مي ج فييف بن الفكرة
رالوسا م أع الوحول إىل قلول الغاية  ،أر م أع اقي الغااي احلميدة.

4

رمففع أى اإلس فرتاتيجيا تتعففوع بتعففوع ميففادي احليففاة إ أى اإلس فرتاتيجية تلقففم راحففدة يف
حقيقتها م حيث األح رااد

راألسلوب .أمفا التقسفيما فهفي إوفا رق فت لضفرررا

تلففة

مو ال ملية راأل ادميية ،أر لتوسع مفهومها رمدلواا.رمما شب فيفيف أى لكف موقفإ اسفرتاتيجية
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معاسففلة رلك ف قيففادة إس فرتاتيجية ففنيلب فنهنففا تتففو ر ل مففاى را كففاى راللي ففة راإلمكانيففا ال قليففة
رالتقعية.

5

معىنىنىن التفىنىناؤل :الفففول ضففد اليففرية را مففع فففمرل ،رقففال ا ففوهري :ا مففع أفففمل رأننففد
للكميت:
ر أسول اليري يما تقول

ر تت ا ين األفمل

6

رتفاؤلت بيف رتففول بفيف ،يقفال :تفاءلفت بكفنيا رتفولفت .را سفو :الففول :أى يكفوى الرعف
مريضففا فيسففمع ي ففر يقففول :اي سففا  ،أر يكففوى والف ضففالة فيسففمع ي ففر يقففول :ايراعففد ،فيقففول:
تفاءلت بكنيا ،ريتوعيف ليف يف ظعفيف – مفا مسفع – أنفيف يف أ مف مرضفيف أر لفد ضفالتيف ،ريف احلفديث
أنففيف حففلم هللا يليففيف رسففلو :كىنىناب اىنىنأ الفىنىنهل لطريىنىنر ال ىن ة 7.رهعففا ياهففر الفففرق مففا بففن اليففرية
رالفففول ،فففاليرية :ضففد الفففول ،رهففي فيمففا يكففره ،الفففول فيمففا يسففتجل  ،راليففرية تكففوى إ فيمففا
يسوء ،رالفول فيما حيس رفيما يسوء 8.رالفول الصاحل :الكلمة احلسفعة ،رفيفيف قفول العفيب حفلم هللا
يلييف رسلو:ال عدلى لال ط ة لطعجبين الفهل الصاحل :الريلمة احلسنة.9رهنيا يدل يلفم أى مف
الفول ما يكوى حاحلا رمعيف ما يكوى وري حاحل .يقال :تفول بكنيا .ريقال :فول يليب ،مب ف::
ففري يليففب ،ر وففري يليففب ،ر شففر يليففب .راإلفت فال :افت ففال م ف الفففول .10قففال الكميففت
يصإ يال:
إذا ما بد ات اخلواف

حدقت أبمي فول ال اعري افت ااا

11

إذا التفاؤل :هو الكلمة ال اا ي ا عاومة اإلنسانية – بوعداهنا رأحاسيسها ر الايها
الوايي فة ،رتففل رهنففا يف الالريففي ليكففوى ذ ففرية متففوفرة مرتادفففة تل ففث يلففم السففلوجي اإللففايب يف
احليففاة – فتل وهففا يلففم اليمونيعففة يف أرقففا حف لة ،رظففرر يسففرية ،رتعجلهففا ررح التجففدد رقابليففة
الس ف ادة ،را فرجي يف وامعهففا اإللابيففة رمقومايففا ،رتففعه

ففا إىل ا ففد راإلعتهففاد راإلقلففال يلففم

يم الدنيا را رة بك حرفية رنناي ،رررح رمحاا ،رإقدا رمسمرلية.

12
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نبذة عن الشاعر:
هففو إيليففا ضففاهر أبففو ماضففي رلففد سففعة  13، 1889بقريففة احمليد ففة رهففي قريففة للعانيففة تقففع
قففرب بكفيففا يف قضففاء ا ف النففمايل ر انففت مدرسففة القريففة أرل بيففت يلففو د لففيف رانل م ف يلمففيف

راستياع نيليف.

14

يف سففعة  1902حد تففيف نفسففيف هففاعرة إىل أمريكففة لاففرر سياسففية راقتصففادية فففرتجي
قريتفيف رتوعفيف أر إىل اإلسفكعدرية.

15

حيفث فاى لفيف يفو يت فاوم بيفع السفجاير قفال أبفو ماضفي يف

ذلففب ":ريف اإلسففكعدرية ت اويففت بيففع السففجاير يف العهففار يف متجففر يمففي ،ريف الليف
العجلو رالصر اترة يلم نفسي ،راترة يف ب

عففت أدرا

الكتاتي  ".رهكنيا راح الفىت حيص م ال لو ما

استياع التجلصي  ،إىل أى انت سعة  ، 1921فوحدر ديوانيف األرل ب عواى "تني ار ا اضي".
إى احلياة يف مصر تقد إليليا

16

ما اى يصلوا إلييف ،ففي سعة  1912ميو الو اي

ا تجلدة 17،ال عنيبت األلو م أبعاء روعيف راستقر يف مديعة س سفعا إىل عانف أ يفيف مفراد
ي مف يف التجفارة رميفل أرقفا فراوفيف لفدرا را يال فة رنافو النف ر ،ريف سفعة  1916انتقف إىل
نيويورجي رإىل حياة الصجلافة راألدب.

18

إليليفا أبففو ماضففي يفدة دراريف شف رية ننفر يف حياتففيف رب ففد رفاتفيف معهففا :تففني ار ا اضففي
را ففدارل راخلما ف رت ف رت فراب ،رإىل عان ف تلففب الففدراري الض ف مة قففا النففاير أبيمففال أدبيففة
عليلة أ عاء قيامفيف يف ا هجفر ،فففي سفعة  1916ب فد رحفوليف إىل نيويفورجي يهفد إليفيف يف اريفر للفة
"اجمللففة ال ربيففة" ريف سففعة  1918يهففد إليففيف يف اريففر للففة "مففرية الغففرب" لصففاحلها جني ف دايب،
ريف س ففعة  1929أنن ففو لل ففة "الس ففمري" رق ففد حوا ففا س ففعة  1936إىل عري ففدة يومي ففة .ريف س ففعة
 1920اشففرتجي يف أتسففيس "الرابيففة القلميففة" ر ففاى شففايرها الفففني الففنيي وف ا حففيتيف ال ففا ن القففد
را ديد.

19

"ما الناير ال ريب إيليا أبو ماضي ،ب د أى ردد امسيف يلم

لسفاى ،روفين بنف ره يف

مكاى ،إى إيليا أ ماضي حي بقصا ده الرفي فة ،رأدبفيف اإلنسفاين ،رموسفيقاه الرا فة ،رقصصفيف
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ا ميلفة ،رتسلسف احلر ففة رالصففور يف شف ره تسلسففال يجيلففا .إنففيف شففاير الصففور ،رالتجففارب اللاوعففة
ال ميقة ،راإلحياء النيا ا م ر".

20

ر انففت أنغامففيف ي ف اء ا عكففوبن ،رومونيعففة احلففا ري  ،رابتسففامة يف رعففيف ال مففاى إذا يففلس،
رأ لت ياى الفكر ال ريب يف ال ا ا ديد.

21

رإيلي ففا أب ففو ماض ففي يف ش ففىت أو فوار ش ف ره رش ففىت مراح ف حيات ففيف رع ف التف ففاؤل ،رال ففديوة إىل احلي ففاة
راليلي ة يف إشراق رانفتاح قلما جندمها يعد وريه م ش راء الررمعسية احلديوة.

22

زار إيليففا أبففو ماضففي للعففاى ب ففد  36يامففا قضففاها يف أمريكففا .مث يففاد إىل نيويففورجي 23.ريف
سعة  1957توفاه هللا رهو ي ال يف أرج نناويف الصجلايف الن ري.

24

إسرتاتيجية التفهؤل يف ضوء قصيدة "فلسفة احلياة":
شب أى إيليا اى يديو إىل التفاؤل راإلستمتاع حلياة يف م او ش ره رمف أ ف مفا
قففال لففيف يف هففنيا الصففدد قصففيدتيف "فلسفففة احليففاة" ال ف رضففع فيهففا النففاير أحففو للتفففاؤل راحليففاة
الس يدة ،رتلب األحول قد استمدها الناير م حياة اإلنساى ال امة – رهي ا
 .1االستمتاع ابحلياة لعدم االلتفات إىل جوانبها املظلمة:
يقول:
أيهفنيا النا ي رما بب داء

يإ تغدر إذا ودر يليف فال

إى شر ا عفاة يف األرض نفس

تتوقم قل الرحي ف الرحي فال

رتريف النوجي يف الوررد رت مفم

أى تريف فوقها العديف إ ليف فال

هو يلئ يلم احليفاة قي ف

م يا احلياة يل ا قي ف فال

رالنيي نفسف فيف بغري فال
ليس أشقم مم يريف ال يش مرا

يريف يف الوعود شي ا ي فال
ريا اللنيا فييف فض ف فو

:
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رإذا ما أظف رأسب هفو

194

يللف فوها فوحسعوا الت ليفال
خت فإ أى ي رل حىت ي ر
قصر اللجلث فييف يال ييو .
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يت ج الناير م اإلنساى النيي ي ر م احليفاة إ النفكويف رهفو ميفرض ب فد،
فكيإ يكوى حاليف يعدما ميرض فننيف شر ا عاة را نينلن يف األرض ألنيف خيا ريتجلنير م ا و
قل رقوييف فيلقم مقيفدا بتلفب الفكفرة وفوال احليفاة ،ربفكرتفيف التنفاؤمية تلفب هفو يفريف يف الفوررد
سففويف األش فواجي ري مففم م ف منففاهدة العففديف يلففم أرراقهففا مو ف التففاج .فاإلنسففاى يعففدما ل ف
ا مال م يعاحر نفسيف يستييع أى يريف يف الكوى شي ا يال.رهم ء ا تنا موى ذرر العفوا
السوداء الوقيلة أحلجلوا أبنفسهو يل ا قيال يلم احليفاة .إذا يلفم اإلنسفاى أى ي فيش رفف ولي تفيف
فاحلي ففاة تق ففو يل ففم األحف ف اى راام ففو  ،رإذا يس ففتفد مف ف ن م ففة احلي ففاة ا ميل ففة فه ففي س ففرتح
رستمضي ريلقم ذلب اإلنساى يلا ح يعا .ف لييف أى حيكو يقليف حىت ي ل احلياة ت ليال حفجليجلا
فنى النقاء رالس ادة يف يد اإلنساى.
 .2ال يور تعرف قيمة احلياة:
يقول:
أدر ت عهفها وي ففف ور الررايب

فم ال ار أى تا عه ففف و

ما تراها راحلق ف ملب سفواها

ختني فييف مفرحا رمقيف فال

تتغ :رالصف فقر قد ملب ا فو

يليها ،رالصا درى السلي فال

تتغ :رقف فد رأ ب ضفها يم
تتغ :ريم ف ف فرها ب

يا

فهي فوق الغصوى يف الفجر تتلو

ني حيا رالل

يقضي قتيال

أفتلكي رقد ت يش و فويال؟
سور الوعد راا ففف ويف ترتيال
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رهي وورا يلم الوريف راق فا

تلقط احل أر جت فر النييو

لما أمسب الغصوى سكوى

حفقت للغصف فوى حىت تيال

فوول اللهو مولما تيل األوف

فيار يعد ااجري ظفال ظليفال

رت لو ح اف ة مع ف فها
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راترجي القال للوريف رالقي فال
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يلم اإلنساى أى ي يش رف مني ة احلياة ألنيف وري قادر يلم رد القضاء .رالييور رسيلة
ليف يف ذلب رموا ميك أى حيتنييف بيف رقدرة يص

ا إىل مفا يريفد ،فهفي ت فيش سف يدة يف احلقفول

ال هفي ليسفت ملكفا افا ،ر تلفايل لصفقور الف مفل الفضفاء يليهفا ربكوفرة شفلاجي الصفيادي .
رهففي الف تنففاهد وريهففا تم ففني حيففا فتسففج يف األقفففاا راأل ففريف تقتف رمففع ف هففنيه ا صففا
راأل يار تغين ملتهجة مسرررة تنتغ إبستقلال الصلاح لغعاء ررداع األحي

لعجويف.

ره ففنيه اليي ففور تل ففايل مب ففا يك ففدر ح فففجلة حياي ففا فتس ففتمر يف ا س ففتمتاع ره ففي ت ل ففو أى
يمرهففا ت يففد يلففم شففهور قليلففة مف ال ففا  ،فلمففاذا تلكففي رتعففدب مففع أنففب سففت يش يمفرا وففويال.
فاحبث يف حياتب

ما يس دها مولمفا تف ف الييفور يعفدما تلفتمس الاف يعفد اشفتداد احلفر يعفد

الاهرية .أتم الييور رحيايا رت لو معها ح احلياة را ستمتاع ليلي ة راترجي ال العفاا الفنيي
يعف ب ريل دجي ي احلياة رملنيايا.
 .3االعتقاد اجلازم أبب احلياة مل ختلق ليشقى فيها اإلنساب:
يقول:
أنت للرض أر رأ يفرا

عت ملكا أر عت يلدا ذليال

ل فود ات السماء حل في

فلماذا رارد ا ستجلفال؟

جنفو إ األفول رلكف

يفة العجفو أى خيا األف فو

وفاية الورد يف الرايض ذبفول

حكيما راسل إلييف النيبو
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رإذا ما رعد يف اإلرض ظال

فتفيو بيف إلفم أى حيفو

رتوقع إذا السمفاء أ فهر

ميرا يف ااول حيي السهو

ق للفقو يستع فوى ا فآقي

ه شفيتو مع اللكاء وليال؟

ما أتيفعا إىل احلياة لعنفقم

فورحيوا أه ال ق ف فول ال قو

م لمفع اامو يلييف

أ نيتيف اامو أ نيا ربيال.
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إى احلياة ليست مكاان للنقاء لإلنساى ألى مآليف للرتاب مهما يك  ،ملكا اى أر يلدا
ذلففيال .فففالعجو لف أى ت لففو أهنففا تيلففع لتغففرب ب ففده فلمففاذا ختففا مف الغففررب .رالنففاير يففديو
اإلنساى أبى يستمتع بك حلاة تر يلييف فنذا رعد مكاان ظلفيال رقفت ااجفري يليفيف أى يسفتا بفيف
ر يفكففر يف أنففيف س فيتجلول ب ففد مففدة م ف الوقففت .ريعففدما يففريف السففماء مكفهففرة واضففلة ف ليففيف أى
يتوقع ا ير رن رليف خلري ر يتوقع النر .حن

أن إىل احلياة لعنقم رحن ى ر م ميلب يقفال

يلييف أى يدرجي ذلب ريريح يقليف .فنى ورة اامو تقضي يلم اإلنساى.

.4

على اإلنساب أب طريوب مصدرا للجمال:
يقول:
هف ف ارا يف ينيف يتغ:

رمع الكلف

يلايل الكلفو

ورا ييارد الدرد يف األر

ض  ،ربوما يف اللي يلكي اليلو

ف وديرا يف األرض رق فرا

قا فيسفقي م عانلييف احلق فو

تستفجلو العج فو فييف ريلق فم
ريفاءا يقي فد ا فاء حىت
مع الفجر نسمة توسع األز
مسوم فا يف السوايف اللفوا

ش

ر شي فئ مويال

تستجلي ا ياه فييف رح فو
هار مشفا راترة تقليف فال
تل األرض يف الاال يوي فال
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و لفا يونس الغفا
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رالعهر رالرىب رالسهفو
ا فيلقم يلم ا ميع سدر

دع فم يكره ال فوا رالعا

يال تريف الوعود يال.

أينيا الن ففف ا ي رما بب داء
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ييل الناير م اإلنساى أى يكوى مو ال صفور النيي يتغ :س يدا يف يع األرقا
حىت يف حلسفيف يف القفف  ،ر يكفوى موف الغفراب ا تنفاء الفنيي يقلف الفنيل حوفا يف الفدرد يف
األرض أر مو اللومة ال

ت ر إ اللكاء يلم ينر الداير ا هجورة ،ريلم اإلنسفاى أى يفمم

أى الس ادة إوا تقو يلم التلادل رالت ارى رل أى حيصرها يف حميط ضفي
ل أى

يسفع لغفريه ،بف

ني يف احلسلاى س ادة ا ري فلالتايل يس د قل ا فري  .فا فاء يف الغفدير يكفوى

حافيا يني إ إذا اى دا و ا فرايى ريسفقي يف عراينفيف احلقفول يلفم عانليفيف فيلقفم ا فاء فيفيف رقراقفا
حففافيا .أمففا لففو حففارل أى حيصففر فا دتففيف يلففم نفسففيف فيجلففلس مففاؤه يف دا ف حوضففيف فسففرياى مففا
يفسد هنيا ا اء ري كفر ففال يصفلح لعفسفيف ر وفريه حفىت يصفلح مصفدرا للمفراض را

رالنفقاء.

رهكففنيا ل ف أى يكففوى اإلنسففاى .فليعنففر الس ف ادة ريفيففد اللن فرية .رأى يكففوى مو ف نسففمة الفجففر
ال ليلففة الف تتففع اليلي ففة رتعنففر شففو ال هففور يف األرعففاء  .ر يكففوى ففالرايح احلففارة احململففة لغلففار
فففتمل األرض وفففا رحففياحا ريففويال .رييل ف م ف اإلنسففاى أى يكففوى مو ف الكو ف ا عففري الففنيي
ي سففري الغففا

راألهنففار رالففررايب رالسففهول يف ظلمففة الليف  .ر يكففوى ففالاال الف

اف ال ففا

فتغيييف ألستار وى ال ا ميت حياة فييف.
ريف تففا القصففيدة يففديو النففاير اإلنسففاى أبى خيل ف يف نفسففيف ا مففال فسففرييف الوعففود
يال ريس د بيف درى شقاء رأ .
تلففب هففي قصففيدة "فلسفففة احليففاة" رل لهففا دسففتورا للجليففاة اااد ففة ااان ففة رقففد رح ف فيهففا
الناير إىل تلب ا اين السامية م
تكسو احلياة و

الل جتاربيف ا ريرة رلكعيف انتهم إىل تلب الع ييفة التفاؤليفة الف

يال م الس ادة رالسررر.
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