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القضارهلتجاه،اختيارهيحاولاو،منهمكلنجختارهالذي،المعاصرينأدبائنامنكبيرارهطالان"أزمة"اقول

ازهـة"رعاني"بعضهمان،هنا،-والملحوظ..هذه،بالفعل،ليومليعانون،قيهمالوهوبينكبارسيماولا

ضوعهموخارجومنذاتهخارجمنالحديثةالمعاصرةالعصرقضار،هـن،(مواقفهم"تحديدفيالازمةمننوعا

انس!،قاهذه"المعاصرة"بموجةمأخوذاماؤ،و،كليهما،يثةالحدالصناعيةالحضارةمنجزاتومنالكباو،واحداثه

مبالغ"ولكنواقعامنفعلواما،بهاانفعالغيرمنمحضاوجدانفي،والمنجزات!والاحداثاللقضاياهذهتثير!وما

باحساسالمباتفةورطةفياوقعهحدالىالاكلرتصورفي،حريضه:الانسانبنتصأناسئلةمسن،الحقالاديب

عنوبعيدا،الواقععنبعيداروصشلزماتهاواؤتراضالازمةنفسهاءالاسئلةهذهتذكيهماثم..ومصيره،وسعادته

ذلكادىقدو...ذاتها"الحديثةالمعاءسة"مضمونسمفيى-ةالفلوالحيرة،بعضعندالنفسيالقلقبواعثمن

علب،،يغلبالبعضهذاادب!من"نماذج"نرىانالى..اخرينعندالضيلعاوالروحبىاوالتغرب،بعضعند

وهو،الجوهريةالعصرقضاياتحجاه"الحياد"طابعالحادبطابعهاالمعاناةهذهتطبعالتيالغالبةالميزةان

فلاسةةاحدانصورهالذي!فللهو4المث-،لي"،دالحب"والا!ثكالالفكريةالمضامينعنالبحثهي،رخالصل

شخص،ويرى،البحرشاطىءعلىيكونمرفياالو-وديةمكان"قيالعربيالاديبتضعانتسمتمايعا-لتيالفنية

فقد..الي"الذظرسوىشيئايصنعؤلملا،إغرقانايوشكالع،ناةهـذهانأيأ.."الحديثةالمعاصرة"منالملائم

قيلىبأنهالموذفهذا!ثل/ديالوبر!الفيلسوفوصفالاديبدفعهاعلىريةوالف!النفسبةضعوطهماققتصرلا

"إختيار"-الاعمقبمعخاه-هوبل،وحسبسلبيا!وقفلتجى،5،جدا،المعاصرالموقفعنالبحثالىاتعر!ا

جانبؤيكولنلاانعلىالتعم!بمهواو،معينموقفوتوترا،حدةباكثر،!البحثالىكذللثتدفعهبل،الموضوع

..!الغريقالفنيالئتمكلحيثمنالحديثة،،لمعاصرةالاليققفالموعن

*،*..المعاصرةللقضايايةالفتللجةالمعلالسلوباو،لللموضوع

رامزخاصلللاستاذ"مصير"كتلبانواةمح،والالسلوبالموضوعمنلكلالمعاناةهذهشمولانعلى

وجوهمنالمشرقالمخلصالصريحالوجههوبرسركيستغييراتقت!ميذاتهاالررريثة""المعاصرةدامتملطبيعيامر

ى!يعبرخليلافان.(،الحديثةالمعاصرة"ازمة،الازمةمنالموقفداموما،معأوذاكهذامنالموقففيجذريا

هو،متحدين.والاجتماعيا!سخصيهووانسانه،انسانهتماهـ،مسمتواهودييناسبهموققايدرضنمسهالموضوع

في،الانسانوهذا..وارضوطنكل!نوالاخرذاته!نتفرضهعمافضلا،الاسلوباوالفنيالشكلحيال

..قلقفي،العصرهذا،العصرماماميق!،االازمةمعاناتهببن،الادبيالعملفي،يةالعضوحدةالوطبيعةذلك

"نظرتوت-قالقلقهذامضمونيحددسمركيسوخليل..والمضمونالشكل

:"الحديثةالمعاصرة"والمضمونالعصرلقضاياالفلسفيةهذاتنتحمل،العا!المعنىبهذا،المعاناةكانتواذا

ان-،لذ،فلاكوالاضينالارتجاوبلليسيقلقننيماان"بصصتوىجميعاتشملهمفليسمتلأ،أدبائنامنالكبيرالرهط

وهيقلقنيالذيبل،الكونيةمعانىاقصىالىانطلاقفعلشكفلا..متشابهةوباهتمامات،واحدةوبنوعية،واحد

بؤ،عبرتفتوحاتازاءاتصرفكيف-الاخصعلى-حيثصن،بينهمواضنحاقخاللفابل،ملحوظاتفاوتاهناكان

منقرن،خمسولئمثل"تييليكنلمما،سنةحمشيننحوو"ن،وجديتها"الازمة"عمقحيثومن،المعاناةأطبيعة

مضجزات!،هـ،دتالحديثةالمعاصرة.الموصولانتاريخار،لهـ--متتصدىالتيالمعاءمرةالقضايانوعحيت

فبىلىاًترربما.الضغطهذااحتمالعلىقدرتيتتعدىرللاءأوعىامدىحيثمنثم..لهماهميتصدون

عل-طاعوللمانبهليقبلما"لاوالمعرفةالخلقمناعةمنقفالمولحقيقةالوهـيومدىياالقضلهذهمنللجوهري
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الالزامبابمورنبل،البحتالاديبابهاغيرمن"الحديثةان"..".انهيارالى،يوما،فأناوالا،الطبيعةؤوقما

نحوعلى"امسعاصرةالانسمانيةالمعضا"تبع،تفيوالمثماركة.ريبلاالط!مسجمعةديعدوفتوحاتمنالحديثةلاوو،صرةما

".وسائلوتنوعغايةوحدةفيوالزمنياتالروحياتبنتظم،والممهـ،ءالارضبين،الانسالأندورانهذهحكمافي

ازمةبهماتت!يزخاصهظاهرةاسجلانأحبوهن،ان؟سجيتييكنلم،خلتلسنةلئة؟.الافلاكمدىءلى

ازمةبهاتبدوالمحااتاإمسطاهرسائردون"ممس!مسر"صاحب(منطقفمح-وغيره-ذلكباتفقد،الممسماما.ازلفز

الخ!اصةالظاهرةهذه..الاخرلميئعند"الحديثةالمعاصرة"تدجمالهاذ،أمرهلحعايخعذرلاالطبيعةؤوقما.لسجيتي

عن!دهالازمةتوتريهبلغلاسركيسخليلانهي،المتميزة!،!-إفيجاوزانالازسانطصيعةفي.اساسىمادة

هو..يةضولفوالاو،فيةل!مسدالاو،لمسبثالاو،لرمسالمسىاحدبة(12،ص-ممحممير)"ستطاعا

العالم!،فضارلست،":كلهالكتابسياقفي!فضالرتفىصاح:طعنهمايعبرويراهاكما،الانساقحقنيقةااما

كأدحتوعل-يىمثنازماتيهابعتركلهتي.لمةا3الجهني.."المصيروجه،لكبرىاالمغامرة"انهؤ،!ط،"مت-ير"

فط-كطعضوإزا.."،"...،هاااحسبهمااو!مسقةالحق،م!-ىمغاسمرةمسل"و،"مغامرةاونمانكل))كانواذا

عملت،سوكله.يينآفخرأاعضائهامن"ولسست،عامل،ةالحى"اًآ9ءرىالغامرة"فان"وجودبمسض،زمنبمسض،حركة

بدعطاقة،ومكانزمانفي،.أبعاديمنفآتخذ،ا؟ثرأعى(ااص)..روحطاقةفيودمالحماالانسمان"هي،عنده

فضلىالر!ينفيحيىن،وهؤ.(-68ص)"خلأصةوغاالمعاءمرة"4ازص،سركيس!خليلعندالازمةتنطلقهنامن

المصيريقتحمسمل،جمودللوالعالميستسلملا،هكمذايضعماهووروحاجسمداالانسا.نكونفان."الحديثة

ءصوالن،اووةنءابث:م!اصرة،الوجودبمغامرةمشعكلاتبينالمصيرعنبحثاالمتأزماطارهافي،المسألة

الزمنخارجليسهذابحثهولكن،والكمللوالتطور.؟بالتحديدالمسألةهيمفما.السمصر

مء":المجهولالمثانيفيليس،المطلقفيليس،والمكانهناكولكن،المسالةحدودبعضرأيناسبقمافي

زمشىاعاني،ارضيعلىاحيااناريد،المثاليهذاأبيتقضىةبالعالمتأخذواليوم...":وضوحااكثرنهاحدودا

شؤونه.ويوميمشكلاتهحيويوفيوازماتهقضاياهفيالعاصزةقضايا!امسممنانهاالكثيرون.ربىىالصعوبةتن،ئمسة

ابنيه،هذاوعملي.فيهعمل!طيحققهالتارينسمنمرتجايأي)-الناطقانفهوالصمسوبةوجهياحداما.الحديثة

((،ص)"زمنوبعضىليارضافياعتناعلى،النتمياءاوليسيطرانعجزربماانسانيةغيرقاتطافجر-(ألازسان

وهو.العبثينيأخذ.بفلسفةعبثياخإجملليسهناومن..جعلتالحياةانفهو،للصعوبهالاخرالوجهواما.عليها

ؤلسفته،منالاديالوجهفي،ايس-ايضاهنلمن-تسمتوعبفلمالعالمسعةاعيترب!،نسعبةفيتنمو

الفلاسفة:بعضرأهاكص،مطلقاعهـدماالادةلىيىى،عدميل.سنةكللملايينباسكانهازديادعنتنشأالتيالمشكلات

اذا؟طبميعيامنطلقالنفسياجدحركةذاتغبرمادةأفي"تلكزمهااناليكبرىلمالمغامرةىعلىيحتمالاالقضيةهذه

علىبالمادةعلوت،الرركةحيوياتورنبالمادةمااكتش!فتوالزمنببماتاًلروحياتينتظمنحوعلىتبعاتهافيركوتشل

-اال!فرحفيحقكحز:كرالتيالعدميةأبطل،دالجهاش!ياءيجاوثم..(027ص)"؟وسائلوتنوعغايةوصدةفي

المعاصرةالى4تطؤحشى..(278صا".والانتصارولا،التقدم":اخربوجهلةللمسأيدالتحدهذالفالؤ

فضبال-رتتمسمملا،الايمازحةالازمةخلالمنالحدبثةتغييراتعنهنجهتقد،المسدمسطساًإسامسرمنفيسيما

يقرر،اغؤرازمةانهايقرر3،نوان،فهـو.لعدميمسواالتاريخيلتقدماهذاانيمسد.الكونيةابمسادمنكثيراأدنت

قدوجودازمةهبئبل،عدماازمةليبمتم"انهاايضا.جذوريمنهنيتقتلانتريدنزعةخامرتهربماالمنماق

لاازمتي.القليلسوىمنهايكتشدفلمعوالمالىازطلمقفيزكا-ياقترنتربماوالابداعأ؟شمة!اءلىرتىقدانكاصما

،ارمسسا،ا!خ،رج.سمسطوإسن،فمس--بالداخلؤمحاعان!يهابىلماديعلاقتيوكأ.نالخ،للقور-طسسملىاز،نالاءساإثكط

وات،العدممثلفياحسبكيف"..(6.1)"اقاسى.(78؟صبى)"الاولكعنطلقيأهي2البحثبالوثن

علىبرصانمسمايختارمنأ--محليسرا.؟التار.إطسمسوعصوولا،ا!ء،صرإتقدماقعواينكرلا"مصير"صاحب

.(86ص)"؟وجودي،ا!لالوبرزىرفي،ؤ!يعترهوبل،قعالواهذايةماد

هسش،الحديثكانوان-الحريةعنيتحدثوحينالإشفاقمسلسشمسقؤ)كن"،اًلمتفجىهـةوطاقاتهبابداعاته

من.النفلتةصويةالفو،كذلك،ينفي-المثال!جازبها.منانت"الحديثةالمعاصرة"بازمةالاحسعاسىحدالى-

بل،الانممس،ناعتقدت،التمسالم-،ولاتضلتاما":النظ،ملى،نسانالتحكمنزهـةالتمدملهذامحالتاريخالمنطقتخامر

مسمىفومس-مسطبنفسسهالايدينلامستقلا،عالم،الشخصي،"المغامرة"اصاتةعنتخمسرجهحتى"الكبرىالمغامرة"

ةبتقولىاالاعتغادذلكأفضىاما.؟حد/لهاماايةحريمس!بحبحيث،."الخالقا-مشيئةعلىانساز،"كونهعنأي

فكيالشمخصيةالعناصراضعافوالى،الفرديةالعناصر..وحالردونالجسدانسانأي،وحسبالمادةانسالن

كلمنالمتحررانفكالئ؟.راقيةتقدميةظنتعاتمجتهوهي،"مصير"فيسركيم!لىخلجلقضيةذيهي

وؤقد،بالحريةالشمعورفقدقد-النظاممنحتى-شيءارضت،"و"السمماءايام"كتابيهفيقضيتهنفسها

،صحدثاتسطرنفسهعلىالسهطرةوؤقد،الاالع!ل،صرةالمع"يدخلانيريدؤ،-و..مس:لمن"الجديدة
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فلسفةوكانت،الصفاءاخوأنومدرسةالاسلامفيتحد!ا؟ال-رر--ة.النةسءلهـ!طرةالسبوصب!،للمعر.ؤ"

محاولة.ثم،ثريةالواوالحركة،والاكويني-طيناوتمقخضي،ت*ار!--ل؟ز-برد.حو،وازمط،فح!صصالاخر3.صرر

القائمةالمحاولةز-م،الحديثالعصرفيشاردانديتيلاريةوالماديةالمع-وائقآورواصنالازسانيريررلض/متركالمتالعهل

ء-كأةالمعاالكاثوليكيةبةالبابولدى،ةالوجومنبوجه،الان.(87؟ص)"مصيره.ز؟جلالتب

.المشهودةالتاريخيةالاوزةفيلنافهو،خلجلفلش!فةفيمعضىإ"اثوتؤضيةولبممت

العقلليجنفيقللتوومجيدموصولتار*خيجهادوهـع"،المسميحجةعفدفىءفهومهاآرو!امةابفكر-ةاج،ثايو

ين،والرالعلمبينار،والفلسفةلينلدابإ.ناو،نيماوالا-،الموت.خفاقالاءلمةمنيئابراحىمىبني،ساةبال.ونشمائجي

نتماركجهاد.العلمصةوالحضارةيمازيةالاالحفارةبىناواروعولعل.."،(3.1ص)"بالقيامةاتصال،عندي

كد"ذلكمنفكان،المسيحيةفيهوشارمت"الاسلامفيهكل!طفةالمعرانكذ)-.الموتؤكرةءاىالانتضارانتار

البشصرفيالفكصرأاثتراغنتفلمسفية"ررةؤ؟ر4ح!-ءاو!!ذا.تقدمهالولالتلق!نيكازتمامسا!لتاالقي،تتورد+

السبابمنالتراثهـذاامدتبطحةالانسانوالحضارةمهدداتتضا/عفت،واترؤىالتقدمممكناتازدادتفكإما

.الثمارالرائعوالتنوعوالخصبالنمو0(227ص)"والانحدارالتخلف

سركيسخليلاناقول،ةمحابولامبالغةغبروكلن(،مصبر."صاحبانتقدمماكلمننستنتجهل

نموذجا،العظيم(لتراثاهذاالى،"مصىير))ؤك!،يصتيفحمسحاسباز"اصتكرغم،اؤلالتفامنغهرةفييفكرريح!،

مصففييعىدانيستحقوالفلسفيالفلأري.الادبصنخليلأنألواقغ..؟"لحديثةاالمعاصمرة"ازمة،الازمذ

حضورهعنؤضلا،ادهـكبارالتاريخيةفيقيةالتوالمحاولاتالتفا،لببن،دائما،ؤيهـحايحارازمةلفي.سركيي-لى

مع،ذاتهاتوجههذامن"الحديثة،صرةالمع"صس!فيوعيولاالاملتفقدهلابينهماالحيرةانرتم،والفشماؤم

..الحديثبعضلهاسبكوناخردجوهعنالنظرقطعبم!ستمازصاتللاعضصام،دائما،هبة"المطالطاقةولاالصراع

يدخلشياءبأيتةردخليللتاملانفالماديالجناحأنولكن،ارجىاكنتاؤفلالا.عمرساةمأنه!!ما"،الص!راع

ءخلا--فهو..عريضباب.من"الحديثةالمعاصرة"بهاليظهرثم.وجودخلاصة،يوما،حسبتن!.هيهات

فشالسصيحيهفلاسفهعنالمادةالىنظرتهفييختلف،التخطيطعهىداح،وزاكدلم،ابدعتماكل!ع،اني

-رتوالبوالاكوينياوغسطينامثال،الوسيطةالعصورروسبهلؤيالغريزةوورمكلاتالعقلمعضلاتمنفأنا

حنى،باحتقارالمادةالىنظرواهؤلاءانحيثامن،الاكبرالمستقبلودار،مغامرزبقصدفيللرأياعيدلو.صراع

مبدابل،محضاشمراالمحسوسالمادياتوجودأجعاولكلدانعطفثم،بيوميفابدأ.!عبثايكررهولاالماضييبضكرالذي

نح!وعذىاعتبارهاللمادةيعيدخلصلاانءلى..للتثمرهن،،هو(62ص)"اتعمقالمصيراتيوفي،اهـبالى

المتماثرةوالاكوينيةالاوغسطينية4الهلمحفيعاكسهـوذلكواهـى..النوعالانسانباسميتكلم،ودائما

هيتاملاتهفيوالمادة..المحدثةفلاطونيةوالافلاطونية!بالامصهما!لمصمولنىيحدد،4وتفاؤلأؤمه.ثماازمةيفإ-حف

،"تاريخؤلياليوميةالاحداثحتى،وتاريخهالانسانالدينيالايمانبالمعنى،المؤمنالانساننظروجههمن

صوعيالموالماديبالواقعالمتمثلالحضاريمدلولهوبا،خصازجمةهياد،باكتفاءشعوريداخا"يا.نإصغامرقيت!ابى"

(الانسان)الناطقذاتأي،الذاتوبينبخينهةوالعلاة.أؤمتشادواعيمنيعتريهاالذيبرغم،رانتصوتجددفرح

!رجوصسالةل،احداثهفيمتقلبلللانسمانكما،لاسارلىخ"!نيلزمولا،لاخطاروعبىعنلياز!أإؤمناالتشاؤملكن

غيرعملف!،والزمنالمكانعلى،يت-!الئوجودؤعلوأز-*بالي!-نؤءخشمأه،المؤمنلالضفاؤارو،.رهـزيمةيأسى

فالتاريخ..".36(ص-)مصير"ومبنىمعشمتجزىء.(2ه!ءلى)."واءودانزعواليهزبماامنه،لهالإبدع

سفختاتوالاالتعليلتقبللماحداثنظام،عندي،ليسلم،**

بتفاعلالنطامفي-هذادجودي،ايفذا،هوولكن،فحسب،الازمةمعاناتهؤي،"مصير"صاحب!ل،وبصد

يحددالذيالعملىمسضوعلىيدلذلك.وموضوعذات؟"الحديثةالمعاصرة"فيؤعليحضورذالى؟وناناستطاع

عمق.منفيماوعلى،بالاخروعلاقشببالطبيع"-كماعلاقانؤ،ملامحبممالحضورهذا"نلهانريبلا

،(زور-نومششقبلرحاضراماصنب،الثلاتةر،لابعاداتص-،ل،تنطلقوهي-الفلسمفيةتأملاتهمن،مثلا،الماديالجازجا

والارادةللعقلارتقاءفعلبالتاريخامنت".(35ص)التأملاتلهذهخلققد--ءيةالمس!الفاسفكأمن،اس!،سا

الجسمد.طبيعةفيبخميعامنهاينبضوالذيمعوروالنت،صرةصمابطوليةبهحاولةصهـصشحونؤالبيحلقيكادجناحا

القىبه.اعتمداياهوكاني،ممسائلبالقيالتاريخهذاعلىبذاتهـ،!والمحاولة.قيمةتفرداتمنتخلولا-لذلك-وهي

لستبانسانذاتبفأحقق.مداهفياتقلباذاجوبتيمح،ولات،طويلتاريخفي،1سبقتهااذ.جديدة،قديم"

التيالحياة-الحياةمادةانهاغير.الاولىمادتهالابعد-ؤ-ي"المعاءمرة"ا!لىالدينبىصانالالييبلتقرخح!:ةجدية

نحىوعلى"-ؤوقلىولالامام"الىنلمصيرعنهاغنيةلاا!درلىةمنذبداتلعلها،متلاحقةمتعددةازمان

الوجودم،دة،المادةتكونهذاوعلى..(7اص)".معاب-نمس!تبسلجدلمنذلل!بصداتارتهوماالافإوطينية

هيمامابقدر،ثرة"9فماعلة(والطبيعة،والتارليخ،الانسان)الكلارويةالمدرسةأكانتثم،واللكانيينواليعا(قبةالتساطرة
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المغامر5انقالافحمن":ايض!اباقالشران،اخرلسي!اقورلبى،!حجردةولا،الفعلصقخاليةوليست،ومتأترةإ"منفع

فقد،قبحولاؤيهاشرلاارضعلىالعالم!مترسىاللأبرىيمكنلملو"نتحركانللمادةانى":صماءميش"لتةاسه،ولا

ع!نبعيداشأنهاليسطالكبرىالمغامرة.اؤلالتطفيبادخ.(37ص)"؟وجودغايةفيص-،ةطاقةرها

وانما.مطلقانفياوالقبحاثرلنةكط(ولص-ل"ؤضظناقع1)و،5عفد،مرتب!،جسدهوح!ثمن،ؤ،لازسان

تشيهعوان،-!الوالجعآخيرااسب،بتزيدانز،،شأقوام،مطلقة،ردةم!ديستالورركة5ووو،الوجود3"بحر

جهدكل-نيبذلماعلىوقفوذلك،عنهماتلزمالتبى1)هـم،معينةوبىرض،والمكأنبالزصن-فعلمو-قالىه"هيوانما

!ء)"كانقي!دأيفيلماضطربحيثماالناطقلتحريرجو!ريكيانذواتاوالحقيقةالحريةحترى..معينليوطن

الفيلسوفرأيصعيتفق،"بمجمل،الرأيوهذا.(285ؤصاثش!تانوانحقيسقةيةالحر":ضوءيصوجو!رفيقائم

الحياةانياسبرزيقول..ياور-برزكارلالمعاصرالالمازكماومظقومحا-نبمعينالأتشوواليانلاولكشهما،الفرداًلجوهر

وان،إكرهوان!حبا،لش!ررالخيرابينصراعا4ز--،زبألاى!عنىليىى-اذن-هـ!رلجوفا.(،هءى)"يختار

وءق.خانصاحبااوبحظخيرايكونانءنقاصرالانان"تجريدؤضيرهـوبل،"مح!ير))صا-بعندتجريديا

يجعلالذيا*لصراعة!رورة-ياسبرزيقولكما-هش،الجووو-!ازدواجيةضحىؤ!ىرليل،"ب!حراحة!رالجو

واجملالواقفاجلبفضلهرتبرزاأحركةبازجبمثىحياته-علاقتهماالمتجردالجر!ر...":بوحدتهماقائلا،واًل!جود

منالشربأنيقول"مصير"صاحبانغ!ر.1()الافكاراحدأي!ة!ش!؟.بزاك4علاقشماوهذا؟.الموجودبالمتجسمد

الذقيأوحيداالفعل4وار،الخالقءنابعإالانسانؤعلالىميل!.؟الحياةاءشنقل!ك!،الاخردو/ن،رنالعنصر

.(،،2ص)الآلهعنبعيدوهوالانسانيأتيه؟.انشقاقالىامرهبيينتهىالا،الاحردون،احدهما

الدينيوجدانهبهيمتإىءماعلى-لصركشطو-ليل)وحدتي،ءموز،بالاخرفنهصاكلااتولىانبي،الاحرىأليسط

لبر-الصوفيالغناءجنىاخلاصوزخمايمانحرارةمنحيىنوفي..(!8ص)"؟ال!جديدعهديفبىس!!اولا

الكلمة.لهذه!كبىالسللمعنىباولام!!فكطالفلبالعنىلافياصوبينالوحدةبهذهيأخذقلوالعالايمانو-دة!ضأبى!و

تجميدا،هذينمعنييهبكلا،ابتصوفاعتناقفييرىوانماوحىدة!باسشيعابلمجلفمالي..".والوجودالجوثتر

بالذينمؤديابل،الكائنلوحدةوتفكيكا،والعدالةللحقالىخندانعلىبهاالاخذ.ولسعيفيولكن،وا%عقلدساألايى

ناالى"الارضم!عنىزيبتذلونالجىدحقينكرون))لفتوالفلأآوحدةاوهي،والوجودالجوهروحدةالى

اكثراما".(226ص)"لهةالاتعدداسرى"ايضبحونسشخلصفهل.9!.ص)."اتزانشريعةفب"وتقيمكيماري

،الجسمدياتاعتناقعنالمجردالتعالي"هواة"يناقضم،ان؟.عرضلاجوهر،.خليلعند،المادةانذلكمن

غموضفبمعطيات،الواقعالىالتفتواان،كونهمفهوذلك،الى-وهو.بهذاتنظقتكادكلهاقةالسالي-وصالنص

هماح!ينتأثيراخباوالعدالةأللحق)،رءدالةحقايمسهونهارفضتلقد":المجردةالمثالياتفضير-ذلكبسببإل

ص)"(روحطاقةفيودمالحماالحيةالمادةعنبنأي،العالمتحققالتيبالايمانياتواخذت،الجردةالثاليات

*المعاصرة"ازمةدانهوجىفيتحتدمهنا+ومن.(،18امالعاانلولاالآلةصورةعلىلاصلقكنتماانبىفأيقنت

صميموفصءالتاريخفييكونانيريدف،و،"الحديثةارضإختيرتفل-صموالا،آمسهاءاوصودياتعلهىبني

اعتقادعاىيبنيالمؤمنالمغامرالن".والزورنزيةالكو-ركةتهماولموالكلهةلم!يلادموطنا،3باال!وسائردون،الانسان

.التقدماذكاءفيتشارك،عليهاوبمالهابما،(الاحداثان.(016ص)"؟والقيامة

وعتالتار*ثخفيالتقدممم!ولمشمؤاز"يرىالمومنوالمغامركمى،،للشمرمبداكونهمااو،كل،1شىراالمادةكوناما

منتاركةالتارفيعمسلفيماركةأالمنشاذ،ا"كن!ابهالسنموزصلا،أ!سيطةاا!ورؤكأالمسصحيةفلالصفهنجقولكان

"وموتتحجرالتاريخعنلجبابالواذ،الالوهة!لىجمماضرورةأشسرابكونأخذبل،"مصير"صاحببهيأخذ

.(1،2ص)ضرورةالمعاناةهي!ذهوبكون،الضقيجضينببنطصراعمعاناة

النقاشالمئرمنصنمنالمتزمتىقيطارحالج،لهذافيواك!رالخيراعااصطرمنللازسانوان،التارفيل-قدم

ذات!ا."الحديثةالمعاصرة"منطقمنوبنحوبىستبسممالالوا!عمعررد!زمعظاباختيارمجاللهيتيحتفاءلمصدر

"والعالمياتالايمانيات"بيناخطارهوةانلهميقولفهوحزةالمهأهـجهأالناطقة4الصفىدامتماواز"،ي،التاريخ

مثلؤسط"!مماداموا،(ازرطعروقفيمداها!.:نجهأ(لا"بجو!رد،!و،العقل"فان،فيهالعقلتعنيوهي،للانسان

وهو،"-المستقبلحاضرتلأونالتيالتطرراتءنالغربة-الغالبةالصفةهذهكانت-فاذا."الخجرنحوالتقدم

ءلمىالايمازيينمنفرالويبعثتصلبقفمومنيشفقالتقدمالىمنهاقربالخ!رفيالشقدماتىالانسانكان"

،الانقاذعلىقدرتهاحيثمنالحضارةمحدثاتفيالشكؤصي،اء!ا،هوالشرنحوالتقدمالنعلى."النض-رفي

ولذا."العقيدةغايةيؤديعملاالمنجزات!ئيض!تلىماخليلرىبل..التحرركلمنهاتتررلاالازطنسجية

بالعقيدةتمشكايزدادالصحيحالايمان"اناهؤلاءيئزكديزهـسلادواممب!ال:ورصفينفيالت،ر!خلذموانلا"!مركش!

8ددء"اعاصاالة!"مجلة-اث:طيا?مدال!3تور-1،باقذلكمع،الخيرلكنو،الضمرءنب!عزلالخيرؤ-هما

.6691اسز،رىاز"ءير(2!3ص)."والزآىا-يوما-لنتروا
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الفردهوليس،هذاوالانسمان.(28ءلى)"وجذوري.التمدنمحدثاتفيالسانيارتقىكلمالاضراثووفاء

الجماعةصر،للجتمعهوكذدكبل،وحسمب/الشخصياولمفلانهم،.النهحهذأيخالفمنالاييمازيينفيكانولئن

..واحدانف!مااالجماعيالشخصيهو،كلياالانسازيةيفوتهما!لهئيحجرون.الاصالةتشددمعاًلم!اصرةجرأةيؤتوا

وحدة!فيالكائناتملتقى،الحرالجماء!عاللمنتضصبىيا"-غير.جحودفي-اً!يفوىاما..الحقيقةدقائقمنالكثر

الخل!يقةانفاسآكأاتحملاأبحرلريحيا!ع!صرهايتجزالامتناولفيليحسبوهادانوامى،ابعادعأىيطلونفانهم

أحىسمن"اناالستاإحييتماالانسانؤيفأبعد،ءاها.(145-ا،(ص)."د!ؤيتهم

ة(13ص)"؟واريدوافكروأشمعر"الحدللثسةالمعاصرة"فيالحضورايجارياتمن

الشخصىف!الانس!انوحدة،الوحدةهذهصنانهبرغم.ا!حريةمنموقفه،سركيسخل-لعند،أيضا

الماضيتفاعلوكان،الحضارةوحدةكازت،،عيوالجمالمطلقةالمثاليةاوالذاتيةالمثاليةبين،كثيرا،يترددقفطمو

بفه-ل..هذاكان،نالافررءضل،والمسمتقبليوالحاء-روبانسمانية،اصيلداخاعيبوعى،يكاذ،انواقعيةوبن

بالح،ة!ر،صولاصوالماضبانو!،الحضارةكازت،جهدهوارض،الواقعارضيفارقانيسشطيعلا،القةمتأصافية

الحضارةاعمالان".المسمتوربللمرتحىباموصولاوالحاضرصهمى،،عندهلةالحرفقضية.الزمنيةالانسازيةالحقيقة

رؤ-د،نالافي!ؤد!،دملومعانيهااوؤىلئحققكازتماالهمل".،.تنق!علا،المثالىالتاملخضمفيغوراامعنت

لانقطورتالانسممانلولا.ات!ورالذيسىافمامضهارروتأزمتومهمما.الكاثنالانسانقضيةوبينبينها،البتة

الاهـ4احتى.(.7ص)"التكاملاكص:،بضارةالحىعنبموضوعاتصالااوفىشيءلا"فلنه،المصيرقضيةعنده

.7(1ص)"جسدولاروح،الانسانبلا"مستوىعلىسىبالحريةنهيةالاانرريةعلاقةمنالمصير

وتإ-خمالمتناقضاتتتحدآوحدةاهذهنىحيجوفي.(24(ص)"الانسمان

.بمالنسبهذاوفي..بالحقوشائجهاوتتملمكن،الفوارقالمؤمنمفهومهابحق،الحرية"انيقررهنامن

وحديث،رمقدب!ين)تنازعفلاا،1والحديثاتقديميتصافحذاته،المخالفادنظريالاعتزالفيتنموانعليهايتعذر،فقالموا

وجه4مضللحركة"المغامرةصمتركفي"الانى،نهوبل،فردياستعثارلاجماعيةمنتاركةأ-استقلالهلصع-لانها

فهو،"يليهاهـصا.بعضريهيىءلسبقهاكل،بعضيكمل".،الايجاباجتماعيةملءانسائيالىبمستوىترقىولسوف

ال!قديم-صال،هوبلي،"مجاوزةواستمراربدعااطراد".(81،ص)"والخلفاتالرواسبتحكممنفدخلص

أجلومن..(،8ص)"صراعتكهاملفي"،والحديثالثوراتبعضف!االايجابوجهيرى،كذلك،هنماومن

يرفض،الكائناستمرارفي.فعلهاالوحدةهذهتفعلانلاالتي"الحريةانيرىلانه،الايمانيةعيرالاجتماعية

الىالحاجىة(تخلمقلاالتيالتقاليد"تلك"ورحمصر"صاحبليست-الرحاةكرامةعنفضلا-المعيشةحقتصون

الازسانرحبسالتيالشرائع"ويقاوم،"الخلقاستصراريربطانيغفللا-ذلكالى-وهو.(911ص)"بحرية

.(301ص)س"ؤيهالذيالاخرعنتحققالمعرفةانحيثامنالمعرفةبقضيةاللحريةقضية

الحضارةروحىدة،بتصمولالازسا؟يةالجماعةووحدةيمثيها"الذيالوجهفلسفتهفيالتكاملينوجهيهاللحرية

لوحدة،عنده،ملازمتان،جميعماواوطاز،ا-ازص،نهابهختلف"والو!،."وسسياسية/وثقافيةاجتماغيةظلهرةانهاعلى

في،تتخذهـذهالوجودوحدةانءلى.اطلاقاالوجود،"الشأوروصالخلاصفيدأبانهاصرلىيمثلها"الذي

اياز-3واقعياونهجا،حيناقياميتاؤيزنهجالألم"مصمير"،ا،ولوجهاصحئ،الحريةبأنصميقوعيعلىهناوهو

الخألبورطيحاول-ثماتكامل.،بجملته،نهجهولكن.اخرحينا،بالطبيعةلأمالضرورةبفهمتصلعلميمفهومذات

الطببورقىفوقوماالطبيعةوبين،جهةصنالكائناتبينلفيوالعامفي،لييتاحان!وامه،الاولالوجهاما":يقولاذ

وعل-،صجمتاؤ!زيقهـى.صووماتاريخبىهومابين،جهةمنالطبيعةتحكممناتحررلكىيستط،عامافياو،والخاص

موصولجهدفىوالواؤعيةالمثاليةبينالجمعيحاولهذا.(277ص)"والادة

تقترنلاالتيالمثالية"ؤضيرفهو،كله.الكتابمدىءلى:الاساسالقضيةمن،خليلعند،،ينبثقذلككل

والواقعيةالمثاليةهل":يتساءلهوثم،"الواؤحب!ىلاتهابمستو،المثاليةالجوانبحتمى.الانسانقضية

ينكىأ.؟مستحيلشبهالتقاء!ماانحدالىمتباعدتان..هنامنانبثاقهااذما،المتفاوتة

هـذه.(؟17ص)"؟والعامالخ،صالشأن!نلكلتيهماماتالدقبالمجدبانيات!بالشاهقاترقفتلطالا"

ولك*فى"،والاعمقالاوسعللقطاعاقمته!نتملك-ية.القضمنتؤديهبماالا،روعتهلعلى،هزتنيقما،وحديث-

نااجشهدانهلذفسمهرىاذ،حينا،الارتياحستشمعر(11ص)".بة.فصار،فوجمد،عملوقسدالانسان

بل،يبدد!،لانحوعاىالزمنياتاعنالروحيات"يفصل.فصار،فوجد،عمللاالذي:هذا-،هوعنده-فالانسان

وحنسط.(ل72ص)"مضهاكلخصائصويتعهذجمعهاليت"؟المطنلقولاالتجريديبالمعنىالانسانهوليساي

:فتساءل،.الفصلهذاجدوىفيالشكيعالي.اخر،لقالمطفتحاولخيالجموح-اياهااخالهمااو-حقيقفي

ههنا--القيصريام،ل!قيصرماولقيصرللالهماأللاله"ولكنها،فوقمنفتباشرنياالن!ظريمجردفيهيولا

ا-51اليهمف!حةعالىللتضمة-.لاصلي!اتنكراو،وهنا.تمةمرتجيالهاقصىفيالواقع
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علىيقف،ذلكورغم.."المحاولةامكنحتهالأ،الجاحدة--ى.......ا

الالح،دية"لحركةا"داءيا،صراحةكفمو)صعىدا!ذاهـااً!كدفااً!صرهار!

لاوحينئذ.."الايماناضطهاد"-4يسمعم،تكفانأ-.؟3انصه!فحلة!لمىالمصننز4تتم-

مايستطلعاليهاربماءعمد.بل،منهابعيدجدايممانهييقى---"هـ.--.."+!-3-هـ!-

ر""لثوراالثنائية"تردعهلا-بذلك-و!و.خيرمن!،،العالمفياني":وتهاذرالازمة.نبلغوعشهـئذ"؟3!تالماصخ"

ا!از!هما،ؤحهاأدأب،لهاازجريالمستوىوواؤفى"..-،"؟.فوقوووالذيطلباذااغلجهاما.اجاوزهاني

نا!)صقرا،.(1(7ص)"مركباتلا،ءقدلا،.قضايا!،،أدعلاالور،لم-،ت:الاءصب-يوالز!دن،جيفي)):روررر

صقبف"فينامية،منهاالاجتماعيةسب!اولا،التوريةانغبر.(016ص)"الشعالبمااز-وويالصما!اهـااكنو

،وانحداراسموا،يدالمزإورتضسا!،زموالنالا،يخلاراقفصولىادبعوبل،قفالموبهذايضح!همملا،عنده،الاصر

جركة"دشينافتحالمشالوقفهذاوء-د."صور،و،ةغىفي،بالسبان"ب-رىحىين،-مالحىالىمنهاًؤرباخر

يةالثورحبالتفدولكب"،ختبارالا!ذاؤكماآ-ظرا"يمانالابينالته:جزيستدعيتطوراتطورتقدوالتمدنجضارةال

.(81!اص)"2ايجاببر!موؤور!اخذتالحديثةصاتالزمن"وان،"لقيصروماالم!لهما

،او-ىوالرآوو*رياورشاحوالانقيإرحااصى،الن،جبهذااوتاماانفصالاوحياتالرءنازوو!لتقدومرهاباتسشقل

مدىعلصلمبكنلموان،حقيقةطالبعليؤاخيلور-5-ىان،":بالامريف؟ر-بعد-و)كن"(2(،ص)"زامشمبه

حينخذ،".."!الامر،لصخرة"ارء،نهفيختبر،مذهبهيستوياتتزامءلى،وشئرونو!!ار،صميمفياالع،لمصن

،فاقاصاعواتىوتعاليأعمقايتقدميفتألاالذيال-ظ،ماقي!!ذااتىرط!ئنوحبن.."ص!كناتمنقعالواؤوقصاالى

حصراما".."حبازالتجددالا-قدواملاانؤ،رىنيجرانهمش"اعتدادعلى،ئببهالثناظاهرز"رغم،الفنهح

الايمانعنلهامنعفهو،جمودءلمجبدةفيالحقيقةمطالبالروحيات"ثبأن،كيانو-دةدهؤرويوالتجزاؤمنيبرئه

عاص،ال!وارقتعددمن،هيالمطالباقذللمث.والحبكازتوانربانها،"بعضعنبعضسهاي!قطعلاوالزمنيات

صهـران"..واحدمذهبفيتهصهرانمعهيتعذر-،لاهـاىيطمئن-جهن.-واحدةغايةءلىؤ،ي،.اصطراعءلى

.(771)ص"اشت:،كايدهايزمابقدربجنهاي!هـلفلاارقالؤوحبىالراعاصطرفبى،ولكن":ردجدمن،ت-فض،هذا

3،*وقيصصرللملألهمالهالااعط،!أصكيفازصىركيف،والزمني

ولكن"."مصير"فيمكانها،ايضا.،السملاملقضب"ءل-صبنلتمماالعالمياتالتزماناي!سحعني؟لقيصرما

اتضقدمية!نعيةالاجتماالتقدميهتفصللا*انليطالبأن؟اعتمدتبدص!،التيال!)ءةلولاازطقوان،الال!ب

يدءبالمجالهذافيو..السلامالىالدعوةفيالروحيةص)"كثيرنث-يءفيالسهولةصنليسر،هن،،التصرف

-يقصهداجتحتهامنايازدريولا-يةالمادالفلسفةءلى.(273

ح-صفب(1!7ص)..الازس!،نصنمجردةيشهامادانصاحبعند،"يثةالحدالمعاصرة"ازصةتظ،رهكذا

مخشلفمنبدوو..يةمادؤ)سفةكلءلىرجريلا!ذاانتحمل،هنا،الازمةانوظاهر.اخربوجه،"صصير"

سيماولا،،الكتابتض،عيفؤبالم،ديةمعالمطارحاتوقتفيوجداز:،وزورم!مياؤل-حفياتأروإ-،ءساء،اءماقهـ،في!

كلها،حكامهبا،دائمايضوجهزظرهان،جرةالاخالورصول،1ءتدهالازمةلهـذهيجابيةالاالاثاراظهرمنولعل.معا

فظرالديالكتيكيةالاديةفضهاترالتبةالم-كان-ي11،ديةالىاوليلي-نفاتص،ل،فتحاور،التقماءممكناتءنيبحثانه

ؤل-!ف،تءلمىالمطلعونوآ:،حثونافيعرماحسب،قاطماالوحمثلىاصارءوبعدص--،"الالح،دراوآبماالالهياإه،نالا

..الع!سرجهةامن،،تالممكن!ذهابرزيرىو!و."المشه-رك

وسيكينتعتمددءوز"هوان"م!--ر"صاصبيرىعلىقامخ،وللانسانألملأف-إناتثورىامالا)تز"،ره،ر:!بنالا

وألاشتراع،التنشئة"؟هما،والرغدالسلاملتحوريق،"والواجباتمش"الحقوقفياجتماعسيافناطف،،الا)"مثل

طاقاتالانسانفييفجرص،تأبىوانط."وعدالةنهجا،يرظنقدلاخلافا،الثورياالالتزام"ان-لذلك-ويرى

وجبذالهىو،اززوالغراءالا!هوتحنشايبق-4كان2انالابداعبل،التاريخمنطققضيناولا،العقبدةوورجوضيعارلا

مى-نيمكنمااوؤىالناسلمعظميضممنحتىالاشعتراع"بأبص--ناز*يرى،بل."وشعورءقلمجاراةيهـ،إجار

رواح!لاحبنمشراعأالا!فيالشحكما-ت!ىو!كأ"،"احقاتخلىقد.يكون"فالقيامةالموتحتىالمثخنهذا"الثوري

ىاولنفس!4فيض،ل،حرةايجاببةمعارضةاك!ترع.(61،ص!)اليداعنهيتخلىانرجوزلا-قعن

تجربةوألازسان،فردهـ!بصةؤ،لسمع،دة،وأرئذ"با)--لطةصعبدعلىليقبنالفربينقيالتلا)ةمسأيضعانه

وسناذ!جماهيراثارةفيليمم!حتالسعادةانإذلك.شقاءيرى-جانبصن-فهـو..والاهتزازالصلملأب"بينيتحير

حد،غبرالىرةالحرباطللأقهيولا،اتفقيفما3القواز:ن،.غاياتاختلافعلىتقاربلسبلبالتلاقي3،ناذا"انه

هـنولاور-!ثالخوارفي،الاخصءلى،هي.السعادةبلاخرجازبومن،"ادة!وغيرفيت!،بذسبل-رالتفارقفان

"ف!داوالاساؤللوامىناهالىووءنكاهاالعواصلهذيهـ-ح،4روتالماثإةركشاجاتمنالزلتحاول!"4-ازةلىبفصر

.(.ل81ص)الثوريةالزمشياتز)ت-زمان،إورحدةآابجوهرتمسكها
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فستعبدنتعبعلىيتعذرحينألتحريريةألوطنية/الحربوالسعادةانسلامصضيةمنانصحيحالوقفهداعند

مستعبدوهيلجئهحينأو،الساصيةبالوسائليتحررأن.ل!مقاومةدونللصنميسجدان-"خل-ل))يأبى،والحرية

نفسبماالسليمبالمنطق،ثم..والعنفاتسلاحلاستخدامحتىيديهابينيتعبدبالصنميةيقفشعبااحريتيما"

بالاشعةيثالتلوالىالتدميرمن-الخطر"اناديبنايقرراجشفاعينفسيفيم،العدالةوما.يكاداوؤيهايفنى

تستطبعقوىأي.الحديثبالصيرمحدق-اهانجىواومجانية،عندي،.هما-الشميءاوك-لكنر.غيرلاتعا!د

ؤشييحيواانبحقهميؤمنونلابهانوااذاالخلق.ننقذان-181ص)."والتاريخالانسلنينقذانيتوخىالتزام

ازم!،،بذدكاؤمنوان-يكفيلاولكن.؟الخوفصنزجوةعلصالكلامالىالتأمليتداعىالعرضفذأفي..(182

صمالسلينصرفمن،عملايسبل"فييعملواانعليهمامن":اديبنا،هنا.،ؤيتسماءل،المعاصرةالماديةالثودة

بعدتاثيرلا.فليصنهاالحربةينصرومن،السلمؤ!!ص-ن،المادبةثورةح!بالقفالموكانايا..؟يلالتولفرطداع

..(891)إ(اجمعينأنهمكاو،الفعلغيرمنللمقولع!اليهجهيعابهماوهب،اخرليومابالفعلوهي،يوطبانقوةفهي

واننصرإء،والثقاؤهالحريةعلىبالقيمينيهيبوهناةبسمع!اتدبرهااتثورةتلكالىاعمدالا.اصواككثرةفي

فيكل،يحققواانيمنعهمماذا"متسائلا،وخيراسلما."؟النظاممجرىمنالانسانيفتعتنق،فهموعمقوجراة

وبمنطهـق.."؟تحقيقهالىسواهميدعونما،بيئتهلاان،ذلكالهىيتهيألكي،المادية-الثورةيطلبولكنه

هذافي،السلم-"انيقرر،ايضا،"الحديثةالمعاصرة"،دعوتهصي.،لهايتهيأفانما،والانكار.فضبالرتتشبث

عنفضلا،ؤسائلمحدثاتلهوجبتقد،-رالمهيالشالحيويةا!لطاقةالناطقازذيةمناستخرجتاذا"

ء:-السؤالونشاركه-نسألثم."الشرلثاختباراتبروحيةيةالمادتلقح،فأنئذ.نفسهايةالمادالثورةتفجرها

المومنةالمغامرةاصابتوهل؟.الوسائلهذهفما"يشترطتم.."الثوريالتفاعلالقيمالىيعيدانفتاج

"؟الجداقصئطلبهفيجدتهل،بل؟.منهاقسطهاحتمياتفسيالمؤمنةالمغامرةتحسبلا"-.انلذلك-

.(991ص)المعطياتفيالقيمتعدلا"وان،"للتاريخالماديالتطور

***.(183ص)"والتنقيحالمراجعةتأبىالتيلمالنهائية

هذامثلعلىعدةاخرقضايايثير"مصير"كتاب.اصاب"قدا،نفيراه،"الروحورالتمدن"اما

لنااتيحالتىالقضايافيالملتزمالاخلافيالفكريالمستوىبعدوخصوصنا،تعيرقدمنهشيئاوكانمرحلةغاية

الان!سانيالمنطلقهذامنجميعاتنطلقوهي.عرض!هاالمواثيقسف"وشرعتالانسمانحقوقاعلنتالتيالثورية

منكثيرفياختلافعلىمعهكناواذا.نفسهالمسؤوللتدءوالثوريةهذهأن.الافضلالىتطمحتنفكلاوالتي

علىفاننا،والفكريةالفلسفيةومنطلقاتهواحكامهتأملاته،الفهاالتىالفاهيمثمنكثيرعنيعدلانالىالماؤمنالمغامر

معحميمينوتواصلالتقاءوعلى،وارسخاعمق-اتفاقوفدط...(186ص)"الروحياتفىز،ميايظلانعلى

لثحنتالتيالرفيعةالخلقيهوالقيمالانسانيةازبالجودعوتهبهاويعني-"الكبرىالمغاكلرة"ءنالمتصلالحديث

المجدعة.الطاقاتمنخارقبزخمالادبيالاثرهذا"لحماالبشريالتضامنالىيدعو-انروحيةالزمنية

لم*،،اضطهاد"لان،الاضطهادمن،مكانكلفي،الانسمان

مجال-ترى-فهل.."الادبيالاثرهذا":!ت،كلمنللانطناضطهاد،.ألارضمنقضيأفي،الانساز

ساخة"مصير"ىبايدخلا:هبهذايواجهنالسؤالالاسفبىهو،للستوىهذاعلى،التضامناذ.ارض

يدنحل-بالاصح-هوأم،حقا!الفنيالابداعيالادب.(791ص)"الا*صانفعل

.؟فحسبالظسضلوالايمانيوالطملالفكرساحةالىيعود،الازصانيالتأملمنالمجرىهذافي

..بالفصلواردالسهؤالان،وهلةاول،يخالقد،".الحديثشةالمعاصرة"بمشطقبابهايدقالسلامقضية

علىينهض"مصبير".الان؟.السؤاليردلماذا،و!كنأر!باالحديثا.لتطورحىياليعانيهاالتيالازمةوبمنطق

علىاو،الفلسفيةوالطملاتالفكريةالقضالامنمختوىغيرالطاقاتمن،الانسان"..والدمارالموتلالسلحة

بة؟المصيريةوالتأملاتالقضايابهذهوخلقيمبدئيمالتزلهيالمن-!ولهاغلى-هيروشيمه.حذففييةالانسا

ناذلكأيعني،اذن..السؤاليردهنامن،ربمابعض!ييب!ىقدماالىبالنمسبةمحدودةتجربةالا

منيفرغانينبغي،فنياادبايكونلكيا،الفنيالادب."؟هذا-الهول!سن"الموقفما،اذن.."الستقبل

بقضيةالالتزاماو،الفلسفيالتأملاو/الفكريالمح!توىالمغامر"اديبنا-بنسانيقوهـ؟اخرسؤالالجوابفي-

ناينبضىاأيا.-.الكبرىالمصيريةالانسانقضايامنمامنعهاالقصدامالحربكسبالقصدهل":"المومن

السطحيبمفهومهاالفنيةالجماليةنطاقفيءلةهمهيحصر،يبقلم"انهيقولجوابالاخرالسوالولهذا."؟أمكن

بنبضوالصورةالعبلرةتنبضأ.نغيرمن،الضبابيالاجصلان"،الانسانتحررحربمن،اعصراهذافي

.؟الان!انيةوا!قيموا!وكراخساذليلقيلربهبالطفرطانكما.ازسانمنبعدهايبقى

للادبالساذجالمفهههـآهذاتخطيناقداننايقينبىفي.(891ص)."محهومجهنمىصراعفيالعالم

الادببشأنفيهانختصمكناالتيالمرحلةوتخطينا،والفناستثناءالىيحتاجانهغير،سليممنطقذلك
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فكريانهجاالتصوفرفضهرغم،تصوفية"رومانسيةفيأمالحتوىفياهي:فيهماالجماليةمصدراين:والفن

..وفلسقيامنذ،الطفوليةالاوليةالمرحلههذهتخطينا.؟.الشكل

اختلافا"مصير"صاحبمعاختلفاننيشكلابيننااختلفتمهما،جميعافيمهانرانامرحلةالى،زمن

املكلاولكن،والمواقفالاراءمنكثيرفي،وعميقكبيراقاتفلبل،التقاءعلى،والعقيدةوالتفكيرالرايمذاهب

وان،الحبطاقةمن"بيمابكلاحبهانالا-ذلكمع-الفنجماليةانعلى-العصروهجفيالانصهاربحكم-

فيالصدقشرفكلهالقدراقدروان،بحرارةأصامحهبينالطبيعيةالعضويةالتكامليةهذهمنتنبثقانماوالادب

فهيااللجراةوشرف،بموقفهالايمانوشرف،كلمتهتستمدانماوينهماالوحدةهذهانوعلى،توىوالمحالشكل

اقتحامه.الحيةالعاناةمن.،مستوياتهابابهى،الجماليةكينونتها

"المعاصرةازمةليواجه،سركيسخليل"مصير"انالمعاناةهـذهانومن،والانسانالحياةذقضاياالضادقة

فيهتاتأ.نلف،الحديثأدبنافيجديدةبظاهرة"الحديثة،بالفعل،معاناةتكونلابل،وصادقةحيةتكونلابذاتها

فيهاويأتلف،الاملفرحمعللقلقفيهاتلفيلعدةعناصرهو،قضيةايةمن"فالموقف".."موقفا"كانتاذاالا

بالحدثالمحبالمتجذرالحىالاندماجمعالتجريديالنظر..فحسبعليهادليلا،،وليسالمعانساةحقيقة

هذهمعاسنقرااناًروعفما.الانسان-وبأرضالتاريخيسركش!،رامز"خليلمصير"انريبلا،هذاعلى

الالهاالىالاخيرةابتهالاتهفيالكلماتالادبيسةقيمتهوان،شيءكلقبلابداعىادبيعمل

،حياةنبضمنالمادةفيمااعهـتنقأنليوهبت"ذاتالتأمليةلأالفكريةالثحناتتلكمنتنبعالابداعية

ابعادهاقتص!لملوللسماء.عنديمسوغولافغدوتمابقدراالصادقةالحيةالمعاناةعلىالقائمالفلسفيالوهج

لا،الترابفيتولدملحمةالىجعتاذ،الارض!بجذور.الصدقوشرفالحياةنبضمنبهتزخر

.(292ص)"بالافلاكيطوفناساطيرالىوان،ؤلسفياعملاولا،فكريابحثا"مصير"ليس

الذهبيالايمانصلابةالظاهرةفيتلفتل،.ذلكالىذاتفلسفيةنظرةوعن،معينفكريمنهجعنيصدركان

وانالحقيقةآفاقعلىالمنفتحالتشوفرحابة!عالصارمبالطبعدديب"مصير"صاحبلان،ذلك..شمونيطابع

يأتلفثم..ومذ!بيتهايمانهمنالنقيضفالطرفيتكنالرومانسبةونزعضهوعبارتهبثقافتهواديب،والاصالة

مع.العريقةالجذوربعبقمفعموطنيحمسلظاهرةافي،الفلسفيةوتأملاته"مصير"افكاراما..الاصيلة

؟المدىابعدالىالع،لمىالالستش!رافصادائمتتجنحفهي.،"اللتزمة"المبدئية(لممواقفه".و

.انفتاحيوميكنتوان،اشتهيتماالاجنبي"وتنصهر،اللشاعريالوجدانبألقوتتضوأ،الفنانبرؤيا

"لبنانطعملأبدمي،أرضيزكهةفبقمني،لقحتمهماالمعاناةبفهبالمشتعلةالبيانيةالصور.بحرارةكلياانصهارا

.(183سر)..قفالمو-

النقية،العربيةالكلمةتأتلف-بعد-الظاهرةوفيعدى،المنهجيوالفيل!سوف،المفكرالباحثيأخذقد

النسجالمشدودة،المحتدالثسريفة،الالقالبهية،التراثالاحكامصدارلالى-الاحياناكثر-يلجأانة"مصير"

معهذهتأتلف-ملمس"ونعومةجدةطراءةفياختهامع-بعينهالأخذهذاولكن..المحضالتجريدالىاو،الطلقة

بة..الابعدوالمسلمحالمعاصرةباللفكرةامتلاءعملاولا،فكريابحثالا،فنياادبياعملا"مصير"كونآية

مروةضمببنحركةوالمواؤفوالتأملاتلاقكارتتحركهنامن..فلسفيا

--.نسسبسن

صيثا:صلر3

راسفاتد

وريىف!جم!فيلمبزاؤر!!
.

تاليف

اوك!زإئبرالهكمسةليد!دلى025اًلثمن1.
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