
شىعنبىلمحليه!!هـا!مىاكا

لمحوعرر!عصبمم!!لا،-قي؟نن33لأ

لإضة-هـوجىودلا:اورولافيل!-ردد5!ح!اذصناص!!،ير:ورى،،بردإر،،ؤ،ثه،ؤص،.ر؟ونانالتقدءلىتكرهـنالضاسمن

،اانساز-ياعملو-ودلااذ.الاخرىالفنونبوصودالاؤ-يؤ!!.رور،لجي،ال-يالاخرىال!خونعنمستقلافنا

ألفنبفئلألاءطووى)إضق!دالرئشميةوالمادذ،مادتهورليتوىءاا،ليع:-لى،وطفب!)يمالافنعتاليطلالفئةهذهنطر

بدرسها.يعنىألتي.الاخرىافض!ةاالاعمالحساب

!اىإب-ح"اض،--""ا!ذصنا)-فد!إىربحرو"أ؟نو.نشون-!-م!أناسعنالرأي!فامثلصدربةقدو

-،دداوووأ.!ا)ورركرسا)-يوالعل!مافنونارونكثرءإىهذأاصحابنلموكل.الناقدبهمتماكلا-لضمرسىولاالفطنضة

الصإ-ومقبام.خصىدرانلي--حش،

دووس-ازعدماذاقسامهاوا!كربفهأو!احهـلهاىا)تخشلم!ألطمهقشالإدلي-يال-وودمارسالذيالموت.حما.تالنشماعرلرأيل

..!وفرر.ديثالحىالضقدفيهـعينازجاهشىيميعتبروالذي

ء-،ءوالىشا)تجاتالرواومكانوهل.مثلموألازسانبألجسمء-نواحوراصتحىد!اأنأظنلا)ا:ماز!،ءقا!هعلىورد

مستقلةكعلومونقوموتردهرتنموا-نوالفلكوالجيولو-ب(((11زفسهؤي!كلاليةونالنقدبىنيد!ىاناستطاعالنقد

اصجومااوالكيماويةالعناءصراوا):-،ز،ت!نخىاوعالمفي--،ءراليهـإوت!ةعنال-وتأسمذيوعيمنعضاولن

خ!مية؟الارالطبقاتاو،ات-عرواوالصر-اذالخقدفياليوتاراءمنوكثير01هذا

!--ذا.!ورهـفاانإو!-روبأوأ)فنالشور-وريىافنكانز!ل.!حادنقاشفعموهبى

االأحكمالجمهاغالشكقعلاؤححمى)-ورجيرآلمحهصمنعةاى.ااالاسها-ل،نامس!،خذلو--"القفداخلفينفحصملانواجبش،"نونرى

والنفضىية؟الوترلة.اًلموهـ-قيقيالالات-صووزليو-ير)محشطالي!كنمسالينبينالمطروحة
....و:الس!ؤالين

ؤ!أصماافىشليلاالفشبالابداعبمظاهراهـالنقد،جاارانليرو--دو،صوأم،از"بفو،زمء-شفلفنالنقدهل-أ

ء--نولاة-وتةا"ثباللغهالمضءرفن-ارتباطءنزوعيتهعل-ىبقيامهالاأوجودولالهحياةلاطفبليابناءيكونان

.البئءبءوادالريازةؤنارتيحا-وزح!يى،-،يحىه،فبتويورياىضجمماإلاخرىالفنونهاورنر

الذاتياستقلالهيشفيلا4بمادزالفنؤنرونؤنتبالضاران؟وتقييمها

.ألازسازيالفكريالنشاعا-وجوهمنخاصكوجا،وقب،رو*هـاتاليأمص-!تقلاالنقدأكأن:اينالحاايوعلى-2

بإ،معترفافنايثالر!اع!رافي،النقداء-جحلقدبزضدرأبراىي،ءملاالنقداعتباريمكن!لالاخرىللفنون

تبعدهالتبالضى،صةوتقاليدهدارلى"وهومقابيسها!ولهلهالشحتاًويرالتصواوالموسيقىاوعرالتىضثاراتعتبرما

ألابدأءىسةبالفنونكلإحقاكانحيثالقديموضعهعن؟العماراو

.الاضىرىبعخمشضمنمترارعطتانآلمسشلتينبانأعتبارناورغم

بالشالفنونعنإثاًاحىداضقدااستتىلملأأىعاىدل:لواكبروذلكعملتينصشفكازت،)وكمماهـ،لى:عالج!.،زضىاهالوجو

ار--تالتوواذءإىصى"-رفي،از"وغذاًءذص،دهايتضزر.للمبحثتسهيلا

دائرة5-ناضىرو!ماااىادائماير!-طرالفضياعملاهـ-ووبدالنقانيقالشأنليء؟ن.ألاوىضالشؤالىعلىجوابا

-ومكالوراالاخرىشاوموالعاووضوناافاقالىاءضوناهذه.الاحرىضالء:ونليازتماءوجودهورختفيشروراتا.تنتفي

ثاروالاجياوبواوالازتروعاومالنفمىىوعلمأوالمضطقليةاللفولص--"ىإوواالت-وررءنخالجاأنسانيامجتمعاتح!ورزافاذا

العلومواحياز،والتاريخماعالاجتوعلوموالم!"و)وجيار-ورتص؟،نفاي.ا)فنونهـنال-هاوماوألريازهإروالتصو

وروعاوهـاًتصعارفمنهماليستعيروالطبيعيةالرياء!يةإ؟المجتمعهذأمثلفيللنقد

طرقفهموالفنب"المادة.نرلميلعلىتص-كهاستقصاءوورر-،ئلؤترات-بالاالاكىأ،رهذاصخل!ي-جةالقضضعتوحين

،يهدؤالذيوا)تفردا)خجددالدأئم؟لطباك!،ونموينهاتكومخنارةمة،لات)):فنابهفي"النقد"!مة))عنلاليوتمقالمن)1(

ا):قد.الجهلىت،فيا(الاوبياًكقد))كابانظر91؟3خ)ع!!؟كعاعئهك!كر!35

تعطب3التيدالفتونالنقدعلاقةاننرىضفاننا،وليعد17-صنجم/وسف!وص!هع:لزاضضأترجمة-هايمن
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المدنيه.دجرمنذالانسانا!!رإص-تالمادذ!دهفهمعلكما،،تعجنالتيوالفنونهـأدته

ا!الذبا!طابرعا!ور+و.بر!!ا!بحالات!يحتىالشعوباحستلفدصتأ!ةروراوممتي!()وحبمجطاببوأجماذالحىكعلمعلمو"علامن

ولما،متلاا(وشىفيبنألمتععرأعنداتفنيأتلمقاعملإ"به!صفالذجمماب"ال؟--!ارلور-زير،ءوأليحالتكفركعإوممنهتشوررعإوفدهتر

هببو--،اضتط،فبةألاصثأطاهرةالهذهواصضجتفسيراعطاءء!ءجرت.......

ىا!وا،وور.-قىاك-صابئهـاعمحلىالقدرةدءرت.فيبياففسيرا"ورا""وء)مال:بفوطموا!ولو!،4الحيوليوألكيمياء

ىدوص"موبر!،مصبزرةوارواحبةولىوأك!راءار!انينمنا!بئارر!ال،وا!لارهوعش،ء-رهالءبالكازنتتضاول،علوممنوغيرها

الملهم.ونغه،ال!السحري--ط!ء!،-،وزتاإ؟ى.خاس-"دى،زلورومةخالىةزاوءنكل

104!-وادوا"ونالأا"إبىعى4الافد"،ءا!لاغريرقؤورهـكانوهكذاأؤ-!و-!ززصءروء)ى-،ةالحى:الطجي!صطأ)لمصدتأبرصعلصط

وزئي،-مشاءرهموبصلافا*لمرتهرصتنررالألهأموا)ت-*رء!والرقيالمول!،"قىتهـ،(ووصداصياذا

و/!جري).فيباتءنن4-3،للفييرت"!كانأ:،ألىسواءءلىورررصل"ات3أذامص،ولم!برءورراصثوإقأاةل"!س!أالا-رص4الواص،

3!!84\!ر.شاؤ.لهاالوصبرباتوكأت.ولار*-15أعانيالشاعرورانءنى

.)1(((هـت!اتا!و.ر،رعلىعازقاتا!مبا!!هيرح!ءن.الاوأ!ا--ؤألاءلىا!وابا!نش-?،!يت!محابردأعياعملا

شبطانا"*شاكلبلىشاءرلظلأن/!ةقدون3،نواؤقد،العربوكذلكات!،إ،"رءبمرذأر"ص---ورلؤنا:وردار،نزورر-ينؤتن

ء،ا!-!دكرواوفد،لىأنهءلىالى.روزيرلمفيالبئمنتابعااوااررزبئإطررقالي،نللملأعترافور!-طرلينزحبحالاخرىبالففون

هؤلاءأنإرورتقدونو!اهـكانوأ.طينواكبأدوأبعهذهمنالنتبرينالاجى،دذدرحبماتاءاكماا:لوغاوونالى،ذاللمشت!لمجنامام"فتوح

1(.عبؤ))ادصمهءوةصعوب/-ته*ون!زوأالمجنابظءمن35وفيرا)"وابمالذياخىلملأقا/الم!دعرالعملصوو-اروانمكنلىمالتحقيقو

ذلك"نوؤر/ب.الموضعذءكالىذمعبة!قيريذ"18النت!اعرمن؟تالوا.اإصجالاتمنورجى،ل!ايماؤيغهبرلالازمم!ازبالعقلءإىلايتعذر

فيوووجمطصأأصبهاردعربئ؟ى.،ا!ر"بيهلىواباللغاليتصضي؟،!اكبتض"كلنتينياوصعلهاؤ-صطالابدأعصرءثصطءنليتساءلونالذبنأنليجدوولكن

لمند-اًلقولويوازرومانالأءر.إقوقد"اءالعرصطفدماءانتردوودير-رز!سابرهـصتط"الابرداما"ءإءةصنيكتفوصطا)تصزهـلاعه)ياصنط

اغهب،اءالما!ى،اءظأهر11،دياماحااوراءماالىينغذالملهمالصضاعرثال--2---نؤبء)جادر-قىو-!الارروناز،ماصت:طصادة

ولةهـع!!.!الفوعكلت،055!ح"داللاتينيةيسمىالشاعروكانازاصررواليت--،ءإولىاز،م،افننأا)عولهـنخاصانوعاوانما

ات"الوحبى!أذ؟ررز"،عر؟نه8!أءتاك:بوصوروأاًذاوو!اكدبا)--ء-،تألا-رىالء-ونا)وانلينتهاركالنور!يالورءلكان

((.مبينانوؤرر3ذالاهوان،لم".بفولكبماوما!رازتعلمناهوء!))بةنتاعربر3ليالف!رط،تالنثطرونغبرح!،عنتمبز!،ال-يالاحرى

بنت-ر!وبل.مثا،ك!في-را!"سانهاءةة،د،ز:ا"م41ارنةءاعرسموا.3الروء!ااول:ونااوالاليداء-ةلي،اوو:ونتء-ض،زبررواكى

يلف!ازرياالبدبياتول"ولأناءندأ!يهانم،ا)زيارةوهذه...دةوزيا..

ا!زي1.41روناو4-/و!أرةيا!!وز!ز!4"الموز))ناوىهـلم!4ءلىا!ءرفىوء:-الو3ص:ةا،رر-،ررا:ورطةاهذهفيش!الخوا-!كن:،و

ورسمىعيررلىوللا./رلىانه!با!ز.إ،دةر!ذه.تنز/لمزتالا؟عله.ب!نزل.الفشونفيا،ليدأعصرو:ىزحددانعلجن،حتطهـ-جح

.أ؟(((اًاةكما!ع!قابروبر!ولىكما./-معمالاوزدرج.الجرو-للأتب،ارو:ونالاحاءعا!-،زور:ىلنونرن

رر،"!-مشاولارروء،ممنتهةعلما!:"ةاار"!سيراتهذهولكلا):خريرسمىالذياخشروااكمعرحشىألعجارةهذهتحت

.الاذ-ساز-"أ!ضف!حدودفيا)جم،ليةا!مماجمة.اصزنصط

اودلاطوناطامهالذيثاربما41ا*،ومااتاةة--ر9هدمنهـناًؤدجمآلؤ"1لاخرلىئق"اظاذالقدر!!الوو:ياالابداعاننعشوردانخاذلك

اتصعرا:ءجوير-+نر4جم،وريرتمنازت!عراءبرةةكبافلاطونانمنوبالرغم/ا\لاحىر.إتا)ىب"ا،حساصنرفصطوحراهـااجماكاءنجرالنص

ا)هـنىويإكل،لماد/قاأ؟"بء:بوريقة!لمحءجانب،ت"المحاكاةعلىالقائملى،لضطودإ-ألمو؟لإونأولي،لخغمأوبر،ل!احممةا"لشعبيرهذاأكان

ا!تمعرلاناخرىبرأفىومنالمضا!يأمالمعاداتقليراكونانلا/عدوالذي.بالانتكالاو

اؤسلي!م؟بالم!مع.،فرروماالا!واءو!خبرا؟فالعو4يرتافلاطوننظر!ياحىورجتةاءتأليوردربهنامزتص*وكرإتوتدانزرى!-ن

يرورت!دكانضه4وا.لمقالمطالض،)دإلجيالء-ورةاطلقمناولكانوانهءروتص-،،زظروصطوا)ث-ءر)أ-وورارور--مان"!،لعندم،

يدمتل؟ىا!دلانموهـهد!از*نظساأرلامثلا(،ىؤ؟لمةنهافيدكائناطمإىدعاجماليخيلاتقوامء!--و،لا.إشجىزأ،واحدعشحرءلىيرتكزأإفناكل!و

لمحا.ذلممحها)ذيالاسمىاجمالاخلمقاعادة.111((اًلجمالعنحمر

اقىطرؤطالمثاائي!اد*لاًد-15هـءة،ومعنإضنىان!ء،ولارد-!واء،4كرو"زثاً)-"،!علالذيالحداًلىللفنزلمح!.ردناؤيندهبانولبصئئا

الاعتبرلاعارةررح!ى!ين،بالاف،نا!..ء!اقاراكتطابولؤء4يرىوانار،)):3!اًءـؤا-5"بئا4ا"لىاؤنصع،لالجمطآيىمجانبرجاولتدما

!اء-لا3!لي،اأت-*راهـرارر!ؤ(طصول!.أ-صينخادءما!مالذبربئدأص!راءعلممينا-صبااللغاتوءل!الجمالىعلمان،اًلبصلاميعبيرالضوهلمالفئعلم

نالار*ترو!و.للط:-ءفىءت،كاتليانهالث-كرإمرؤصو!و.(بويط-قيا)ثصكطعهـهاالؤزةوؤلص+ة،البصلاميالتكهيرفلسفةان،ينقىضافر!!ينروتنا

قايرور-قدو!و.نالازسصطص-وربئؤي*لدخرلانو!هاذاؤيترلال13(إتا00)2("روا!

ماهمالىوهدا.و*خرج،!ها!:فء،ير!ايال!واطفوء،رفىطالىص-كرؤ-.ه--حشبما!ةزكزاتالمر!*،و"؟اةتكمااا،ثرؤجم!الجمالما!وو*!

اتأ،بى،ةجهطأالمعزوؤقىهـذ؟اواًا"وءرحبقيهدهاو-دةالقص!روهاًنبالقوللنا

وىالمرةعنه-عرعلىأذنأفى!لمو"؟:،ير!-،إصردأالفكرعاءلجانبدنالى.د!ت،ز-(ير-ءتطعأناًنب!يثالغنبىاًرودطرونالىةموهذاًاكلمفنالهذاوان

اللنىظجماابرتاءااوالى-؟إي؟لهت?رءلىوك!!ناجه،لاتح!.إدفيالططفي.لروو"لأسببلجماليةانفعالات

.اأص؟والا!،ة11واً+-زلىلأوأء!3قادص7،ءا!فىيش")صطؤصض*كأ،افيرزاونعر./فاروهالاتردإرفضبة،القصضيةهده

.137سء!الفرف:"جمةإااملالجملعلم":3روتحا.بندتو)11

ا!!.!لىإرىحوراال:"ب:أملخورياممر)1(جمةترمنتخباتمن.ا37!وراري(،لنثرادي":كروفثسهبش!دت!)2(

501ى!المر!صودالباب-خوريالفلعمر2(إ628لى2وكلاركلالين"الادبىالنظد"ء!اصطفبئ)ومشضصورةبةالانجليزلى1
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التوقيق،محأولاتهيايصافروريةولكن.نضالجوهرهاكلهيالتيديمحاوخاصةنلشعرالاردهطوطاليسيةبالنظرةالعربلنقادتاثرودد

"النزءهذهتحقيقفيا)نبيلالدوردكرنااًلذينونالمفكراكأادوقدنصد)ءكتابودي.الشكلياًلمعنصرعلىيعلقهاالتيبالاهميةيتعلق

دانرةهناكتكوناناًلفروريمنانفاعتقدوا.الجمالالىاتوميقيةالبلاغبصةالمدرسةالتقاءعلىكثيرةأمتلةجعفربنلقداًمة"اًلشعر

بعضفييقتفياذ،والنفسيةالكونيةالتناقضاتهذهداخلهافيتحلمنتعوهالذينوكلدقدامة،اليوناننالمعلماًقكاربعضمعالعربية

احساسذا،لحتميةوخاضعاحراواحدانفياًلانسانيكونانالاحيانجةالناحالاالمحتوىاليوممايسمىاو،المعنى!ييروالمالشعردارسي

والنشاط.الجمالدائرةهيالدائرةهذه.وفكرامادة،ادراكوذا.الشعريةالمصئامحةمنالتقنية

الاندفاعزحمبين،والوعيالملاوعيبينوالفكرالطنيعةبينيوفقالذيادرور-قىافيعميقةترجيعاتاحدتقدللجمالالافلاطوننالمفهومولكن

التمل،ادلىدرجةوفي،العبقريالفنانابداعهوالمتعقلوالتفكيروبداب-ةعشرالثامنالقرناواخرفيازدهرتاننياـلالمانيةالفلسفية

اللانفعي..عشرالتاسع

بنظرةنبط2تروهيوشيلنجوشيلروكانتهيجلنطريةهي5هذكماذاتهواًلجمالمجالان"كانت"الفيلسوفيؤكدانفبعد

افكادمعبدورهاتلتقياقيوافلوطينسنينوزاافكارعبرافلاطونوككائنمفكرككائنللانسانالطبيعةفهبهانعمةهوالجمالوجودانيعلن

سينا.ابنوخاصةاًلمسلميناًلفلاسفةالجماليشكل"كادتا)عندالجماليالمفهوموفي.السواءعلىشعورله

تجرإديةغيبيةبصورةبالبحثتكتفيالفلسفيةالافكارهذهولكن.والموضوعالمدركوا!واسطة،الغايرقيوالخاصالعامفيهينصهرلهنا

كثراتعنينالاولكنها.الطبيعةومنالفنانذهنمنالمجمالمكانطن!بماالم!العملانويؤكداجمالياالر!سبوجوديعرفشيلنجوجاء

الحياةنطاقفي،الفنيالإلرفيالكامنالجمالالصرارمهمفيالوحدةتتحققالجمالمعنىفيواًن.محدودةبصورةمحموداللايمثل

المتعددةالاجتماعيةالفئاتمعالمتشابكةاًلفنانعلافةوفي،الواقمية.والموضوعاًلذاتبين

مخنلففيالجمالمعانيبتوضيحاللاحقينالباحثينمنكثرعنيوقد،زرا!-اك!ه!العلياالافكار،المثلىاًلازماظمف!ودالىنتينجويعود

عدي!دةنقديةعدارسفقاتعديدةزوايامنمنطلقينالابداعيةالغنونرجيالخطالتعبيروهو،الجمالا!ثلىاالافكارهذهومن.افلاطونعند

والفنيةالادبيةالمدارستحملهاكانتالتياًلمفاهيمولتهـءملتوضح،الابديةالمحدودةنجبراكونيةا،قةالحقب!والذيالجمال.لمقالمطللكمال

المتعاقبة.إسمحوالذي.الاشياءلكلوالجوهرالبدايةهوالجمال.باللهاننصلة

عصرنا،منمفكرينبعضآراءعنبلمحةهناالمقاملضيق،وسنكتفيحادالاهو،السهالؤكرةرؤيةالىيرتفعانالكاملوعيرالمتناهيللانسان

اتفسروسعوامجملهافيالجماللقضيةمختلفةزوايامنعرضوااللامتناوو-بانحاداي،والحدسركالم!بين،والفكوالعدضبين

الفني.لملاثرالفعاليةواسبابالفنيالخلقعمليماتاوالاعلىالنمطيجسدانوالفلسفةالفنشيلنجنطروفي،بالمناهي

الطبيعةوببن،ونفوسناالطبيعةبينان)1(برفسونويعتقد.الجمالؤكرة/جسدامنواقةالحقيفكرةالفلسفةؤتجسدالفكرة

ا&اديةالممجموعةبالنسبةكثيفحجاب:حجابيرئسدل،وذاتناالذيالفنيالجمالعن((الجمالعلم"كتابهفيفيتحدتهيجلاما

والش!اعر.للفنانبالنسنةوشفافرفيقحجابولكنهالناسمن.الفكر"منو.!ت"ت.رواررالفنيالجمال"،للجمالالوحيدانىكليعتبره

دقطهومنهانسمعهومانراهفماالاشياءالىنستمعاوننظروعئدمانشاطولكنه،عمليازشاطاولالعباليسالفنجمالهيجلزطروفي

فحواسنا.سلوكئافيكأضواءلتستخدمهاحواسناتقتطعهامختاراتيحملهاوانالفكرحقائقاوالال"!عنيعبرانومهمت4.وحرجدي

والكاثاتالاشياءوفردية.للواقععملياتبسيطاالايعطينالاووعيناولكنهنوالإالفلىمةمعالمهمةهذهميوينمشرك.والادراكللفمفابلة

هدهنميزاًنماديامصلحتنامنيكوناًلتيالحالاتباستثناءعنا.نعربمحسوسةبصورة"العلى"ءنيعبربانهالنشاطبنهذينعنيتميز

نقصرنحن،الحالاتاكثروفي.بذاتهاالاشياءنرىلامنحن.الفردية.والاحاسيسالحواسمنويقربه

وحمه!تدلوالكلمات.عليهانلصقهاالتيالعناوينقراءةعلىانفسئاتوفببقوئدواتاولىكوسانطتقومالتيالجميلةالائارالفكروينتع

وطيفتهالاالشيءمنتلحظلافالكلمة.الانواععلىالساحقةاكثريتهابىبةوالحاثئاهيالواؤعاو،اطبيعةابين،والفكرالمحسوسالخارجبين

عنمشكلةتخفيانو.نودوانفسشابينه.نتدخلوهبم.عاديةاًلاكثر.العاقلالفكرفياللامتناهية

وحياتهاذوا.نهاعناالهـلماتتحجبها،اداًخليةاالحالاتوحى.اعينناوهـ-.والفكرالاحساسبينجسراووسطاذنالفنفي،لوالجم

لحالتناالمخارجيالمظهرمنندركلافنحن.وجوهرها،الفربدةالغببهيالتعميممتناقضينبينيجمعوهو.والشكلالمتوىبينتليف

الجانبهذا.عواطفنامناللاشخصيالجانبؤقطنفينحن،النفسية.الوافعيوالتفرد

الظروففي،دائمايبدوكما،دائمةبصورةاًلكلامرسخهالذيالشائعيوصلوالتي"الفنيللجمالالمحسوسةالعناصرانهيجلويعتقد

بالقرديالحسعادةعلينايغربوهكذا.الئاسلجميعبالنسبةذاتها،ف!!تكوي!نهفياساسيةليست"وا!معالبصرحاشيبواسطةاليها

بديلاالكلاميقيمهاالتيوالرموزالتعميماتبينننتقلقنحن.افرديةوا!ؤيرقعالفنيفالاثر.الظاهـرالسطجغيرفيهلات!كل،الواقعفي

العواطف.الاشبءعنالمضايى،والفكرالمباشرالمحسوسبين"الوسطفي"،الطربقمنتصف

اكثرفكونكبفتعرفنفوسااًلطنيعةتنصبلآخرحينومن.مادياوجودايعدلمولكنه،خالصاف!راليىهو

للر؟بةا&كرالصورةفييتجلىطبيعياانفصالا،اًلحبهب!اةمنانفصالااح-وسابربئرالفن:التالية؟لعبارةهذامفهومههيجلو!للخص

فنانكليتوجهوعادة.اًلفنانبننفوسهيتلك.وانت!فكبرواًلسماع"الفكروي!حسس

،."ثه،كلأزا!لا"6ءه)4!3ى15ىخ88أغ15،1س!4ل!في88ئه*"اه"ةيس!،85"،34.!ا
إبيلانخاصاستعدادوللفنانحواسهمنفقطواحدعبرالفننحو

اًلاشياءفحياة.لذاتهاًلشيءيعيلانأي،للنتمكلوالشكلللوناللوندؤ-الجمالقض!بةعالجواالذينافي،فصزيائيينكلان،والخلاصة

فشيئاوشيئا.والوانهاافئمكالهاعبرللفنلانتبدىاك!هيالداخليةكعملمية،توقبمبقكاداة،وسطىكدائرةالجمالمجالاًعباراًلىصارواً

والاوناًلشكلىسلفيةعنيلهيناهو.اكناادرفيالحياةهذهرهرسهوحاو)واءهـنبعدهمجاءومنكرينا"فهؤلاءذهنشغلفالذي.تناسق

الخارجيةالرموزلاف2وتحت.والواقعبينئاحاجزاتقفالتي.تصادمالتيوالتناؤضماتالتضاداتوجود،هووالانساناًلكونفهم

الذياكقليديوالتيرالشائعةالفكرةوخلف،الانفعالمنوالظاهرةبرينالطبيعةداخلفي،تضاد،والطبيعةالفكربينتضاد:داخلهمافي

.......6!ذنجسدتوكلماالحياةاستيقطتكلما.نت!حركالتيواًلحريةالفرورة

-0.1الصدحهعلىالسمه-اًلمفكرير-نالاحياءهؤلاءتد،وتضاد.؟كهكهرتت!عكائناتفياًدحياة

الفلسفتم!خبة-باريس-الضحك:ليرغسونهنري(1).اًلواعبىوالعقلالعهءاءالرغبةبين،النصنيوالاددارالحسيالادراًكبين

.ةالعاصرالحتاةتختمرففيهاضرورية،الفللأسفةهؤلاءمفاهيمفي،والتضادات
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.نهوي،.رقولهليسما،الألوؤطالكلامفي،مفردكلعلىوبد!افتها

الاقلفعلى،العالمعلىفدرتنايكنلمان،الشعريةالاعمالهذه!لابداسبهبةاًوأ!ملبةالنقد

به.احسماسنا

اءا0و-16الصفحةعلىالمنشورتتمة- لشعر""بيناًلناسيفرضهالذيلثناقضالشائعةلاخطاص

باستعماله،الشفافةقشرتهتحتالوافعيخبيءفالكلام."الواقع"5!ححيوكاو!ه!!ممميمممم!

وراءهنبصرلناويسمحعمقهللكلامؤيعيداشعرااما.الىلوف

النفعي.مخططهافيالاعادةلنعيسهانكنلممالتيالواقعيةال!قائق.ببلغوااناخوور(قنانوى)يستطيع،قرديةنفسيةحالةيظهـر

الوافع.علىاكبروسلطاناالكونعلىيحدلاسلطاناالشعريرملكوبدلكعلىوببحملونا.المحتومجو!وهافيالؤ.بدةوالصفةالحقيقيالانغمال

،بزىفماعاليةعقلاليلآص!ة،-لافةعمليةككل،ايضا/ملكوبذلكهـنشيئابانفسنانرىاىعلىيجبر،يناهملفسهبالمجهودنقوما!

منالاليس"واقعيةلا"ومن"عقلانيةلا"منالشصالىالكللأميكنلمباشياءالينايوحوناوفيحدثوننا.همراوهالذي

اعلى،عقلانهعلىالشعرت!ش/دلمكنالع!!علىلل.الهراءلا!.فاب!دابعدخرون3(فنانون)وين!ب.عنهايعبرلانمعداادنوؤء

....م.اعم-اقفي،ثبرهامنتنتظركانتخفيةاوتارلتحربكيدفعونناؤهم

ة!ألنتعويحل!امماتى،المنطقىخاصةلولملاشئاءىيرحهـلمهاللمعرلعقليسومقااوشعرا،ن!تاوتصسو.يرااكان،للفنمهمةلاوهكذا.كيانئا

.....2والم!لمعليهاالمءواصعوالتعميماتالنفعيةالرموزيطردانالاموسيقى

فيفعدخلعقللخافىلثرتىلتيهدتحسحبلفنهاوانتبملمكمنانهـألفولجرفهذألامفىءلوجهوجهايضعنافىلأق.عناالواقعيطردشيءوكل.اجتماعيا،بها

عالممنلنا./ستضرجالشعر،عذراءالألموؤطالكلاميركهاالتيالكون!!اولص.المواقعمباث!رةاكنرر؟يةفقطهوالفن.الواقعمع

؟اصف*بةاللموضعاتالظهرادارةالادراكفيالصفاء
الاعلىا!ثصكلادن،هطيف،انه.اكنجددادا/مةمباهجالبكارةابدي

."لملمعرفة،وا)وعيالاحساسفيومرفييةعفوية"لانفعية"دصمنانه

مثاليةدائماسمي"اوهدا،الحياةفىمعيتة"ماديةلا"و

هوانىصهر)):رقول!!مافابريمعمولنييهتييريهناويلتقيسوءعلمىرقومالة!فيوالمثاليةالوافع!بةبينالتضادانيرىوبرعسون

والمخلوفاتالاشياءيسعينظرهمافيفالشاعر."الثولدحالةفيكلامالمايةرقومبئما،العملحقلؤيالوافعيةتقومنظرهففي.تفاهم

والبحرفطنهلهمايقوللهللالاش!لاجمإعندشم!ميمهـكر!لمعمودي!ميهاليبحلظاببمالصاهـيمالاتصاللخةصاىنست!عفقطالمثاليةالحياةفعبر.الروحفي

كونيأوأاهـرأةكونياو!لحراكن:ا!حرةأوالمرهةاو.اـلواـقع

..اًلا00..0.1:.اكظدةالىجوانبهابعضفيتعودللفنالبرغسونيةالنظرةهذء
لتعميدكعمللهيهشبهوظيدتهالكلأميستعبيدوهكدا".ه

جلإيد.منيولدانالعالىحيرركلوئنهيدواثعرانل!حرسس!اءمدف!-ا!لمحبما،افوبكانت!اوالالهامللشعرالبداًئيه

واا!"ة،غيهجمةوقوىال!سببنوسيطاالفئاناوالشاعرتعتر
إصفكانالتيهسةالم!ةالهـلماتالادهانالىتبيدالنظرةهذه..

ررغسونولكن.الغناءاوالموسيقىاوالشعرلسانهعلىتلقيشياطبن
المشعرير--ةلميةالعم.لكشفهالذيالممحريا!الم)1(شيليالشاء

اللهنجر،الخالقاسميستحقمنليس":تاسوقولىعلىمصدؤاته-طفياجعلهـ-ات!.الطبيعةالموراوالشببامناوالالهةاستبدل

."والشامروفيالاثجاءدؤيةفيخارقةبقوىلتزودءمختارفر،دكانسانالفئان

....شا..اًلقوةمن؟وعاكأالذغعلىيضفيوبرغسون.للنالسالر؟يهنقل

نومن!"لرلا"لرمزيةبمعلبمطليريلمدول!سهلنيببهللمدلمفكرسمةهؤلادلىلا(ىوشبلي)علىىالمرنكزاًلعامالفلسنياتجاهمنتمحدوهدهونظرته.الواًعية

لمالتبالواقعيةالمدرسةمع،الوءوءبعضفبى،الاكقاءعن،نميربوجودوالحبةاولبيعهفيالتطورصركأتفسببرتحاولارخيالغائية

مادكس:كارلرائدهالسانعلىالصر!جعنتردرتكنفيةتالكائئدؤععلىوتشرفالطبيعةمنتنبثقمدركةمنظمةقوة

/مكئالةرحدرجاتمندرجةأسمى،المعانيفيبمعنىهوالفن"-اوخروجوفرد/"وولمجباوتعقيداكم*اًك!راشكالنحوالطويلسبرها

ا،زر،نخاقىعنالساورةدرجتهفييعبروالفن.لنفسمهالانس!انيهبهانالقلمسولى.بمهااتيهيالحركههذء.واتماثلوالسكونالماديهمن

.!؟("بذاتهذاته.الخلافىللتطوراًلاولالمحرك.لعتبرهوالذي"الحىالزخم"الفرنسبم

روح،المدرلةلهذهادطريينالمخططينأصد،منرير!دووءـلافانئ-،ءشوقلآوديئاء.لآلىراًعةمنالطريةهذهبهتزخرماورغم

الفن":ماركسفيةمنثطلقايقولتدماوفاببريمولنييهآراءغات!-ابهايئكرالذيا!طالفحصامامتصمدلاانهائعتقد

وما.خلاصانه(ذهنياهضماممنوهكرشعةمناكثريعني)فرحبه"رؤ&ه!ماافئاناعئهالخلاؤةا!هبةلعصرومحاولتهاالشديردة

يصرضيزالوماعرضلقد.حدودهامنالبشريةالكائناتيخلصبزالافرعنالئظرصار!ة(الحيالزخماسمتعت)والغريزةالطبيعة

-الجمالءلممكأ،بمن!"ا!دوات،النماذج:،نالافعوراسمى.يلابداعيةوالموهبةالجمابىالحسىتكوبنفيالاجتماعيةائعوامل

.(.7؟صالذياـجديدابالكمسبالاعترالىمنومنعلاالتحفظهذاولكن

!نالالمارفكرينصمن!خانوفالماركسي/قيشبوكأدكاكفردطابععلى*هتمامتركيزهالىالبرغسونيةالنظرةحدعلىجاء

:يقولحينوالجمالالفنقضيةعالجواالذينوالفرنسيين31!فىكأاللغهبعكسللالئساءاهـةاللغةتعطيهااًلتىالبكرواًلمعاني

نجتكلالذيا!اما!شيءفرديةصورةفييضعانالفنان!لى!!!اهـ-"رموزاالا،مبتذ)ةمبتورةجزئيةصوداالافنهاتعطيلاالتي

."لاثرهالاساس.الناسبينومشتركة

بار/سالفرنمسيالئص.الاجتياعيةوالحياةالفن:ببيخانوف)اًلغرنسيالاديباًفكارمنهاوتتحلأسبلالنظرةهذهمنولريب

.(216ص.اًللغطةبينبفر!!عئدمهـه؟ا*!3الا8!س+كا!8مولينيهتيبرى

الةتانيعرفعئممالوفيفرهنري،الناحيئهذهمن،ايضاومثله:)اً(فيقول"لعاديةواًللغةاًلشعرية

ت-؟ت3-العرعندفلع:3!2!4)!ول:شيلى(1)الفر.!-!الئصيبالخاصةبوسائله.بوحبماناًلشعروظبفةانبما"

ص"الادببىالنقد":وكلاركالين!بفىفمقاطعانظر.ا؟!االاساًلوشية!ابةاًلشدريةاًلاعمالتبدو،مسمىشيءكلفي

.0314العالممن،الصربحالكللأمعلىلستعصىما!تث!الىبفنئاولناقعالية

ترجمحة.فيفرلو2لهنري"الجيمللعلم"كتابفيوردت(2)جابى!اردأرالةرنحيالثمرالىمدصا!:مولنيهفى(1)

.016صغيتانؤ!مححمد.3691
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الكتاباترعضباورتكناء،لن!ري1البحثلغةعلىالصفاتهذهوتنطبقعدادبسة.ب!سياد-"انيكائن!و،الفنفيالخهـالق،الفنان":بقوله

كما،النقدلغةففي.الفنيلنثر1قئةفيتدخلانيمكن(لتيالمنقديةالذاتهـذهوتحقيقذاتهمنانطوىمافرملحةاساسيةوبحاجة

لجميعبالنسبةنلسهاالمعانياًلواسهةالمفرداتنىملعلميةلنةطلفي)!ا)قهعنالامرهذااييهنتلئهوالانان"عوذتوكهفيمحسوسشيءفي

المعانياللاليربمبهينولكما،"الاستعمالية"المعاننتحملانها،اًلقراءلابالونانيتعللهناوالامر".والعملالتضالرجلوعنوالمهيلسولى

ونقلنقديبحثتلخيصالممكنمنوكذلك.الاستماليرسهاالتيمنوجهالىالالحاحمنبشي+يشيراًلتعريفوهذا.اًطلاقابالفن

الاقرترجمةويمكن.موتصرةاوتاريبيوبصورةالقراءالىمحتواهالعامالنموفياًلقيخصيةلفرديتهالت!!اًلدعامةالى:الغنانوجوء

ويمتها.اقكرتكفمتاندوناخرعبالىلوةمنانلمهئه0)1("و؟لىضارةلملمجتمع

هنافيمةفان.المحاولاطههكهجميجعلىليستمصيالفنيالا!دراماعلى،الفنابىالجماليالموئهوذهعالجواالذينجميجيتللودكذا

لايمطنبحيها،يدملهالندهوالتقردوالوجدانجبةالفههتةبطابئهرمنالافرموإهوع،الاعهياءلطبعالنفبعةادتبارعلىواتجاهاتوقميولقومختلض

محاولةوولبازبلهاومندعهربشةفيورهوقماكاملااًلااليهينظران.الفنيالابهاععناصرمناساسينعئصرالفردلبالطابج،الفنانادتماكه

محتواءلنالمحهـاولةوكل،معاهلةانهايعتلدباجقهاءمنرجزءلابمهاللوورهزالمرت3وهي.اللنيةالعمليةصلبفيهي،الفنيالعملفىردية

الاولالمبرروتفامهعليهتقضيمختللةوصورباهانالاواًخرجبشابير.الفريمهوالطابعوللاصالة

ذاتمنالفنيالاثرنبثاق1تعنيوالاص،لة.الاصالة:واقيمتهلوجودهتمابةالاجالواقعيةمدرسةانصارانالىالاشادةضرووةمعهذا

والأندفاعاتالعواطفعنمباشراتعبيراوظهورهمباشرةبصودةالفنانالخلقفيالفرديالعئصراهميةعلىيمرون،الماركسبونرأسهـموملى

هـننانولةكاانرهيةبسموصت"حمتماالتصاااوالملتهصاةتمهمةا"إرينيةوالظاًلاجتماعيةالنروهلبردرسالعنايةضرورةاًلىلينتوواًالفني

هوماينالولان.اًخرجلغةالىنقلهاًوالفنيالعملتلطيئهالمتعنرالعلافاتاثروهباصةيعالجهاالتياللنيهةوللمادةاللنانلشخسالمكونة

اًاستحيلورنولطنالانىاًلاثرعئاصراصدالاليسوالمحتوج،محتواهأالفنيالاكاج-كلوينفي،مامحصرفي،مامجشمجفيالسائدةالانتاجية

الاصيل.اًلمتفردوميسمهركلبخهنقلهللف--روؤ!الفوفي"الابئيةمنوغيرهاالغنيةلأثارتعبيروحتمية

العلمياًلجثالنظهـمنت!ربالتيا-ماتاهذهكلمع،دلكومع.سفليكبناءاسال!هافيتقومالتيوالاقتصاديةالاجتماعية

دا!رةعن3،ملااستبعادااضقدياالعملاست!بعادالىلانميلفانناالمجم(لالفكودقيالمفاهبمكلختلففيواسعة51اًلجولةهدهبعدوالان

.الابداياً،نتاج:نتساروانعلينالزامااصبج،اًعيةالابوللعملية

سممر-ممسحس!وروناةاواًلطلاسكةاجمجالنلالخاصالعالاقبوخاالنياًلنفدعلافةما

لدئأزم-ارالممارفبالامكانهد؟الاخرىوالفنونواوو!بالثمعريللنتاجافرادهعلى

ز؟كد.انأوسعنفيهل،بالاقلاو؟العالمهذانطادفيالنقدادخال

2676."7"+سصرباشالملحساحبماالسيلىبناليماالذ،-ناونروناةظ!،ا!بأتوالسمالملامجيحملالنة!يالعملان
.؟الجميلةاًللنوبهعجالفيادخلوهه(التيالابدابمتطالاعمالعلىدقرنا

اع!ووم!-ائممثدتجكه!بصسابؤصهلمكالتإجممهفهـأء!صبكهىلمحعمصعرضممش!ابئرهمضلو(اءيةالار!لفنون1عن-!قلقنالنقدانبحلثنامستهلنيتلنالقد
.-..سهن-!اتالهأةفيهكايسعهبوانا)ددهبئورنكاندتد.نمالوهاالهي

-".ال!هـ"لةالمفشواتالممبزةرراعيةالالير،لعمليةاكقدبعلاقةالبحثلهورا

اقصلحفلمليئةلىلبإدوولةعوص!-!لمإصكاالاثر."حأكل1!!نوعرختلفذطسعةكلنر،را!طوفهعمالحاتاسالس!و مس*لممهقههدلاامأ"ر،!الأمىا!طلى،سملنرلههدهمىكا!الهمدماهـصعلال

---.واماليههالفنى

.شيخص/لةالنقدلةالائاراكثرءلمىعامجحلةنيظرةق،ت.و!ا"لاولصحيحهذا

!ئ!هراضصالط

ص2مهطهئنطه؟ر؟قأءاملهقياالإر-،ثنط،ثمييوثلاوندبانالاساادعلىتهسملالممىوفهة

.االقنيالي!لجئىة1دمييدرفهمملاكثر

المهطاى.اررسلسلطلىالإعههممادرامةالملميهةالابماثلثهحادكنالنقد

،لقاءمخئةلةغاياتهوهمماطد-"فيلانهالذأءجةالمجهةعلىيربكزحش

دار4مببههماالومافنبممسادرالدطيو)،خمهه!-ةالةديةالأعمافنعلىالضدء

!.دان-دن،الدلاراتدلطانيابدمىوطهاسةالهعولزر!براًلحهدينةالمددسسةتقنق

الط،ليصيم*اضناءلحىإدتقالمئيهلنةالملدم،تقدسهالتيالمططياتاعهمادعلى

..،!ع.."2صنخليروإحك،مهئل،ئهسمهلسقيررادعصااًسدقهالهضاًلدكدبةالأبحهاثطلىاًلطلهى
-5لإ./.-*.؟3.الدنسهر،داًلهحهليلالنمسطلمةثاصةالملدم!ببطض

)"؟+":.لقم.."-اهاىتااننتص!مللائمقههائىاوقمماوجاصننمارلتومسماوحساد4

ا).-،راحمجموعدىالعلوئث4لعار".)2(سرفيوسبيوسإمول

."معادلةتارلاوبمهلمئهالفليوجدالتى

الحشامسالةل!رحتستء!مالتىوالجملاًلصاداتأنفيلك.بعنيوهو

!.ا.حمه؟!/4.)ءاهـهليهاب،لامكاز!أقهرججكةومن.السمامعينأوالكراًءلجميكبالنسبوذاتهبالمعئى

.نهلى!بململأ!/.+كا".01"ي!نفراًندونذاكهاالجملةداخلفيأحوىبمفرداتالمفرداتاستبدي

!.!+.،لمبم!ه/؟!(!كأ(*!م"ى!!؟؟الجمى-لالستبدالا)علميةا(لمغةفي،بلامكانوكذلد،اثصودالمعئى

،؟،!ته+!ء.بالم؟لا:3..+1لم،نر!.زونم،3!.7.0فىى،مطلةابرائيةووةللمبررا!انوبهـلملأ،ئفسهالمعئىلأعطاءباىرج

لم.+!ءألم.إ./!./!.في/2:أا.أقي.!/./-:ءلمني..،ء./!!.اًلناطت،جه-جقبلمناتعاملافيمفبولهاًنهاأل،العلميةاًئلفة

.4!!-!ح+.!برلمبر.!!

الدأطايشم"1لممنمتاسهئهأبههجأدنببب6"قث-الشماقلععه:فيهفدلدهندفن)1(

..!3ص31!ا-العلومالتة*88،!88هأ-هـ*:2 سردهيوسبيوس()
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على-مفيدرراردكلودابى+ولوج!العالمادخهلهاذياالتجريرجياًلمنهجبهـ-اروخصلفهوالاخرىا)ف!ونعنءسصضقلاا)ضقدكاناذاانهقك،ة،؟ضا

إفسيولوجي!ا.ا.مئهصنعالذيالخثباوبالحجرا)تمثالاتصال

أز،كادهصاتوانتحعار!.6(وجوتيهنتجملر(تمسر!منالكتيركانوكماعناءر!!منالكثيرالاحرىالفنونمشاركةضروكةالىير؟ديالامروهدا

هـنوء.*امي!م!زملائهـم.نعاليمفيتضطربكانصالتيالفلسفيةللافهـار.تكونهاوكلخاطرو!مومها

ثسرالتإسعالقرنورارايةعثرالثامنالقرناواخرفيالمازياؤلاسفةؤبمالاالعلميالبحثنطا!فيلايقعانه.كلهعلماليسفالئقد

دوسنتويرفكيمثل،الروسالروائيينقصصصمنالكثيرفينجدكذلكدائرةفياوقوعانحويتجهاويقعاصرجانبفيولمكنه،منهجانب

ماعيةالاجشوالةررةيةللافهـارعميقةأصداءوتورغيهفوجوركيكوفوتنسيالت!خومعلىتقعالتنالانساليةالنثإطاتاحدهوالنقد.الفنيالخلق

.الق!بصريالح*"تحتالروسيالم!معفيتعصفكانتا!"!والعلمهكةمنكلمنيستعيرهذاًمركزهبحكمو!و.والفنا!ملمبمينا)قائ!ة

كأا-ر)5ا"يروا.إعنرؤب!شحده"هااررءداعلمياالجوءعتفاءلمنوهلثسلذلكفيمثلمه.الاخرالجانببهاليغذيعئاصرهبعضاًلجانبين

سحداملا!؟فنيقىلمةمحاوتبدوانالاتينا(وفامار3رالاخوان"و"والعقاب.الجمالوعإمالفلسفة

وفياير"للروالاطارخاقىفيإ:اقتمحناأإضةسوعلمالجنائياولمامعطبات

.و!لزحناءتروؤ!اطراؤطءلى،ةاتبزاأنوآز*دوبءورةخاء،،اش/ث"-.الرولمم-ةالمعرقةءكأسمباتمنا!نيرادءضفادالئقدارالواءمحومن

وز*،)!مهجوير!*هسىءصوبينالوتةقىا!هـللاؤةاإتذيرالى!ءرجةلتقييمالعلممعطياتالىوالفلال!مةابىاحثونلجماالعء-وراقدمومئد

الئاتنيءارئفسعلممعطياتبينوكذلك،الجماجممااإضفسعلمفي"،ونج"لفهـ!ياضيةالمرالارقمتمعطشإا)دارلىولىاورمت!ارالقدمفه:!.الةن

بة....بةالذ!-نبينالاكت!فاءهرراتجلىوقد.المولص-يشىواإث*ريالايرقاعاسرار

الةلمما!ة-هةان!وهذاو!لالانى!طلاهمدضلليءهلمن!،نتصاهاؤولتيللذكر"ورثرءبةوا!والميةاًلسصعراًرالاوكوالعروص!كلةاحمدبنال!لميلفيوالفنياًلعلمي

...............النقدإةللدراساتاًلرئيسيلآالمضطلقاتاحدىكالتاتياالدراسةهذه

اثلهلمهكانببقلمنظم-وصهـةجونو!بىالاس!مصبما!مهاذص!ربمتهالهبميؤرو:لمغاولملا!اظةالاذمانيةعرفننهاياًانرالكبرىالصلميةللوثبةكانوؤ!.العوبعئدللشعر

(!ا*:-رااوادي"..اؤء.ص!بعضحوؤكب،(!الغضبدعناة"روايةفيولمولد،والطبيعيةالبيولوجيةاعلومافيوخا?ةالماصيينالقرلينفي

تاات-اصبةءنالفريرررةوالملاحظاتاًلدقيظ"هـومات!المخ...اكبموادوا!!الادبيالنقدامدقداً!ماعيةوغيراجضماعيةجديدةعلوم

مدا)ق-راررخل!عاعنالالاتصدرمم،الالةبتركيدؤ،"!روءنادء-ولرنواللغويةافراًساتاالىبالاضافةهداً.لاينضبوللاتآصاءللبحث

وار-هـمالا!قىتهجي!دفيملحميانف-االقصصهذهيعطيو"ماءمما!"ؤي"لىواغئ!ااغض-ةاالىرةةاؤا!وسعتالةيالمقادنةوالادبيةواإترهشة

.الحديرثعصرز،فيالرفيورصتوىمعيرةفق،النالىداحياةفيواثرهما.بمثلهإنيةالأفلاعهدنطاق

عكساغراءاتومنا&لمميةالحركةوصيمنيةلتواإبمالشعراءوحت!:ائثوالهـذاًذهئضااًا!،بتبادراًنلابدوا،ن

.اشعادهمفيالغنيةواغوارهاومناءـجهار"وزها؟وصدهاإضقيدلص-بمنهوالعلميةا*،رفاهذها)ىاللجوءوهـل

اهـ-ىفئ-بران.حسب:!ولىءن،يىةا-ريااش!راءمنءاقلثاهنكرروانلاتفءبموادالتكنيكيوالرقيالعلهلآالحركة"قتستمهـالفئونالم

اكلاسيقىء"ة،ءاالى4لاغو.إقي4الجمالبةجللألعلىيرجمعؤاليريءثلتاعر؟لهالاحدو*واًةبعوء.و!؟تو?رضاتمللااها

الا.ضبإطوامةاهرواإةوادطام!انيكلزرصعرهؤىوربدفانضب.إءدتةاا)ىذ!"تالتجم!هىإر"هـووال!ا)ثعرفىب-ةورياإ-5االمهـرورصةولعل

للأنبةال!ةا)صهماتلى3وركاهكأ،وا)ء"جارةاثءكلاؤيالاؤ"!ادوكلا!اطفيؤ*الئا.احدإنةااعاوما"*ط"اتمنالادهـ""حاءزوووالاوزواه!دافىارء!

ةر!صدةءداما)ةون"لل3روىاةءردةا-،تضالرياولمبلضةتد،راةىاا،برداممجالتو!ءيمؤكا،ا)ـك!ىأ"تادطءز،ز*تءر-5الذيالمفضهـلااها

.ا)طه،يرلمةالفكرا-ءأ)ةانوصههحكازتبةالفكرل!ءاة1ءناعماؤوالىيةكواب!إدالىوال!ىاًلشعري

الذ.بر-نالادءط،طي!ينلاراًءخهلافا،الك!الاء-إ"!ذهملاوردزااننا،1!.ةرالس"تءررقىنكاةد9.او،دةدونوملآوءكلر.الوقت!زراًاليء!ملمة

وان*رؤةالممود-ءإة3إحدرر!اعلىؤورطهلادعتمدنفء"الةنان،3رناهـمدص-9ءاًلىوالذه:"كألآا:فااعم"قمناق*،المجهولتحهـلاني9ا)ةفل

ءإ-ىاوكأاإلاواءالحءاةغ(هـاتؤآهـؤيلأتجريءالفنالارداععورببئاجزاًءلم)،والىباءن19عقلناالى؟داءاز!،ز،جهواروور*ة5،،1الكلمة

داإ*ءظ"ماراخراإ:شعاطاوان،ا&طقيالادداًكوالمضظما!عقلهاءت!الىرواير"ءدر.االفن3"اريربيمؤلماءايطلام2!ؤة3ءقيووكازتلت،،اءارالا!

.4اكءكلرلىالممادةص!ه،يرد"ريالذصاهـامؤتء"ااًل*ش،المجوولةو؟الكنور31"ثءة*هااًلءىوالاصداءبالاعوار

انالانساصلملام.زئ!كا.تانو،ا"ضونارانقادالاءلإلانةمهتض،جنببزازض،اء،رتىانراإ":ظي!ااءادةوتاإكتف؟علىاورائمةااووج!اضوبااًاثءريالارداع

الم"وابىبرةاءمل"اتاعنا/ض،تع"ر،ء،ن!-"جملةؤيالمخبوءةاشواقهو.اًلاصاذةوؤءمت14اً)ممشقىدهاوصوإ-؟ثطاهرافى*!.ب؟ء

اض،ردولا.اإنقطيواإ"سإسلالواعيالم*قيلرة*لىاتئاد-"قيماسكةاكألاؤ-ء(م(دءبمءحاو)نر،5،فىور،و!هـ!لآالف)اءركقىا"ما،-"ربر()"كأفاإ؟قت

،خزر؟ر-رص-بالمصطق)115ائجمااروا)4يرشراديااإثصاقلي،لح،دنفكرانر!لآوا)نإةع9الموضالازارمماورآإبةا،تناص"نااًلروضةوع!.راًلخفكأ

ياكا،!اؤفورزلمقها3ودءاوار!،-ووتوبرءولةتو/ووها"هااثخاصة-ل.ياا)-رءأراء؟لمء-يموهـكذا.عالف!!اًلننت"!.،،الصةاوللاداء

ق-ا)خ!إ*ملتلمزمالمواعيةادصيقىاالطإقة"ن؟ماضرىؤهـهالم"ةءارع،بماللارزة-وكحركتين،اللأوء،،دءو"بن3لا3/للموعكدعو"برغردلمقيوواًلفا

ورا،ءصواتليالا،تخبرةمنوكمءةلم*رةطاقاتمن؟موكذاك.الفني.اوشىاهـتموىالىليا!لاوعر،

ا!-ضظ"مءلمىقدرةمنوءم،"خهاكلمنتصهدرانيرمكناتياماوتةالمتالمظ"رهـذاثدالفنيةقىوال?لمهقيالكل3ةاًلء!ليبمر،فاعلاةالقفولا

الازع-امنوع"جردةليصورةليمرف!اوور?قيا!لهؤلفظزمواونرصولىرا!هجهودهكلاستندداًاءدبثةا)*صورعلاقةيرورة"رالذياز"،9ال3فالفلأ

ءمينة.لحظ،تفيصحهضةالاتعزفلفتامنتنبثمقالظنيا!،دلآاننظاًتركف:اواًلفكهـ،البناءداًئرة،!ياًلعلمم"قىواًلا!*ا!2الحقائؤ،وضم

ا)--ىزمملان؟زمبلالمسائلووذهكللحللادكفيوصدهالحدلعيهـ)صل!"هـ*ول*5اوو"هول؟!*الطبيعيةالمدرسةزطظهاكالتإصع11ةاًلاهـهشالى

ابداعه.احظاتت!،عقلهثنا؟ؤبا*ئروؤكأاالوابمبةاًاقوىكلجاز:4اًلآه-ةوياًلعلميةاولر)قةتبنيعلىف.،واو*ععض،سهعالظاًاقرر،ف!،

المقواعدقىوخاصا&ظممنالصارمةللقواعديخصءالذيالشاعروكذلكه!دهرعماءبعضعئد،ال!لومنحداالا/حم!اهوورازإغ؟!!الهـراءاو!ى

الادراًكمنالذخيرةهـذهءفلالىير-تاجالعربيالشعرديالعروضبهيةس،اوا."و.-ةاًل!مجمالقصة":زولاس515لمااًادعوة3د119.المدرسة

الاسرارالىوالفنانبنالشعراءدربانهايعمدالتكبما،الاحلاموصتىالحيارةاًاـروو؟،!د!لانزرلكاور؟إو!و:!ا!"ادولم5بر-.ءأادب!ءوضإء

ة؟السارةالواعيةالحياةمنالبقاياقيهادرىانامكنامناليس،الكونية

ؤالابهـاع؟اثواعيةالمقليةالقوىإتفتتالنتاجاللاوعبىاعت!بارإ.كنالاط89*ش،!ول*ول"8ه!**!لأ*+5:ا)خجرلبيةأروأر"ا:زو،اسجبل11(

وج!اشيءل3قبلولكنالحلممنصرباؤقيطيى!والغنيالشعري.!ا2باريى
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الطاصرر"فهوصورن!هـيلاواخارجيااًل!المتكوينفيلدخللعناصر.مهق511ا!واعياكت:4ومن،أليقظةمن

ولكنءكلماتأووف!ذالهخلالمنالرؤريئأبمماوخطوطا!وانبشكلإةاغ!داان4!ردا)فيخباعالابدا!رةء!اكةلىا!ت*ورادلاوءورقادن

اهـ-ائلا،نمإءانترفىاادرور*يعالبمالرن،نانهوالصنيعكنبينالؤرقوا!ءجمة!قيدرهاطواإؤ،ة-فىوإلمميحة4اًلاًلتظوةءنواسعمضزونالى،جبرجه

هـ-!الرؤريئاي،اما)مالهذاالمنانشرةغيرالرؤ!"الايصيوراًلناورر!اوغيزولدلم!لواً،لىض-ء،جوالاررإلاد-نركأراءوا!ةوواءلولائلاررمننضدامءاى

.السواءعلىالناكدونفساًلفناننفسخلال.المنط!يةاوسازلامن

انفنيةوالاصا!كأإؤربربىاا)فرديالطابع/نجكرانيستطليعالذيومنأ!--ط3.:راا"ضانا"غبرقى3،زتءلماوعميقابز،فالمحؤىكاىوكلما

انجاحظ،اتارمثلاثاراهـاء،اتقدياالعمقفيالابداءهـشموبالتالياصدبرء-لأكالمءكأوىت!اًنكطيشفيولا،العقايةالوسائلهدهاتءدام

اك--!الاغ،نيمنمقاطعوبعض،الاثيروابنالمعتزوابن،!جمبةوابن!ياشمولواوا،ورتهرارومةالد،5ول!:ص!المفنياًلاثرا(قيمةممىالالى

لكتابنااكفيديةاكتاباتابعضواراء،الشمعراءكقيبمقيهايتعرصتض(ولا!،نيته،ءصكأالاجالواؤع-كأادر!-"اأؤ*،راهـم،بئ.ؤ:دووووض،.تيقديره

الفصول))وا(المرءصودالباب))فيالفاخوريعمرأمثالمنالمعاصرينبر!-د.تا!-ب،ا)!لافى،%ؤيأضشابكواالغضطدمدىاءتوىافطتورران

ومارون،ا"زنيوابراهبم،((الغربال))فينعيمةوميخائيل"الاربعة.عنهاإء-رباضاقيكأه،ءالاجالحاجاتوعمقهن،،

ينص-وطه؟"واقزامجه،درة"و"ومجترونمجددون"ديعبودء-؟!الىفىسهالاخوا)ؤ"ونا!نرط"قا"2ءاأزبحكم،للناؤدلاردوبرالمقابل

عملياتبين"لقواهنهتعاننستطيعكيف.((الاربع،ءحديت))دي3-ون"،ا؟ربالىضةدي41ءهوبإ؟ونأنبرو"وة*وع""ادتهسهادريرثء*ل

كلتحملاكيالاتاروهدهالفنيوالنثراثعرنعزوهاا!تكبالابداعو)*-ء!،لذضياالادهـاععمإجماتكا،1قزتما!قيءوالسهيماالقيمة"واطنمن

وشدغ!هموعمق،علموءزارغوثقا!ةخيالسعةمنالابرداعهذاسماتارنرلنئدءالاتر/5انعل"4يرتوبرب،الؤضيالضتاجتقبيماكاؤديستطيع

وغرابةلفتةوطرا!ةحدبرتحلاوغمنوأحيانا،حىوسلامةحساسيةبرءورلانهبالاوأطالن،ؤد"،مةؤان،ير*ادلهابم،اوالفنانبهامراتيا

الهتونمجالءنأكقدنبعداننهتطيع!بهبؤ.ساخرغأوؤءهةروحوألاؤء-،ر،لهء-!الاصنت!حنه،ا،لوزهظة(غةوالمأ(ضاش"اوسائلداالمة،رىء

ينزلون.أزف،موالفنانيناكصعراءفيهونرىالاعصرمنوليس،داعية4الا-يا!.سربرض،،زرعض،!يرئزعواناور:ياالاثرعضهارورالءيوا!ت?ورأت

والؤتفىاكصعر؟وارائهـممذاهـبهـمعنبهايداقعوناكقدحومةارسءأ؟؟،رؤطالمءغإوالر،ورإءورهيه(تانط،قالىايعهدهاالؤض،ناهتذاها

ننهصهاوا!س!رقيوالطراوفئصارر*-ةوالحمهنفسهازخموانفسهليالرهـاء!شمرة-انا!،ؤإداءلىلى.إ--"وو،ا*ن،اء،ىىاج!يمماقهامن4والمدرآ

عف-قىنمفيأنهضثظعكهف.الاخرىالفه-فئآلارهمفينجدطاكيا)*،هـآؤبالغوءىعلطالقدرة(دير*لم./*لطلمأذا،هـدهلتحويرلابع!لمبة

و!،زدتوريظنوتبنبوؤءسانتمثلم!رقينناوديرنن!دعنالابداعا*ه،ىاء:،،از!ضقارةسبوا!اللاواء-ةكأا!واءالاءو(كفي،وا)ور،طفيالذهـمي

منو!،نينلىضه*رأءاكقديةالاتاروءنضاردزديرضوايفورامبسونووايمررصلقى.!قيوما؟ؤنبللاثرا!ت-لميليبر*هلمه،الناؤداًناخروبمعنى.ال"صي

ورر-(رت-ردوإلانوادجإروقاليريوبورليروكولرلمدجشيليامثالأ!طض-،!يرزرهبق:ء:هـ!،معاكنافجاهفيولكئافنانالرحلةءماثلة

.اليوت.س0تواًراجونو!هـ،لليالاررةوأإ*رلىةالكاهات!ئياخزونةارءورهاومنإهـواطفواالاشباء"ن

ي!4ذارداخلوباك،!دءورةءنيتخلىشاعروأيفئاناي،وبعدءا-،،يرضؤ-"الذيا!تافي!يوا!طابع،ا!رديا!"كهءدالىبهااضصلالمعام

اًولهـو\)فنانن6القول/!حالاا،بداعيعملهاحطاتمنلحطةكل؟بعهاءفوحدهالؤض،ق"،قمنلى:دوالذيالخاءطابالعالماًا:اؤدإعود

التياًمتاد*4الإ?ذجمبةواواكهذيبالتنقيحعملياتأليست؟لاتارهناقدير*ءبىا):،ؤدان؟العاماًدراكهـمنطاقوؤي،وا)-.،"مينافيراءاولهامت

،،ذالإحدلمحيهبمااه!برللجماثارهيسلمانقبلوالشاعرالمفنانبهاي!مرؤ،!ضةلملى.صدبردة3ء-غ:قوليجد.:دمنضانازفامعاخلمق،المةضك!لىللأتربتحىيىلمه

قىاللفويرردآه،((الذاتبمالنقد"أو،النقدبمماالعملمنخاصةصوروجوهعدغمنيرءهلىوهو.معكوسةبه*ورغولكنارداعبمعملادنهو

إفنية،اه؟زار1ؤيهازتجوهرالبىاًلعملياتهدهأليست؟السياسية.فنيصنعل3ؤبمانجدهالذيهضلالاهافكدياالطابع

قبىف؟الابداعيالعملمنلايتجزاجزءااكدريجيتكونهاأثناءوتتصفى!ةنجبئا!؟ار*رراو:،الذياًلفردياممالابعامصىهنازوضجانودودنا

لايعدوالذياكقديالعملءنالابداعيةالصمةهدهننفيانادنبرسهحؤردبربئاننرىاز:،.فنياثرإكلاساىهـكممجزكعنهصرتوؤرهعلىيرض!فقون

نفسهالفنانبقلم،يشابههالماأوالعملياتلهذهلمتابياتسجيلالميمونانوالازذء،،تالاقتكل.اءب،!تمراليالمت!حويلعملمباتءجموعتص!الذنيالانمر

النقديرة؟العملضاتبهذهمختصشحصبقلماونظرزغؤيالؤضبماؤالأحسهإهر.اؤضانازفي-!ؤنبالاشب،ءهذهتحدثهاالتي

المتداو(!الشمعريتراًثناؤبتدخلألم،هشاالعربيعالمنافيونحئ"أز!"بينعادك!تقوماًلىنر،،والحجبالحدودار.نفاعمننوعاالاليسى

مثلقولمنزر"،ر.بةرصورغوردتنقببةأحكام،الكتبوفي5الشفاعلىاءؤء!اًاخإرصب"اءدوداترشحمنزوعانه.الخاهجيوالعالمالؤضان

واناك،سىلحهـيعء:دولازر"ريالمحتوىانعلىيدلالذكبترةأمإكلاا"أر"كزاتهذاولاندماجالضارجيمالماللدخولاحهاوانفهالفنان

((ردمءتمناكصعراءنحادرهل":اًلاداءطريقةفييقومالابداعا)ت،5ءر"ضدء!ه،3،الؤهاننفسؤباخليةاداالجبإغتيارؤكبهرهوعناه

فبمااكورلبدية/فةالطرمنلمحيهيرسضرالذيلواهرأبيؤولمثلومناًلاءتإتقىماهءت،1اهـضهـعتطهخلإياكلفيالجمسمبرنجمنلواالتيالغذائية

:الاحبابوتذكربابىكاءالشعري،للاكالاستؤإلاتر.ؤدخا"ااتياالجد!دغاليضةطبيعقيمنواصاداشهخاوتصبح

أوردكاصهراءءناوررأءلىواشربطهدالىتطربولاليلىدكردعخلالمنالأالضإرجكمابم9العايرعكسىولاوؤ*رهالفناننفسجزتاالفني

تبر3وبتث.*ركا!فن-قيوالاثارالنددبربئالاثاراننعقدؤاننااـخلأه-ةواالء،امءن?ورغسليالؤ-كبماالصلضتبم.الفنانهواًلذيالانسانيالفرد

الءهـهسان??ا3ان!،ذا.الوجوهمنكنيرفيونشلمفالمواسهعمن."منا!((خء""ةالتتالىضجرقي"هر،قالمع*ا):قيادماير"ء.ء"خلالء!اًلا

الاءمالاء"ر،بوغ!اواءباالعقلوانالفنهةالاعمالاكثرقبىيغلبالفضيةالازارؤرو?"!يؤ،و.بالناؤدي!حلقؤيماالحالهبوهذه

ا"امةااله-ورةهـذءانزء(رانتا1،،والبحتالممهرفةآوهـائلا!نقدير"،ءرا،دها!*ترزر"رويرءضحوان1،سارر--ةتاصروو،يرةهكلانالالايرممهفظبع

ليسهتالفنيوالمج،لاكقديالمجالبين!اصلاصدا.لهسمعانتحاولا!ءني89")ولثاور؟"نهـ!لاسأ!؟889الذهنياً!تءوإلعملمباتلجميع

منديرد411ن؟9!انعببناا!ور-جبرمنولبهر.(توالثا!وسهوح"دائموؤيرء-ورو!ءن،الفنا!نهرفيءالىغتمالتيوا!تةثلوالءفاروت

كمالاليدأءيودط،؟ء4الؤضيالعملظتبهوللىصذطلكأك!ااكةديةاًلاذار.4بء-ير.ؤوزؤثذوص-هـإد،-ت"وت"وزقىالت،"دلمزاجوؤقامش*لمفةانجاهإت

لىهالمهاالعإهجةوالابراتالن!!برشاركأة:جةااتالت!ءبىمنالعد.بردنجدار9الاخ!ذه)ء!عاز"كاررهـاا)ضاؤ!ر/ت-قيمنالة!الانرارءصورةوتحرج

ناا)"ءروؤاتلى-ء،ولاًلذيالحديرطهرانشانهمندلككل؟العمامةتبدوانها.اك،ؤدنفهردمءهوعهاتشصكلاًلضجمماواًللا!ايمةالواءيةةالنفم!

ؤ-!ي،ا):واصبلي"ة!من،النقدبىدخال.،-ممجوانالمجا)ينبينتصعهآ،زتا!ذين!"4ر،للمقدرارتء-ء!بة4و!تجربةاًلةردليقى4لروإتتعببرا

الابداعية.الاءم،لمجال.اًلفئانتجربةءننعبيرا

س!مدءيىؤر.برهـ،اصعبلجديدتنطيماي،خلقءملباتتهمينالحاكوفي
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