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!حم!9!اتفاقءضكلن

ه-!هذاكتابةنبأشرعأن

جم!لمحولا!قرارويصدرثالبص

الجامعة!طلبةعلىمحظر

الرسم!مماردعمةآلازهرية

شيئا!بمايملأونكهواية

!!ح!!!!!أريبدوو.فراغهمكلن

،الانسانفيالطبيعةنداءيهـهـلأنآثرقدالقرارصاحب

ويقكأي،الانسافيالكائنحسترقيةممسألةجانباويضع

فيوالفلقالدينبينويباعد،ىفدهالجماليالداععلى

لتيالعاريةوالصود!"وتص"يموعنادأصرار

ليمست،شيخهمتأثارولتي،الأزهرطلابرس!ها

لكليتاحأنمببالقحطريالتأملمنلتوعاستجابةإلأ

ليعستفالم!ألة.كاملةحياز4بعيشأنإلىيتطلعواع

ولا،والتحليلالتحريمبباييدخلمما-الواقعنمع-

يكنمه!اوالد،بن.العاقيالتهويلهذالهايكونأنبمكمن

،تجاربمنالواقعلهبقدمهماإلىيستندأنيفثغي"زترجاله

والخبرة.البقاءلهبطلإذاأبنائهيةحرعلىعتمادالاكلنولأبد

إلىالنفستفتحوتعب!روتأثرإحماسهيحبثمنالجمالية

ها.نحوالنظريوجهأننقسهالديرن!اولافاق

الجماليةالخرةأنرأيناآخرتناولاالموضوعتناولناوإذا

.جوهروعنذواتناءنالكشفعلىقدرةالديندونليست

في،احترامهايجبغيبيةقحوداالدينفيإنيل،أؤجودا

الذياللانهائيوالكشف،للقنانمطلقة.حيريةتتاح-ين

للخر،المحبةالمجموعةسبيلفيلأنهمغبتهتخشىلابهيقوم

نتكرألايجبهناومن.السلامتحقيقءلىفواهاالمتكافلة

!وبناءتحريرلأنهالاجتماعيالتكاملعمليةفيالقنآثار

ءينأكثرفيالفنبأنالاءثرافوريالضسمنأنهءلى

عرضممالكثرمنكرا،إياهبامحار،للدينهضأمناوقف-الة

نأبحدوآكن،بذلكالاعترافا!ضروريمنأجل4ل

العلةكانتالمجتمعفيالتكاملعمليةاختلالإنزقول

وكان،اضطهادهناكوكان،ضغطهناككانءاطقيقي!ة

البناءفينقصرهناككانثم،الاقتصادفيتوزتع!وءهناك

ويهل.بةالعامالفممرقي!ص!!!!!ح!!

نريؤثشللالكذ!

ولممالعبئثو-صمة!نجمامنيلىم!!!ل!أ

م!يأوءنبمملسملهم!جمص!صيرلمحص!!

المرسومالمجال!

مغمالواحدفيهون!!!!!!

لاضا،قلقا.،ائرحا،لقدراوءللقضابمأا"لسكابا"ننساإمثل

ظلاما!أكثرغيبإلىمظلمغيبمنجاء..

مراتالانسأنيةبهاابهتلإتمحنة..ريبولامحمةهي

قومية،وثوراتاجتماعيةأزماتفياليومبهاوتدل!،مراتو

هذاأنغير.طاحشةلحروبواستعدادسياسيةحركاتفيو

قد.مواقفالانسانيةوستواجه،الجديدللتكيفإرهاصركله

وسيكون،واحترامهاهاالاعترافءلىتقاليدهاتسهـعقهالا

-أنكلجمرومن،الأمامالىويمضيالشعلةيحملمنهناك

...الوادفيليقبعالأملنورليطفث.

هذهثشبهحركةالأزهرقرارونءم3أنأك!وانا

التقدمدونحائلاتقفوالتي،قبلمنحهاقامالتيالحركات

يقوممماثلةأخرىتحركاهناكتكونأنوأخشى،المذثمود

وقدتكمااليومفتقعالمأساةتتكررأننرض!،فماالقسسحها

الدينرجليسقطأنمنالنفسعلىأشقفايس،قبلمن

.05وانطلاقجمالمنالأرضنمبماحسابهمن

نحبولا،بالجمود-العربنحق-نغمأنأحبلأأنا.

زم!تطيعلاجامدانعبدإلهاًأنناالأجةبيةالرأسماليةأمامنظهرأق

صورةفيمتهاالعونل!فيأنفسةحمايةعلىهو1يقدرولاحمايته

يمصم!امحعندنااللهإن.اقتصاديقهرأوسيالصيوص

واحدنصر-المممملمثننحن-لناكتابهفيوليس،فادر

...الحياةيبنىديفناإن.التقدمبعجلةويمسكالتطويريعوق

والفن:السلويرالجالءنم

بوجوبنادى5291عام"برييهإميل"يموتأنقبل

هذاوبندائه،الروحيةوالحياةالعلمبينالقملفيتوازنتحقيق

التاسعالقرن،حصيلةالماديةالنؤعةالقضا?لى%لىالسبيلفتح

الدينرباثاالانتقاعيمكنأنهكيفلنا!نبربل،كلهعنمر

مفكررجلمناءاكهذاجاءلقد.اتعلمبتجاربانت!اعنا



العالموإنكارادلهلغاءباالرجوازيالعقلقامأنبعدعالم

فلس!فةآثارءلىاطلع!"يئروعأنهفيشلثمنليس.الآخر

مثلكاتبعندطويلاووقف،عامةبصفةال!هـجوازية

الشكصالةهاله"اونهخ!بر"مثلساعرأو"ماءولمب".

المجالأنورأى،ا!ائلةاضصيخيراحركةءننجصبمتالتي

والقيودالأهدافوأنجديدتحديدإلىحاجةفيالسلوكي

يستلزم(النحن)صدعلأنمناسبلتعدبلتخضعأنيجب

لا.الطرقتغييرحتما

عنهوامشغناؤنا،الالمبمقوماتمنمقومإذنالديرن

يعملالبناءهذافيوالفن.الحيوي-بنائنامنجزءعناستغناء

أخلصنتعملعبقرياتلناويدقع،نشلطهويبذل،4عمل

منوالكامل.ضالمأوموسيقيأوشاعرصورةفيالمجتمح

-،المجقمعفيمالكلويس!جيبالقيمبينلوازنمن!ؤلاء

سوية.حجاةلهتكونالأقلءلىأوبالدلينيؤمنوبرالعلمنفيؤكل

فنضع"كونتأوجست"تخبطنتخبطأنلانريدمخن

عناصرعلىصرحهاتقيمكفلسفتهفلسمفةالسلموكيللمجال

ثم،عنثرادتاسعالقرنفينعيشلاالأننسوهاءكاتوليكية

هذااوائ!طفي"ررونشفيكليون"نهايةنتمجماأننريدلا

العلم.يدعمهاالإنسانيةديانةهيجديدةبديانةفنبشرالقرن

اج!عية،سلماجةصدىاجماعينشاطكلأننقرروإنما

إليه.حاجةفي-!اتناطالماكانتبالديننعهفآنوينبغي

تمريىءلىالحرصهوعصرنابهيتميرماأوصحإد.

لمجالالمعالمكلتبينوعلى،حقيقتهاستكناهوءلى،الانسان

تقديروءلى،بالاخرينعلاقاتهتعر!وءلى،4سلوك

.هذاءاىالأمرفهمنافاذا.ليوطأتهيحسالذيالجماعيالضمير

ءاله.منشبرأيبانتقاصنانذتقصحقهأناجدناوالنحهـو

أخ!ااعتبارءلىالميتافيزيقاأهملناتمالدينجانبا-تركناوإذا

إلىمحتاجاًءالهمنالمادينبالجابقي،الديفيةللبحوثصدى

التفكير.ودقةالشعورصفاءمنيدعمهما

)النحن(صدعهماستشعارةالفنانينمناإنكث!ريقالوقد

هؤلاءومن،العبقريةأسهابطمفاستكملمتالدلينأهملوا

لمإذا-قاهذايبدووربما.العلاءوأرووجيتهوبشاربايرود

نقيضهم،ءلىكانسواهمأنالحقكلالحقولكننمعمقه

يكقم!،والآمر.كاملاتزانفيوحيةوالرالماديةحياتهيحيا

،أعرجكانفبايرون،هؤلاءتعاهاإلىبالاشارةليغرينا

فجأةيذشطكانوجتته،العلاءأبوومضلهأعمىكانوبشار

مق4نفسهوبهصرحء!افضل!،سوداويهبو!لةحايهلهع!ر

!جارعاهةذيكلإنقياطلقد،دائمةاهقةمرفيعاشأنه

حماالديرنلأنالعناءهذاكلإلىتحتاجلافالممسألةذلكومع

يزةالغرسيراتجاه!ددأنالاج!عيدؤرهطبعةمناددهأنزله

نءيقالأنالحالفذهفيبحوزولا،الأنحرافمنومحميها

إنهيقالبلقاومهأنهغرزيامسلىظالدلينفيحددإذاادده

مه.قو

فيمابكلمعنىهوبلينكرهأوالدلينحه!للاإذنالفن

سخمبىالفنالنإنيقولإذوفرويد.الانسانيالسلوكءال

يكفيولا،الواقعءن!ويبعدغالباالواقعءنفيئصس

قدولو!الجنسجةائزهإغرالعناناطلاقهلمجرديبدعأنكلطلقا

أنههذامعنىفلايسالاطلاقعمليمةمعوقاًهناالدلينوقف

يفس!خها.أوالفطرةيمسخ

الكبيربالدورنسلمأنيالنىسوركلنفانهذلككانفاذا

يتحركدائرةالغرائزعالمطالماكانالفنفيالديرقيلعبها)ذى

متممثبآأوالفنمعم!ارضاالديرنلرؤيةنهيأناوسواء.فيها

.اليومموقفنانفهمنأقيل7يخالتارإلىوقاخ-حاجةفيننافا،كلعه

لاقديم:للفنفيافه

حولهفالأمرالبدافبالفنءنهنانتكلمأننستطيعولسنا

أنماطاًعرفتمجتمعاتبمثىنمرأنعليناويتعين،يطول

القولهذاازاءقدين!ضغممابرالفنوأقول.الفنمنمختلفة

ءتمعاتإلىبانتقالناتعقدآتزدادوالمشكلة.تاضااتحرمن

الروحيةالحياةلأن،نسبياهترأخرةمرحلةفيالتاريخدخلت

مختلفةغيبيةقوىتحددهاكانتالمجتمعاتلهذهوالتأثرية

قيمةفي.نشكأناءنفضلا،الالهةتعددفكرةعليهاننهيمو

يأءلىوالمسألة.خالصجماليتعهـبيرهيحيممتمنم!احشر

القديمالفنفيقيدكانتالاجماعيةالدينمظاهرأنحاذ

...لظهورهاوسيلة

حمدورايقبلمافترةإلىننظبرالأساسهذاوءلى

السومرالفنأنفهجد-البابلية!ولةاطقيقيالمؤسس-

.الولاءلهايقدم3فةظلفيالطبيعةتمثيلإلىيهدفأكاري

استيجابة..الشذوذمنبههالة!يحاعااوالنحتالحفروءان

أسد،أس!رلهفالفسر،الدينبهابيضطرالتيالقلقةلةلاحل

وملوكجودياعصرأنعلى.وهكذاإنسانهامةيحملوالثور



ممثلالتييةالدض8-المناظرإفياتإلىخاعم"بصهفةيميلكانأور

.لوسه"طاليقطرءنده!عبومتصل!لعمدا

"مردوك"تمجيدفيقيلتقص"دةاليابليالكراثفيونرى

وءلىبالديرنالفناتصالءل!واضحدديلوهي،ابل0إده

والشرا!ليرمشكلةولكن.وعالمهاللهبفكرةالناسعةاية

ومن،أحدحها+تمأندونتالتارمنالفكرةهذهفيتمربر

يمسولاىبالف!اضلالشريج"قكيفشاعرمنءحر!رتساءلتم

!اليوموتعإشهالانسانيةعاشتهعيمقشلث..اله.وءأهلالسوء

بتمشيلواه*مالدليقءنابتعدفقدالأسوريالفنأما

نفمنواقعيةأكثرفهـو..وبالحروصنا-ظرالصيدناتحيوا

نأقطيعنلموالكاهن4الاإعنبعدهفيأنهءغير،بابرل

والشرلخهراواهىورقلقد،وحيةالرحضاخم!ماهملوأبهصحاأ

يميزوحادن.الانسانو4الا)ارسه"وكماالجناسه"وفيردواوزا

لىى5نعرفأناردنااذاولكهنا.ظهرهوراءجنا-انالج:ثي

"برلالصرءنماكتبقرأناعندهممكانةمنالالهةبهتتصقهعما

الملك..الالهةيحكمكانالذيالسادةوسيدالعالممللث"الأول

نإيقول"بلاسر"فانذللثومع!4الالمنأقوىإذن

!!ويقهريغؤوأناليهوطلبتالقوةكل"!حتهالآلم!ة

علىيدل!هـاأكبر،المصريلفنبلنلتقيغرباًاقي!ناوإذا

هنافالدين..المجتمعاتمنمجتمحفيبالكاهنالفناناجاورز

فى"ويفلسفهوت!طهويكهالفكبالانتاجفيالمدىب!لىتأثيرايؤثر

تفكهرخلاصة..الخلود..البقاءفكرةليمملفويبرسس"اج

كان!تاوخامتهالمنحوتالتمثالخامةضىحتى،القديمسيالمص

مقاميقومنفسهشالالتمإنبل.الفكرةهذهتحقيقأجلكلن

.رالدملأصىاجمهاأوسرقتأوتحلتإذالاسيماالمحنطةالجثة

درجتهتكونمابقدريكبرالشخصتمثالأنالواضحوكلن

وإقلرزانةفيه..التماثيلأكردا.ئ!روأللملمثوكانالمجتصعفي

لمأمامهابعمالىلىولكن،4إلفهـو،وهدوءووقاروضىخاكه

باءه!كجمرلا!مصرييحفظأنالفنانآثربمار..باديةذلةفييركن

وصىلقدالقد؟ةالم!ريةالدولةفيالنحتأنويلاحظ

ءماوابضعدقويةةبواقعهوامتازالكمالمنرفيهعمه!توىإلى

بهتعنىمماي!فلافهو،الب!جةلاثارةوسيةنهبخيمثهعرؤد

ملوكحكمطولحذلك-الأمروفى.واروممانرقالاءرضلقيا

يمة.القدالتقاليداصهررو!عليإوادرلاحتوإنالوسوالدولة

وافتقدت،مغايرةفلسةلهافقدمحانالحديثةالدولةوأما

ئابعأظلالفنانولهدن.وفئنةرشاقهحهاواعثرقوتهاالتماني!!

ءلىيحرصوظل،والدفيويةالديفيةهلأوامرخاضىكاًللءلماث

-ء....واضلىوفبالرهبةيتصلفيمانياتالوجداتمثيل

فال!ابد.،الجمارحيفنإلىن!فكرأنإلىداعمنوليس

أرستقراطيا-الفنكانوقد-والقصورامالأهرووالم!ابر

هوماثمةفليس..والاتساعةوالقوخامةلضهباتمتاز،ك!لها!ذه

أجلها!كلنح!قصهجميرعا!ذهؤ،الخلودةفكركلنح!رأ

سواء..واضىحةبالدلينفصلتهالاغرريئعندالفناًماو

فيهول!ن،النحتفيأمالشعرفيأمالرقصفيذلكأكان

كلن+مطلقخوففيهيكنولم،الفنو.دنمنرأيناماغموض

الديذيةالظقوسحتى..الدفياءنرغبةهناكتكنولم،آلهة

!!الضصيرلتهدئةنماحاشماواالتحذيرلاثارةتكنلم!ا!ا

ولم،للملكخاضمةيقالإغرعندالفنية4كأالفلستكنلم

تعيشمثلهمبرضرهيبل،ع!بمبعيمدةتإوالاتالهغمن3ز

الفنانصورلقد.مطلقةوراءهابحريةالفنانفهىعى،الطبيعةفي

دقيق!ة.جماليةبمقاييسقاسهاوالانسانيةالحهاةالاغريقي

فم،لاشيئكلوتصور،شيئكلفيالاغريميفكرلقد

،وخالر3وعمالمالمادةءالمبينانفصىالايحمهرولم،وحدهبس

الإ).4إنحتى،معهالفنوعاشبالأرضعندهالدينوارتبط

ويطمعويبعضىبويجيأكلإنسانمنبأكالمثري!نلم4زفىسه

!يموتو..ويسرتهو

الفكرةتللثحىالفنإنفنقولالعرضهذابعدونتقدم

ءلىعاملا،وكانللاعتقاداتمصوراًكانالبشريةتاريخ"ن

الانفعالإننقولبل.الطقوسأداءفيومعيناالانفعالإثارة

المذثهود.الماديالتشكيليشكلهحتىللفنمحتاج!كانكلهالديني

-.نانمتغاوإذنوالدينفالفن

اطديى:الفنفيا!

الع!قيدة،منينآخرلنوعينعرضناإذايتغيرالأمرولكن

صاحبتالتييةالفكرالابجاهاتنتيجةحدثتغيرا4كأفان

السادءر-القرنمنذالاسلاميةللدعوةيهازصدثمانتشارالمسيحية

تستطيعلا،جديدةفظروجهاتازاءالانسانيةأصىبحتو

ءلىالجديبالاقبالوتمتازالساميالتفكيرطريقةتشبعهاأن

الشكنزعةعنبعيدأإقبالابالمجتصعالخاصةالممثهكلاتدراسة

ني.اليوناالعقل!ساكلتام"ا
.-،ر-لتي

-19ليممفحةجملىألختمةا-



يالهحرحرووحز!رحض!ضح!خى7!وو!كصور!ض!صخؤحه!
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حم!"عي--جميىسع3صهيصععحصيسحصيحهه

شكا،تحتمللاسماميةةفكرفيهاوالدهالمممبيحيةظ!رتلقد

اتصالها-ولكن.التوحيد!واتجاهجمابمقاًكرقيو!ا

منوالأشوريالبابليبالتراثواحتكاكهاناحيةمنباليونان

-"صموراطقوسها+إلىلتنقلأمامهابالبافتحقدأخرىناحية

مصتإذاحتى،الوثنياتمنكترفجهاكانربماونقوشأ

،لكلرسامهدفا""الال"المسيحكاناًلأولىالخمسةالقرون

...الحركةهذهوقففيالساميالتقليديفدوم

رويممالأ-ديج--ولم،+الساميةالفكرةبنفسالاسلاموي!ظهـر

يلنولم.،الجمالمجب.جمي!!اللهإنقالأنهمنالمرسول!ءن

مناللونهذا+إلم!7دعاحينالقرآنصراحبة-أمامالدينفثمهاء

ومينتريحونحيقجمال-فمجكاولكم"السليمالفنيالتأمل

*!نهمأنفسالخلفاءبهياخذعماالجميمغةلبل"تسرحون

المزخر!والقصرالموسىالرداءفيالفنإلىنهمهمإشباع

واتحدت،-رالمووالغناءالدقيقوالشعرالحسهنوالصوت

-اصصلمالي،الدافطمتسفةبمشعةصورةمطالدين-إبرازءلىالجهود

تحريمم!ألةوكازتأشكالهو!دم،أسمبابهعليوتقضي-

ء.الجهودامحادإلىالدافعةالقوةهىويرع!الت

فيكامل-توازنفي-.حا.لةوالفن.-الدين-منلقد-كاد!*بهل

7-الساميةالعناصرولكن،كلها!لي!نيإلعصر

بر1الدلىثنفيكملهاتعملأناخيراامشطاعت

تخطتفمد-المسيحيةفأما.ا؟لىيدلين

د!ءابم1رشمض1!دبالقيويهارفقدلاسلامااماو،دولحدا

إلمجصشمافي!صزءونسروءيعومطؤيغوثسواج-مضان

اتزس!هالمحياليةصهم!أسماة-شلةالمصالمصورةالالهة-

!كأ--%شفي--..-؟-!.-ضطمروتلقد-.تتكررألىالمسلمومط؟7

بخشملىما--%ت-:إةدترداتفيقوممايى"!نكائواص!ماتأالأته

-.حض!.*إ..-*بخ!ةزر-خلدهمماتوا-إداحتىالحياةملىمتقدمة-

2+--د7"-لإ--س،*-.؟.-.:لاخىالأجيالط.جميرتتمكأ-،تيلتدافيمه3تجو

إولفيفالمازيل-،تأليهةالتتهديرويستحيل،جيا!3بعدجملا

-..!!-معبودةآقة،آخرفيهيثممقدجممةرموز3الأمر

عقلوأمثالهاالقكرةهذهشنغلتااضظنأجمروءلى

والعقيدةالتصويربميئالارتباطعمليةتمتأنبعدالمسيحية

رشج!الأن7مطدقانتناسىلاأنناءل!.يقعأنلابدمما-كلان.فوقع

وسياساتبأ!واءرأترون-يبدوماءلى-الديرذركانوا

كل-علىبالقضاء..الفنعلىبثورةالأمروانغت،مختالفة

:"م!دم!لاحركؤإنكنلمكةاةاواهذهأقجيبلعوا،لمقدسةالصورا

المش!كلة،تلكوقامطبالتفصيلناتتبعأنإلىداعمنوليس

لؤدىالمنسيحيةأنكيفنرىالآنوعدناأمرهاانتىفقد

-وال!هضوقوام!أخاذشاعريجوفي"...رائعةفنية-ص!ورةفي

منفنحس!الممموريحن-حزالحزينةالموسقةووالسعرشيلوالته

ولم،آكبيزيكنلموالمسهمجيةالفن3ب!نالتعارمطأنقر.يمط

ذلكأنالمؤكدومن.الاتهساعلهيكتبولم،طويلايمممتهر

يؤرخالذيالنهضةعصرأنءمطلقايعنىلاإكيفيمةءبتلث--االأمر

الفنلفصلقويةحركاتيشهدلم-الحديثةأوروباتاريخبئ-

فرثا.ومابالطبيعةأنف!سهميثمغلونالناسأخذفي،.الدينعن-

7!ورهبائهوقديه!يهيسوعءن

للمدعرض!4سيكونالفن-فان،هنا-منالخمطوتممممك-7

ءمثرنالثاكلالقرنفيالفكرهذاأصهبحو.وا!لزرالفكري

لاأو-لجلتفعأمطوقتأقيثييقدرجيثمقالنمودرجةجملى.

ةالإقطاعماطيةالارستقر-ظلوفي.ديفيانتفاغأ3لىبالف--يفتفع!

إتفويصط.ءكاشمطفبدء!انالدقواكل،1ريفية،"-ضارةمضازت

القوطيبالأسلوبالعمائرفامتازت.للمالثالمنوخال!!ب

القوطياالفنأنوالمعروف.للاقطاي.!ن-الر-هبةأسبابلكيتمل

الوسطىالعصورعرفته-الذشأة!سيحي

.بتعليمالرومانيةالكنيماسةقامتأنبعد.-.

ستطت!مي!1

لمسصيخية.ادىمبا-للشمااةبرابر-!(القو

رجعةنالقرهذافيإليهالرجعةوكانتصشايرحمغ

الحالاتأيفيوالده،المظلمةالعصورإلىصعاقيفيصا

...الحزينيسوعهوالباصي!-لمحماه
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مملسخرو،يممالحدالإلهعممبعيدا،الممنيماثمءممابعتةياظالرعن

سعشقلفاعالمكلقرد..الناشئةالطبقةتلثخلىمةسبيلفيشيئ

مصتمر،والمتفمةمميمشيئ(الأنا)كانهت!صانعه4هوففسهلأنه

ويخالف،المقدسبالكتلينقدأنممميأممهوليسمأ-لموكا

التوراةخمملفإذابأسمن"تهنيمروبرت-"عليونث

الله،المسيحليسالحديدفالله،والاأسانالقردبينوربط

!!املهاالماعةمنوالماميأوالآلةأو(الأنا)هوالجدظ

سجلتعماجانبإلىيسجله..كلهمملكيس!جظموالأهرم

لادالميصورالأدب**والاجتماعل!!4والفالاقتص!ادكف

لتمىالقةمويسمفقم.المنمثيمر،بالملمويهل،الجدظ

يطابقلاالميياللمتابفيجاءماأنك-فيميأنينامر

شمومفيفهو"تهممون"ولنقرأ.فظعمات!نانمثما

الغيئأبينوالاثمتقرابوالحيرةللإلحادواضتممثتظ

والتتمعمبية.

فيمغرقاًالهمالئ!رقكانبالظاتقلميهذهام

فيهاوبخديائسةحالةإلىوانت!ى،الركبعنمتخلفاالجهل

سق-الشعروكأنما.المماتمتالتتمواممن7لوامفياضلهظسم

سعفلماحمياةنواحيئكمنعقأأقىقد-المرقمفنممامأبرز

المدائحمعركةاستعرتأنوكان.الرسولشخهصيةإلاأمامه

!ميدانغيوفيادبوية

للبلبلةقةرممان.بالمتنااضاتحاالاإظتاكلهناللدكا-هن

الظيالماديالرخاعوكان،التمبممهذاصدم!إنالحتفاتمة

وأمهتالمجتمع،حياةبينالممئتقيأاعدظبالظاتأومباععأيه

للبروليتارياتس!محلاالرجوازيةكانت.سمح!اءإيطوبيافي

الجهثأمنالأبم-تمبننمفيسمالرتيادقمكانمم.تميشأن

منوباسم،الجهثأفيماماأخهمبممهممالعامثثرجلهاوتحدظ

حياةينقصهفهو..القيمتغييرإلىيحتاجالأمرأنا،صقق

...كريمىديرداقع،منظ!ةرسحية

ويمبغظ-البرجوايمثأمنمممر"وإيلدأوسثممار!ظقعم

..جعمبسممثادىو،بالمامتةيمانهاإيهاجم)ةاامي،بتيقالثيا

،حاسمأيءلىديقمولغلنه،بصلةللمعمميةلايمممجبما

لنقرأ.فيهغناءفلاالعقلوأما.،الجمالىيقدلرأنهمافيهأهم

الكاقظفلرمةالرمماتمهممهففيأ(هميمسمان"قثم

إ-لهإكالقرنذلكإنسانحاجةعلىيدلماوفيها،كاملة

آلهة!منصنعماغيرجديد

!ا،تقعك!!3حذي11باإمميف!تعدلمالسيحيةأنو-يبدو

وأما.اليافةآلهوقيامإقلاسهامماقم"آممنولدماثمر"ثتما

عنهتعربمابكا!تبشوفلاالصناعةوأما،فهباءالآلة

.ثظةلممنيةجواثةالبر

ظمفةإلىالداعيةوهو-شليكانذلك/الوقتوفي

ضديققمعمابسماالعقمقتظعمأنعلىيعسثن--البرجواثةبأ

يرىالتيالأخلاقيمجسمو.قمهـوعندهالهيكان.نمباته

بلي..بتقتميره..بنفسهإليهايصعموأنهيسظراأنهالمهحمح

؟دخاسمالمجالهجنظيسمالميهوثسهالخيامملأن.نجياله

الجماعق.إلى"الأناادحهيسمحمأنالسلوكيئ

ورسالة،الحبهوالإنسانوهدف،الحب-هوالدينإن

،يحيهمامييعالناسي!عقأأن-همالةلهكانتإن--شلى

الشعريةأعمالهأكبربهاامتازتالتىالأخلاقوجوهر

اظاالوحيظلقىوالشاعر؟يي.الحبهو()ببييوسظليقاً

كاتموتمفهيالمسيمميمموأما،السماءدسالاتالأنبياءظلقى

الظينهمأنقسمهمالديقمدجال..آرنولدماثيوعندماتت

ونيتسالمداءقماصبهميمنرههملثتلسموهو!بتمهيييلونها

نظمهم.ويحارتجتماليمهم

إدط.عوضلويسكتوريراهابهاشليفلسفهـةهيتلك

قوةفي..فريدكائنلأنهبىممبهيناديالسمههدقم

بطشوفيه،وبلاؤهألوبصبروفيه،وسماحتهالاله

-!الإنس!انانانيقفيهثم،وظلمهجوبتر
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.الفؤنهذأفيعائ!هماقطيعالىلمإد-اللهصراحةقيلنقل

فيواتخذ،دائماًمتواريايكنلمولكنه-عثمرالتاسع-

...شتىصوراالفن-

:نالاوماذا

فقد،الاذسانحوليثارفيماتتجليالدهةفقكراليومأما

إلىوترميئ5تمجيدإلىنهدفالقرنهذافلسف!ةإنالقولسبق

هذاوعلى..الغرمع-الىلوحبمجالهف!-علاقاتهتحديد

يكونانلابد-الدينيهاطارفي-اللهأننلحظالأسايس

مظاهرهاتقتيتيمكنلاحقيقة..الواقعيةالحقائقمنحقهـيقة

فيحقهالانساننمطبالحهـالطهذهوفي،عليهابالقضاءإلا

.-كاملةإنسانيةحياة

كبيرتين،حربينلهزةالعشرونالقرنتعرضلقد

مجتصعاتبزوغوشهد،نحتلهةتقدميةاستقلاليةولحركات

منالؤكريعيدأنعليهلافكانالعجوزالرأسماليةأنقاضءلى

ثمةأنيدركأنعليهوكان.كلهاالروحيةحياتهفي-جديد

عاتية،عاصفةالانقلاباتمهماكانتيثبتلابدواحدأشيئا

..اللهفكرةفهوالثابتالواحدهذاأما

الماديةإلىقريبأوبعيدمنيشيرمنينهضوربما

هذينإلىيشر..ىأحرمرةالوجوديةوإلى:مرةالجدلية

وهو!مارعس"كارل؟الدهوأين:يسأليروحثمالمذهبين

الماءلهسكز،لاوإلهه،روحيلنداءيسقجيبلابللمادةالمؤمن

الاقتصاديالهيهل..القاعدةهولأنه،الأرضعلىسيغرنماوإ

جديداديناًيضعان-"سارتر"و"هيدبحرمارتن"و!للأمة

فيواتجاهمسلكهيحيثمنبآلحياةيصفيدينة..للازسان

مقيد!مص!روبلاحروجود

ماإلىأسيرإفي؟قلناهماوبينهذابينتعارضأثمة

يستقرولم،بيستةلمبعدوالأمر،الحربينعنذكرت

الماهيةومسألتا"ماركسى"عندوالقاعدة،شيئءلىالعالم

إلىسبيلمالاالجدلىمناليومتلقئ"سارتر"عندوالوجود

الهائلالبعدبهذاالشيوعيةتكونأنأنكرولكني،هنا!ره

تحاولالتىالقوةمنالوجوديةتقنصلأنوأنكر،الدهءن

بدوريقومأمسلبياالدهأكانورواء..منهاتتخلصأن!ي

..ةنخعظرأنيجبف!حنايجابي

لبسطفعالةؤسيلةالغربيالمعسكرفيالديننرىمواليز

حركةوهناك،الديفية7الأفلاممنهائلىحشدفهناك،نقوذه

أقوالىوهناك،مغريةفنيةصورنماالمقدسللكتابذشر

نداءات-..العاجؤةالشعوبلتخديروالقادةالساسةبها.يلقكط

فييظل.وسوفموجودللهفا،و؟الممسيحمحمدنداءاتتشبه

الحركية7هذهبعدوأما،النداءاتهذهبعدوأما،الوجود

!بهباكستانلةدوأوكالمسوداناًعةدوفهتعرفأمر،الديعيةالقنية.

الناضية،الجديدةحياتهاقي..-الصاعدة-بيةالعرالأم!إن

،دي!ثا"علىصتجرأدءوزنشطيع،نفسهاتحميأرتستطيع

ظلفي..انحربيةقهافلمسظلفيفنمالهايكونأنوتستظيع

منإلىحاجةفيليمستفهي،يضالعرالتاريخذاتقوميتها

لأنهامجالهاداخلتحركتإذاتخافلاوهي،النداءلهايوجه

حيانهاكاملة.تعيشأنتريدبأنهاتؤمن

-حياقأجلمننكافحبيالعرشرقنا-فيفنحن،أجل

القوميئ،تحررنامعمتمشيهأكيةاشترإأخلمن..كاملة

عليهتقومالذيالماديالتقسيرفضنرأنالح!الهذهفيوعلينا

تقدمهالذيالوقتيالحلنقسهالوقتفيونرفض،الشيوعية

-!بالغيبياتمشوباالرأسمالية

والتيبينناوهناكهنامنترتفعالتيالأصواتتلكأما

تجدفلن،المقدسةكتبناعنهترضىلاإ)"ألنلتجعلأنتويد

يتميغ4السلوكيومجالنا،تسيرالحياةلأن.،مصعحةآذاناًلها

ولنلا،.يرهفبالجمالوإحسلسنا،يتضاعفل!نوحبنا*
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