
بر+!؟بخ!!تهـلا؟.!"-!-!يرطد!بزثلا-س4.-4444صءلألىعلا،--!كها

خء-،-لا.!قي؟:.-ء-د-لإ--،يخ!!----كا--صء

-،-!؟-؟!-،

.جم--خ--."زر.:

!-.دلالىدببنرر-!ئمد--ء--

03-!خ!:بر.-ءرلرل

يز-!ستي!:برىيزلاة----ءخ---!لا-!نربركئي!!-ع

يزفيئر!!لإ:3!ء--.ةفي-د--فيقي*3خدبزد!!!!--

"ء!لإ-؟بإ؟مح!حح!ئم!خالإنر--بنإلأوفي-!!-؟!!ترئن!3نر"-!-م!مفر!رلثىلرمموص!!إ

وغيرهمقتبجمةوارنرشيقوابنطبأطجاوالمنالجرجازيونش،حزوصيشولوازسسيب،حرب،هلإبهلساي

ففنأومعرالنتصناء"فيرحدثهاا)زرينالورربالكش،بصناًلاتجهبهلاهنواهضالفدلىبرخههنمن

اتثنممنش،-التهب"المسهبالمحاهبلاتهت،كتم."ورقبيرء"اًإصجاحلحهب،وفيالع!يرواختلاج

ح!تىكيمزهاللهشدايرنمربص-الي-شضاءإحشنزتناكجالي،تهبلى،حإ،شجللائيشجلاهب

علىشالمتتلمثايتعشهلجكلاكرهاشدي-،ردهنشرنتفشهاجرا)1--رو-ء---!هيزواأزذهصهمء-دصلمزوو--يفيإسمترو،لنا

.فضاصطبتيهصههبيرثننجفرهبيدءحبأ)تصمسفبالت-اجرلصء،هي-3ت--م،ليداهضويرداهضهنزف!يالىب،هضهآتتووذك!ف/؟3هصا!هضال

يترغلربناهصلافن---،"ت"ءإىاكرات!زراأنهصيرهأهـ-رو---شأرهأبيفافاصهنشب،،ءاىشونمشغبهشتتص)؟-هش

أوردهااكيالاطر،تبعضوحتى.ال=،زرنالاور-ظ"بورضا؟ألرر،ح!زريخفةوفيالوث،حهذارقةفيلا!كلدو-ضى

"هلشؤيالكربالملزمالاثناععن،صرفلياتهاوبهسشلااهع،صسصا)تفسالابشارأههصشما،اسم-إل-بايضفذاذرااور،

يرحمشصأل!يرضثإافل!زرهالاقهيألأمحاى.ء،هنالال!اء-"إوررؤي!أص--اضهضلازفمهطأء--درودهلأفمهضا)ى،ز"فذالنالاتاهصال،زره

الورظيمالاز-،نياكراثهشصاًء،ىإتهبهصماصحىءثاا)ف،رهلم*هبكلهصبال--!رووزرابريرؤهضهصهم؟الاهفأب!زرهؤ-ثبعن

المقصودازعا،ال!ورمنصمورةلىةليأشأزررصنأ،!إي!لاو؟فيأترك!ماسهعءاىلهوحو

حدودهبتعيينضوءجامويمماتقواتالشر!ليتقودوالالابهذهء-.!هـ،دن،ت-راو،اقي،1)صوص،ص-الةالا!هوو!

هدهحولتحومالض!المختلفةال،،لاتور!درد،ارورو!ةش!--ئي.فتي،عملأيز-ذوق،وعنده،ال--وررنتزروق

تفصيسشبمهبضعهثناولشص.5ح-شنر!،كافنألي،ال-شصوداهمسل-هبؤأازسصحالنالتالنهنذلافهصنصاشؤتسهصفاضثصا

فيالص!حةمدىلبيانالشراثهذادؤ،زفتويإووولا.عل-هاالملأص،بةالورريض-"

رشتطبحالقارىءانغير.حقيق!"ءلىأ-كاروت،ازطب،ق.....

الىبتتثلثجافلفاما،اراتنالنا-"بنف!ذلزتسنبرزوكلقساتجنر--بوالارهمما.ءصازلمهالاصمسم--اتمهصكالنوربما

و"عظ!مهـاذكرز،.وو،التيررمماءالاءمحاثألاا)رؤجابللتنلحفاتاهضل.و.هص"حالموهيا.هنر3ززرالنإعالضشسالفكريرختارحهص

كتبذلثضفيسراء،وا)خاصة4العاص31فياثتؤفنصب--وشأتءتسفمذواهتألم-"ولهنهووزرالن،الاهصلىخطثب.ننازصفطوالت

برثلهصانوأما،العردضامتزللءيتصوكتهصالكربىبتؤتصتنلء-صصاز،تضير--حفيهتثبنتالمصص!زرالشحى)-ة"،متا)تجبمااحى،هصلاتا

شكتل!!نكصراتناودتالؤصةالهص-5اهنرأررماتاإعظبألىاحى--رلىفكرير"صهـهبدتاشبيرنضوفيبلط،والنقدالادب

يشإتأر"أمثالن"ن،ا-ثاالتحىو)لمنشاوأيخربالتألفاتإزنا.بر-ةا)ترالتف-هبلتسصل---هصواهيلجقاوالاإ--كص"؟الني

النفدؤبالجماليةلىالالى"و،اجوزز؟-""لصحتطيور،الإلي،لعهلاءحب،ليور!ت-تخ!را)تيصرامطأرونأفلاطونفكتابات

اسماعيثل.الهبرهمهزل)دكترر((اعرمكماا!-ان-*ووأزهصهصرر-سا.بوالورولفيالمار)"!-ثنالعظاءالروسيما..

.....!هـع،الهبمعررهنصش!عندص،ء!!ته!تشأتيألتهصاالنمسيهل)صال"

ليفإالشأثتر،نتطبعألاتجنز-مم!-ت!نالربنالسمتانليول،11اجه!ور"او،ب،،لفاز*صؤمنكشيرؤي"خن،ثر!ا)كشابات

جصهمازاحفيمصمخالف:يلإخشصوايحش"النفىالالسسهعهبوصوفيم"ورحش--زركجبور--إشأشوكش،بات.حهعخى،-،،اش"نليشأ))و

الازبما:ا)ت!وءلى؟هنأرر--تجوزوردلى،،روءفثتؤ-"،زف-صتصفيفيالمأساةزأز-ر

.انلتصمصواعنبهنلا-"علفياس-لاو1،مورص-واشاووفىالنءراالت-ور-4نعهمسسو((ررميس!الكان"

صعلىالاعتمادتقثضيهكصىلعلىأوأتخلداعاإخأصقاا-ثازجاا،ازرهـا-ءور،تهوالشصرالءحضيل،)تأل-فماك-اصشمثناءأع-نشفالمت

واالسجديسأصنلي-حصبلاالعابهمدنب،عاتالانت،هض-،ت3ال،،3!فع،افصص"شرافيرز-مشووكسيتصبكهص(ا)لتثل

المضبوطة.المنفماهدةرعزرإك.أ(ال---السه"؟يو"أكصورر"في51،كل-،مازاة

هامفحفيفةفيتتشعؤأفانها!الاوأىإسهشااعنفأهـ.،أءوو--،ل،،يم؟فنلاو!شراتمك)صتطيهصشللرننضجخشنورثطكش،فات

شاحهتثل4درألىنعدفلا-معلرص،تناتبودفي-از:،و!ائيهـرو،أحص،كأفيكلسشضبةصفمةسصاشلاتءلىتت!اشننلااًزهباراش

الففيوقالتزر-كةلعطكاصا"حممورةاءطاءكلحاولةفيزتركزلمت،ت،روءلى،ذلكمعلكت!،،بصهدددنحناًلزريفوعإوا

و،عمللهاتهيىءالضيالنفسيةاكللالعو--ثن5للت-ورر.المحأولات!ذهمثللاقاء"ويالس!رقالطرالىوزوصجهات

نهايتها.حتىالضذوقعمليةؤبالاولىاللحظةمتذ،فيجهاالور-،هـرءجدكتار،تعاىيقالأنيمكنالقولهذاومثل
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ؤورترحا)تي،اولالحىفلولاخنارتسمتالشيالالص--ا"ل3ؤل--ثصعددأالحكمهذاًمنربى-تثتصمانا-ورتلااجىازوربما

المث،!د،طاورةالتجرمحكءلىللملأختبارولالابحتحةبصالا(مش!ا-"ب!اقباسالاا"ؤحاث3ر-را.لى-4درصثلصاولات11من

.إلمضبو!ةوبرورتلى"الادبريداتور-اء-ولأ)1ؤبرزشت-،ردزودرا!سة

الور-ياتزروقالعءاقيرجياًلخصااًلت-كل.وحصفيمكنولاتالحصا!زرهؤ،نذاكوورع.الخه-ياتحىل-لاؤلة،ته

11)-رو-ر.خالةؤت--!ازون،ول!رخدور،ز-دأز!همالفيرووجزاو!عؤااندونء:"،ز-!شثأتباال!-ورذصن"ا-لم!زول-ربهـأمث،1،مال

ادراىمتداد51صع.ن!شدزم،صصهاأوقراءتهاوأبدأتظء-ة5خطوات.زحشطواز،،حى-ثصنرو-ه،.زور-رب/تحورقيها

؟ولوص-،تصنلادرالى1ذأل!ص،معا-ةالمتتالاصزاز"ااتلمحصلي:ثرز؟-ءيولا،ال-ذوقا-ظاتكلورظموصفطن-ث

از!!س"ر.الورص-دذصنب،زت!ازبتنت،بواخيرا،هـتافة!ذارتملكخ"،،ا!،لم!ثدونلحىظاتليصص-عءنمؤ؟؟قىءابرة

لمجه-و!لاالدؤةدلائلصنءلااجمجهيبدوصارغمأ)وصور!!فاكض-رءلىاءت!اد!،ؤيرت!ثلخط-رزور!لىن5تعازبالفضل

ور-ةالحقبصنالظ،وورالجزءرر-وىإحصورلا،اها3ا-ور-قي"او-عأالثءن%-،زعةالؤ.كارالا،صنؤ)-لوا)ورظرمصاصأورلامن

-زأءالاصاصا.لىىب-لء،ررل؟لنفسهعنإكنت-ءطالذيالعاء-ئياىص-:ط-ا-مصألى،لاص،متثبتلاالتبجمكو)وجيالس

ز،حى--ةؤهن.برورده،ؤ!4!-افيه،فةتدا!رةال!صما!-ر.-ةالحدث

خبرةلا-هـربم""صنال،،اتء-ليءكنلالرظمالتتوبردابىدالي"،!ذهبكلحى-،و)تت،نتوردمانليخاراالالص--،ب5لهزر

(1االت،-ؤ"!ترةمصنلاتصصحهاأونصاوربى،الصذوق،تالورءا-لإقارى?نصتكاكل)4حورذاعطاء5:،،فوالهد

ود.ر:،ص-زروصدانفيجوازمصمنؤليهاص،بكلالعامأ:ء--(ءبا?ا:-!ب--هاف-ءا)تت--جبكولىت-صارتدخصلا-بارو--فيالن

حىقاز-قأول-ظ،ت..مصى-ورهاالفترةؤصهانءإصم.ءمناج!لهذهير!ن،تقدأثناءا)قارىءيراحصظ-فهـووالءضيالتذوق

أؤ--لازه،ولوكذلكاغفالهارءكنلااخرىجيةاشلص--؟وإ-اولاتاءلىؤا-لصص!أءىدرنا!،باالونالا-؟،مانا!-اواة

!ذد،ات،:شافترةن4ةسلمورث-رهـ
،قفالخصلدىالتكأ،فيالاطاهـ4ئقالحمنالل"خضولاىءتا،صتدشال؟زاك!يرء!الاعتراؤطولي-نليجتت،تروللاالسابقة

هـلىيةتقويهأحكاملاهـداًرامضسائعةالاور-تورزراداًتك"الاررأزور-نر--ت""!--ولولا"ا.رجاريةصاتمن

الت"---!ؤترةز-جقانقيقتانالحى!،"،ن.الفشجةلالاءطال!-،ل-ةزلالم-طكلن!دداررصتضارذوأ!عهـ،،الس!ات

.......زت---ذأنت"-احالتنا-)ولاصنءهـدواؤتراح،البحث
.:طوربالم!ا،-رالمنإ"زاومنوبالزمنالمضظوريهوزاصناءولصص

ازخق)ت-اؤاذا.التذوقلخصجرةا)-ورجقيةالجداير،تءن!ذاًول--مت-ا-جرير-ياالا-تجاركمعمونض-ور،،-،شفروهـضها

9!زت-ورلاؤ"!ذدأضذوقأا-برة-وريةالحقا):هاير"رءديردا)ى!*!بهه*4،****يههبر***بر***********!ه***كل!***ء*-*ء
رلمه

ذ)كليوو-د.زه-دبرلةالقحمضصعاىالاطلاعمنصن،ازت،1حىال:
*....... ،متوردددأصللعوز-عاتم!سودوتطولقدالزصنن5!تره"

":ركأ-اصر"ررء

فت-ء-هارووص-ةتسهجةاالورنشرةهذهءاصمنطا)قانويمكنضاء..

...كا
توب-كلنصىمالاله!ذاص-صع!رين"اللاحقالا"ر"!ترة*هـنال-از-ةاط-ورلمهأ.

...*

ناالى،4لل::حىالللأحق"الاثارفصمالتحرلصىألنمسى?لم
*...........

--رةإحر-سءت!-،يكنتفالتىالمختراءةالانسمحةلهذد؟رصرءهـسوا.

صصه.اووملا-راهـء،رحد
صى*

ورمصعا،5ز-طورط،نى-ع(ننستطجحالاساسىهذاوعلصم" مم!صمصما

ليس.
تجما:الاالنحوءاصىوقالتذ؟.

ء-لى-ةهليتقوأح!كاملاصمدارالتمائعةألاستعدأدأتكبمسالصزرثارايرغهمانرريردصنل3إوررأهلإبرهـاتك-اب

الء:ية!الا?،اص"

اصثىذوقلدى،ؤمصالثقاًلاطار؟تألصس

..*ط!

؟!

كر

)تفسيالبضثا"مىلمصلمء/.01ئم.س
؟ع،

لمه
القصصصدةادراكلملأ

*..

اًدرير-!4له-،جلاًادكهورزربره"

**
اللاحق.ثرالا"*ء **

سصالمر1اى4صءىالقارلىءهمهألالىتصنىىالخخىطمط-هذا*صص.
.........ا?امىاءاءص

ازجاهفيا-حةا-اا-كلةالحقالى.زهـديرر-،بقةحقجقةكلانء،جصرل!ى!لرصصوص!

أدرالى"!-،اورفيصمحيحارصسسونقدفهذا،الاسهم*

2-ةخلافى-عرؤيالفنيالتذوتعاىهغابحثيئلسأقحر(811***!ه***،ك!**"**!ه***كإ*****8*************،**،ء
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سيقىالووابهاءالمسسارحفيفةالمعروصاتالشكلتلكاتباعفكب-"ولكن،"اًللاحقالاتر"الىلىؤسيأذ"ألقصبدة

فيو،اهـصتارارتفاعقبيلالمكانوتهدئةإلازواراطفاءامن-لالافعلىأو!حيح!بهبر-ةالحامزكل!إوماتناحىدود

تمالموسيقىمنقطعةبعزفالفترةووزرهيط-إونإلممرحالاط،ر))و((اًلاهـ-صداداتا)تصازعة))!د،اةفيوامتععتر

حيلةالىيعمدونليقىالموبهوفيو،إ،إتفلصدافاتبالدسددنتان)ت،لمت:وريالتبؤلالردودذلكوغلى."فبئالثقا

هـنفترةبعدالفرقةفيالاولألعازمسيدحلاذتاخرىالانس!حم--،6اضاروردماز،+ألت-ط!يط-ل،زراؤههنلفيبها

اًلفرقة.قائديدخلاخرىلحظاتوبعد،الستارر!عاتجاهوان،ا-زروقأخصرةتحق!قفيتمهمالتبإحضضلووةا

الحفلاتهذهعاىفيونالممتربهايحتفخلىصوافسعاتووذهصنزسعجةةالاههذوراخلهازصءبااضرتيمسلعلىيدلالاسهم

الرحسيدألىألتهيؤمنبهباسلاودرأفمافةتضهنلاز،،الترز-بءلىلي---ررلاز"كما،لل!تذوفتال:فسيالبهبان

.المكانهذأاًاىقادمكلباز!همايىا)فيوتايتظ.ء!-ياتجاهفيا)تذوقخبرةزحليىاردز،زكحناذاالمنطقي

علىتنطويفهىالتهبؤهذهحالةطبيعةعناما-عأزهاًكبال!ورذعرخسفيالبدءأتعهدفسو

تنطوينجدهاناحيةفمن،ليجابباخرواسلبيجانبهـ-،نترة،--قالزريالضفسميالتهبؤلحظةء:دعرض!ها

ترتبوهـ.،مبالترةالسسابقةالخجرأت،تاربطيءتبددءإى.القارندءوعاىعلبأيسمرفهذا،القحميدةعلىاطلاعنما

ال!بىنشاهـألجهازمستوىفيتغيراتمنعليهاادراكءإىرقةال-طاللحظاتأوضحالإحظة!زرهكازترر!ا

عندما.التغيراتلهذهوجزهشرحمن!ضابد.ولا.الرفييانذلك.ؤ!للخلاصضاراقإهاوأذهن)1فحهـاأو،القححبهـة

يتندانبدلاالنشاهـفانههذاكانياأصعينمالنت-لماطازجدأاندر-وزوو-حانليتدر."،ونر!زجدأأنليخدرالحذوقذخبر

وفمي،المركزيالعحمبيالجهازفيمالمنثقةاأثارةا)ىال-،إ*-ةفيالا-ظ"ز؟ونرتنهاالم!-،دؤةسمبيلغءكماشعر

نفسهالوقتهذافيآلإتارذ!ذهتش!لهـؤيهالذياوقتادا!صععدائياوودي-دي!ثفيمندهـجينس-هانشسذ

عمليةألعصبيالجهازمنالمنطقة؟فمرفي.نتولدتبدأ،رراكأ----،ةهعادلةحلفيممدمجيناو،الاشخاس

الكفعمليةأيأ(الرجعيانمكفا))ء!لمةلهايقال"خممادةبمضطش-ر"أخوذرناو،اطفالن،ملاء-ةفيكلخهمكيناو

ةهـمأحأء7+أالإكاأيأ53!وولردأوكر!ع.ورطهرالتبتكادالضيقفالمواصنذلكالىمااو،رر-ت،زووشءال-:،يهاك

......ذلكإحسدتانإندر.ونماكلن،باتهـم!متوبجميعلىضازحضو

يسمتصرالرجكعياكمساهدا.النت-اًحلىهدالجدءرضسحه......

ح-01.ر!ر!كأنإإ،ألاصنلىبىماالنادراكصيءهداحدت!ادا

ال!ىللىالننتما!بأالىيمالمسمتواى،اصتارلراكمشبلمااوتلتربحسل.نتمعرير-،ةقيراءةال!-،ينورلووووالمذلي،عص!وتفجأة-آذازضا

تتددألاثارلدأتالنشاطتوؤفؤ،ذا..زم!اص،اهـداوراتور--لووذالاناداالارر-تء،عزرؤضرفقدممظزة

.....-ص.،.?نتيح"-"قلفباز،ون-عرسنازرووولاندماحزمباهنالاجىءالمفا

اشحصىحربدنوايمكنتليمرددأبرعىآ"نالكمفكالفذا-اهـ!.!،حمانوا)ءروسى-ب-،ىأ-لاكتالاسالصم!ةانينألؤواحدءحةصهاسعار

....!ل!مم!5س!7مأغ10أل!3"تىالذاالق!ور"نزوقلوهو

وليكناور!اهـ،انواعمنج!عايفيهـد!*منرخمش"!

علىنابحمرركززااذافمحن.رارصرادراكاالنشا!هذالمور-رروالزري،اطبجعأةافيالذا.زبالق!ورلقازون،!إرالمش

دقيقةلمدةالتركب!هذاواستهريىضاءككمفحةء)ىزورطةاكوءي،ا)ت--،ط-فيالاست!رارألىاالحيوانيالكائننروع

متشتظهرالنقطةهذهنرنداننلبثلاؤ،نن،قليلااكتراوؤ-يزتراكضأواليهالدافعاتوتراين-،بحتكمابدأهالزري

نغمضنحسصكأنمما.وهكذاتختفبثمتظهرزمتحضفيص-شذايروفبقدرألكفازأرالركزيالعصبىاجهازا

هـصلث-مالازفعلازضمامعايالتشاعلىزفتح،!ثمعيونضاألاستء-،عؤضزرلماننافلضفرةىذلكومع.التإ!ا!

رازلتراكمباعشرةهزضيجةالطاهرةهذه.القبيلهذاهـذاذانناطرقتالضىالكلم!اتانولنفرض،القراءةلهذه

منترأكم،هي!تبددوءتدئذالاب!-،رؤففيتوأ)رجعئيالكة!،طف،أرت!ر!لرزلجعلمهاماالخص!ائصمنبهاكانالجدأية

يحدثوما.وهكذاجديدمنالابحسارويبدأألكفهذا"ع!ولؤتراخسالا!زرأ،نمارسهكناالذي!ا!النتبسياق

اخرادراكايحالةفيرخدثيابىصالادراكحالةفيكهـ-،ا)تفوقخبرذز-اورى!ل؟إحدثفماذأ،وممكن

سواءالشخصعل!هيقدماخرتما!ايحالةفيوكذاكأن:،ؤلمالخالب.كلا؟قبلمنلهمامهيأونوزحنؤلقيناهالو

لنتماطاأكانأءوسوركباهأمبسيطمالأالفما!هذاأكانبقياًلذهنقدراز-اتنظ-منعيدحتىؤتاوابعضسنستغرق

ءايهليص)جاكانأمدراككالاتقبالالالىطابعءاليهيغامسالانصساتؤوولوهوالجدليدالفعلهذااتجاهفيوتوجيهها

بحوثلوضحتهاحقائقهذه.كالحركةالاصدارطابعألازار"وت-ددالتوجيههذايتماناىوا،والتذوق

هلورحوتكلارك،العصبيالجهازفيزيولوجيةفيفباقاوقي-دلممض؟ونذلكيتمأنالى،السابقللممتما!((ال!رحقة

تركيبفيأبزنكوبحوث،التعلماوجبةلىيكوفيازردافافىوورصبكون،4زتذوؤ)ماقصجدةامنجزءلفقدظ

هنا.حسابهازحسمسأنمنبدولا،التمخحسية!-ذهؤمستكونثمورون،الباقيةبالاجزأءخبرتتاءلى

حقيقةبومتوحلفهمأننستطيعالاساسهذاعلىالمخىر--بنفطم"ولعصل.مارهاتننتومثوهلآالحبرة

اثاربتبددخاصفهو،ؤالتهىفترةمنجيالسلا)جازبفطشت!-ملعل-الموسيفىلحفلاتوالمتظميناسرحيينا

معوتبدد.سابقةخبرأتورنالمتراكمارجعياالثفالىتدؤعهماضىاهي9بالفنلاضذوقالضهبؤفترةأهميةالى
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الش-يالدر-ةا)ىس!بةاوواهذهتصلوقد،يشعاطاهاوالمرتنطةعليهالمترت-ةاك-عوريةالاثارورجموعةالكفهذا

.لش-،ذاتضخ-طادقائقاهذهؤيمةمنيضخمتجعا"مص!أأةأحس!7!5.اللملأحقةالاتارلهاويقالبه

،بالا"؟،لم--،تءعءةوهالخطورذلي،لفةاللحظاتهذهحال"وجداًفيقىمنيتألفؤ،وألالىجاريالجازبضنامأ

ة--رمبالحكأسصعقداًنشينتائجهاأخطرمنكانوربم،ص،اوفرححالةأوحزنا"حارأنهاوصةهالي!كنلاهافئة

أالحبص-ما،ذاالتجرربراترونسلسلةفيوأندفع،ماشعرى"عفلي؟-حهاليءوضوعالمرت!طةالانفعالاتصنذإكالى

الشقاؤبفيالء-دفةصحضهوالعميقألسببيكون،بينمرزحعورأ-،ن،-يةصنا:هااالاوصافطاؤرصطو)؟ن،ص-ددا

،-مم،تف،!--"لاالتهـ-ؤمنحالفيوأنامراتبضع4ر-.--نالرز!ذا،مالازووصاصلرزيف،تكونانت-:"از،،بها

الضقىدازواعوكلعظم.الاروبخيبةالنتسعوراًلى4رقرنهـ-ذهفياتصخ!ىأاستعدادعنينبىء!ت!لهادىء

--،اليياثارالتي+اس!مم35أ+هأ31أحالانطباءي.اهلى-وشون"عجننوعصن--رأتليتاوركمالانالا-ظإت

الن،ؤرتفاءلردءءاىمبنيةالنقدأئمةمنوغيرهسبخجارنليدف!شااًذأحياناا)دأفعصفةركشصطانذالمثصنواكثر

وص-،ءهوذلك.!ذهالته!ؤلحطاتفيالفنيالعملمح،يهـاتعاطوصحاولةالخبراتهزرهد!-درءنال--خثا)ى

ص:---ذبوضوحافركالناقدان.ولو.والخطورةال-طربمص--اوكالور-،ماىا3.ورألض-خى2عردؤدلى:،ور-،حى،ز-،ا"أنأي

اممل.االىتق-ال"نوعتحدفهذهالتهبؤلحطاتانالجداية.حت-*ربىماعلىولالح!وصحاولة-ور-بوالشالبحث

ازواعمنالانرطلجهلاماوأن،تتفيراللحطاتهذهوانبم!درالتقىؤد4ازيظنأن3طريقهاك-خحىأخطأفاذا

ا-رى،،،-ؤلحظات4يتتجدعندماعدايطلبهقداكمعر!--ذهتع،كماىبدأتمجهماليطلال-ي:رةالحضرعل!،،انيمكن

كث-راأزف،معلىفروالودلكوا3أدرال!نقافبعضانلوا)ت-ب!ابالت!ؤوالا"صاصح5شفووةلي!د!،ؤامال!-رذ

.ررمب،ممامنكثيراالشعراءعلىفرواولواًإ%-قةهـناو*صرليقتحرولاالاصلنجببةر!ش!ص"بى،رت-عرصلز،ىرعازبه،

لوص--ةا)--*شالطجىور"فياكظردققنااذااننماءلىص،ب-نتؤ،وتن5!الكماءإىا)ورورلبؤ!اتورراص!رد-!لى

،نجدصفف-و،الانحتى،فعلنممااكثر!زرهالتهبؤةلفيتريف،رر-بهـ،ءلىح!!ول"اتفقاذااصا.ء)-"ت-لحىوص،ربط)ب

،ا)تروورزالمعالمواضحغيرالايقاعمننءطاأراقعافيفييج!لمط.هذأف!انيعاز-هاكانالتيأ!أ)بوااون،-ؤاحالة

هذاؤيبد-لايقاءهابق!-يدةليلتقيعفدمايتضح4واكشر!اتشصاا:-"اى!فيساز،،أ!م،صور،زةاررتور-الحصالة

ررتأتاز،،بوردفيمانرنصشفوسو..من"يقرصطأوأكورعصدا)ت-بالحد-رة!،ئق)دةهءالمرجىداز-قىالوسالص-"والس

ى-الخيلأل"ن5ورتجحددالمتذوقلدىالسقافيب،لاكا،ر

.ليعبدحد"-صهىلم

نتذوقز-دأعندص،ألادراكلحظةالىالانو):ضشورل:احدبرتاصهدر

بةالقحميدة

اهـ!7ء،مطىرواالاستصجلةفيبحثاهنجرلازدلشعر.-!م

يؤسالصذوقلخ-رةالسيكولو-جمةانطصيعةفيهتناوأصءبصو41هروبش

اورور-هـاؤيتتإخ!رالخبرةهذهانفقاأص،ايةالشكالفتون

عإوافوا.ات،،ازاعلىاعملاثممعينةتوتراتاو،مةالى

ات-هـ-راتذوقخبرةعلىتعميمهلى!كنالوصفهذااناً!اقاأ!هوعببينصو!ة

الاز-مانب-ةللافص،لصالرئيسيةالميزةانوهـح.ايض،

تراتتوأنقف،?اىمحاولةهىجميعاالريوانيةفعالوللارصنال!40س!اصلع)ورلنر

بعضلى)حدوثاوالدواؤحبعصلفورةنتيجةبا)كائنق،ئمة-..-.

فعالصل!الرزب-جمةالميزةفانذللم!مع،يةالعضواتالتفبر.كأححزو!رمزددرارر-ول

اء-القضصحاولةهيجميعاالحيشازيةفع،لوللاالانسانيةاووراقالابتلملأغال---وء-ينص!!أ!إ-فئ

وأادوافعأبعضلثورةنتيجةبالكائنؤ،ئمةتوتراتءلى

المي!زةؤانذللمثمع،ر"العضوالتفيراتليعضلحدوث---"!1!ال-:فيالوروصب"الءخاتزورحطصو،!

!-دأاز،"ه:جرلازدررىفيماالفنيالذوقلفعلا)رئيسصية

إت!س!لىالشخلحرامحاوا"ثم،واراذنقصدعنترزوةقاهب،ا-رلفتأ!-3تإر!!!ة-

-"ا!رفؤبعتمعقيبوادرهكازتربما!ذهذلضالتوترمنوال!شرطلهورية"طباللة9اًداو:اصث!رقه

لى،لفهـلونف?4الجمهنضيفنبدأولكنف،،السابقة-ؤالته

وا)--ؤالمالقء-يدةمنالا.واصالجيتؤراءهزجدأعندما1813ص.بب-روت

دلك؟يحدتكيصطهوالانالمهبم57178:ظفور

اربات-:اهـنبمجموعةهناصسصتعينأننسمتطيع..ءصبيم؟-حصب--؟بم-ببر-
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.رر-ت-هـال11هذاز!،،لي!م!ظليعضنغييراتطءضغةزحدثوانالاجش!ساءبالنفسىعلمكل:دانفيحديثاأحريتإلتي

هو.كما،ئجألنتبناءذلكبعدويبقىيبدأعندماماشخصلشخحسيةأدراكناكيفيةوتتناول

ؤ--يال:ضازجهذهاهميهفينغا)باننسشطيعلاون-لأنالعسيرمنصقدة5رواقيهذه.معت،ليتعاصل

)---تا)وو-ثا)تزروقلميدان،،لفمبةفيي.هذابحثشايدسمقازاط"ولكن،علصهااكجارباجراءيمكنكيف

،اهـ،زا"الم!حبلء)ىبر،،نسشدلعلاماتولكنها،نتمائجندركانوالهم.اخيراباجرأئهاليقومانالىضطاعالىن

إ:،دىءااءديزالولاكانالمماذلةأدراكانننسىولا)ءالتيهذاوهو،والقصيدةالضمخصيةبينالضصبهو-"

علء..ليحىخازبدأعتدص،،اليهالركونيمكنالتيالهامةفالنتخصية.التجارب5هذبنتائجألاستماز"أكماا.منادالذي

هـذها-"أتطموح،هاقصمىان.(مطروقغيراتجاهفىعنيتفتحالكلوهذاكانقصيدها-زاءصنصرعبل!3

الصبر،جى!ةتزاللافروض4بمحابرنتخذهاانالعلامات-ةدف!يحتويهعمايكضمفولاالزمنهـجاق"نأجزائه

ذل!كوكلع.كماالكنالتذوقميدانؤىا-لتحرلميالاختمارل-بالمازقيوبداًلهتجار"تءفينأر-تيروهـو،واحدذ

....".....حولتدورتاويليهاسسجاباتيستثيركما،بالتفورأو

سحثبتا!-!ز!أ)دلاسلاهمعصلىكانهاوررفرتدلرئلفمعطمالتحروليد!-ص.العلاقاتبعضاوالاجزاءبعضدلالةتحديد

.....صهـ،هذهالنشحبهأوجهجازبالىكثيرةفروقاهناكان

الف،زونمعته،ص،تتفقىالفروةهذهان:اولهما.التشبيه!زرامنالافادذمحاولةفينتمادىألاعاجنايحتم

،اجمال-3،ادرار-دأألادراكانوهو،للادداكالاساسي

لال!ادراكالىذلكبعدايرتدالضغاص-لالى.....شبالضالجاربت!اص-لصحنااذكرانالستطيعلا

ةءهـ)ز؟وانالهـ،ردعهثمةولباثروأفحا؟درآوالاحصازببالمعملالضبططرقولا،اسناجراها

.الور،نونا!فءنسشاذةالنزصدةادراكالقيمةفييقينناكلنتزيدوالتياستخدمهاالتيالمخىضافة

الاردأعؤب،ليور!السهـ!اأضت،لر.ا:عاثازاناذ!!حالمو!ذامنبهم:بولكن.لنش،ئجهضوءيةالمو

-رىالت-ور-اعا!رلميلد!جرؤىلاترلنكاترجهـلحوثالضمعرى.بصددهزحنالذيموضوعنايمسىعماالختائجهذهبعض

....-...........:ألنتائجهـذه7بيراوؤيم،

اورصيداأنا)ىوبهاليكاانشتالتصويرفيوالابداعيتبس-،،الادراكع!اجةفيالإولىاالإحظاتضذ5-ل

ء-،صضص-دليءيككلات،عرازفىفيتبدأ(حةالاوو)..

.التورصرر-4دهص،!للألن3أؤهااصزءنتفضحانؤحلؤ--بالشخصعنشاصلانطباعلينتكومح،ول"الىده:ت،

........!!هلديناتجمعتالتبالمعلو"،تتكنصهما،صجكللم"

?أمير!حر!مسمعيم..عيو.-.عممحمحيير!سييرعم.ضسشلة
لاامث-راوصغتبنفيهمازدركا)تلمياللحظةفي-ب

صهـب---اح!لأررالتخلةهـفهفي،الشخصهدآؤبتجضهمانازه!اءلى

لكى-ليجعلبينهمامتبادلتغاعلفيا)حسفتانزدخل

/أالذكاءصفتىوجودورخ!ادركنافاذا.ليدافرطارعامنهما

ودالىاطواوا"!9اوالخب-،نةالزركاءصفتيووجورسالشمخصفيالامانة
-ىأنلاذهاننايتمثلالذيالانطباعفانصالشخصفي

وقد.صفيالذكاءعنمعدنهفيليختافسفي2الذكل

لموودر-ةدرارراتصدكاءتسميتنافيالانطباعيةالتفرقةهذهتضعكسى

الخ...الدهاءاوالإؤمأوب،لمكر

وردصمانيلبثلاالبدايةمنذنكونهالذيالازطباع--

صزااًبراً،ب-!صراوو--ففيو.نهماميتألفالتبللاجزاءتنطيمعنرغصح

يت--لبل،ويةمتسلروراتبللاجزاءتكونلاالتنطيم

هـ-ورةتكتسبهانذيالمعنىفيصركزيةقيمةبعضهـ،

:وألءنحعروالتاور!-كأاترو--!فيدراسةعشرةستقي!-ةيحشلالاخروالبعض،(ذهازكافيالشحص

،جرذالاحا!-حراالسنينفيكتبهممالولفااختارها.يةالمركشالاجشاءمندلالتهاتستمدهاصشية

إدبر--14ا4عالحرفيأ؟-رىأرنهلأل،"لمبحالخدشةلعبفر"ل4تبدوالنالشخصصفاتمنصفةكلتلبثلا-ده

شعرمحلةداربتصهومرام،الاخرفلانعذوبةلجست.فلان
!عدورلمه.امصاءهتحملكدلما،مجم)"وبللىصحصمم!لة

الاخر.صرامة

ابتازجةأا"إرات5الكبيرالقطعمنصفحة6(2اقنىضطيعالتيالتجر!جيةالنتائجأهمهيهذه
.جدةالقصفيهاندرلثالتيللحطاتدراستنافيصضهازءجد

.ه!مء......-.حه!عهمعيمميميم...حى".حسسحر.المثلخ!لىبممهـوما)لقصمببدهمفهومنسمتبدلانعلبهبتا"اوكل
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تذوقبةخبرةوراءهاانعنتنمالادبيالنقدفيتنشر/التي!-ذاءلىالامرنتصورانذلكبعدالتعسفمنوليس

،وصفناهألذيالمستوىهذأعننضجهاكلستوىفي:لاتزيد.المتذوقعندايضاالنحو

الامهالمنلهايتاحالتيالتذ.وقيةالخبرةفانذلكمعالقه--دةءنفكول-"الذيللانطباعايالجماالطابعان

!اعيالاشالادواكخبراتنغيرها!كثيرمايتاحواآطورالاولىألشط(رةمنذاوالاوللأالبيتمنذنفوسنافييبزغ

!-ذااتوص"ااطارفيصهـةلسم"عنش!ثفالحشجرةهذهتلملأثةأولفظهينترديدكلنانتهائناورضذاحيانايبزغوقدبل

?-"ابلوالقارونةاسمةوهي،الاناىاعنهانتحدثام،للفظتيترديدز،مجردان.الاولىالشطرةمنالفارو

البظيم.اوأرركلواء،دةلغررلفييستش!ير4زور!بمميخائيلصيدةغرون.."هلليهللب"

لهذأتنمب"ذللثبعدص،يصبحبحهيثمعيناتوجهادهنتا

نازلملأحظالاو)ىلاءرةالقصائداحدىلتذوقعندملانب!صكنولا.خارجهروناليهأضا-مةوليسالتوجه

ألانت،--اءبصدنفولى-،فبتأنر-رهايتلاشىالاجزاءبعض"سقف:مثلاخرىالفا!تستثيرهماالتوجههذامعيتفق

لايقاومرنينلهايبقىاخرىاجزاءأنحينفيمباشصرةمنهاكما11تدومن،الآ-طرةفهذه"حجربيتيركنحديدبيتي

فيوتت!خل.نلقصيدةرمض،تقوفيءركزيةقيمةوتحتلمنؤقزوم!اوبقدر.كبيراًاخشلاؤ،يختلفنفسيتوجه

وبهما"وضىماهومنهامتعددةعوأملوالتضظيمالازر،بعهذازسبجخلألصنالنفسميالتوجههذاتنميةمحاولتنا

.المتذوقلثخ!-يةرنتكوفيذاتي!وص!ومنهاالقصيدةبناءفيةال!-ارخالمتش،ؤضاتببعضنصطدماندونالقصيدة

،ءلىنثمقتالوصنفترةالقصمبدةهذهماتركنأاأذاننالا.!اررأأرالىأقربتنماخبرتكون

روذضاقادستطلزفسي.صللأئمالذ"فيأفينيةالمأكلرصو.زاى،فوحالواىامنهض!الفموأىااقربالاولىالتوجههذا

و!ءبعىيبزعي-مسيتوج!هلعيرمسىالمعاهـ-يديال!كلمبطبيعةهـضهالموسي!ىبطبيعةوالصق

.ا)تذوقات"ءز=-"هالذىال--رةاط،رجملفيهأحروتغيرااذامضمونهمننتبينانمانستطيعوكل،المحددةالعقلية

ص!صهتا!مبثماقىضومرحاحبمننوجإبميرفمبدؤوجفاكثرللفاجاقحكنالذنآىالا:شقيينم.،لتألفا."لنالمضموهذافيالنظردققنانحن

!الالاطمصن،نشعوراء.دزذونه،رسسدةالقضؤكالىالاألورجممابرزها\)القيمرونبمجموعةاحساس:أحدهما

...وأسش!:،)ت،ءنز،تح"الصوربعصوربماواذصوتيةالايقاعية

الازازعرفان:،ذاك،الاو)،1،الخبرهفيلد.بنافريتويكنص-نصميض"حالةفهـصماون-ناستقبلنهاهاالتيالالفا!لهـبضع

-4امكانمز،رص-دا4لبنمعدلهزستعلىوءايهكلقبلونمانحن.ء7

ر-شبلنأز"ن5زكاداواثمونونوز-،ف،ا!الراك-روور.الضمسيالتهبو

رجاءنا.الشيءرعضبشب"الاستباقاوقعبالتوشعور:والاحر

اط--،رانزلملأ-ظ-اخهـىناحجةوصن،راح-ةمئهـزااو!ع-"رجةقع!توا!دصةن!ثهدعندماالتنىؤعملية

الاهـاركلنثراءاكثريكونالمرة!ذه4بزخرجاذياالضبرةاز:"ؤكماالتنبؤعنتلف4ازغير.للضتيجةمعينااتجاها

بهـضتبرزاذ،للتذوقألاولىالرةفيبهخرجناإلذيزث-عرأوزطا-"بىالاكترأثعدمقفهـونتوقعه!مالانقمف

وحود!،ن؟ضثفزش،وىالاو)ىالمرةؤاكماترزلم9!اكالاحزاءالفرء!اطرمر،فهاالنفسيةالخالةهذه.اليهلالحاجة

.:،...*....ءم!...ال،!الميىالهسمءايهاو.دط)فونعيرهممناكثرالحشطليتون
دبلءنرهـ!لمكيصجالاورحعجبدرمسهردأهددوب..

نت-بءفيلاير-تافهناوالادراك.قبصهاندركلمكحفصعبرحبمزءفىبمكتما"عيردائرهبصمددذحز،كائماالاغلأق

وؤلى.!،د!!الالر-،ةروواقفافىنء،ر!كماالادراكو...ولوفاشم،أهاألىا-لبانبشعرسوفعندذذءحيطهامن

3--رة،احزاءفيهتفوتت،ادراكا..اح!،ليالصدأانهقملرونقلنا.3!الالاو-4.رتمأنقمنتوالذىالاؤجاهمنبينهعلىنكون

نر.،.،.ء.......!..الخ،ءلم-"اتواحالةف!!البينةهده!ثلنعلىلانكوولكننا"

يوأبم!لض.لهاعدوصولاءدسوركنكأناىجرادرلمكأوعدوداكااودطك!لد-،،.؟الشسعربتذوق

نتج!-ازاقيعندص،ضا3كلمايلاحظهذلكءلىالامثلةرخلببمالذيالا!لاربمثمابةنفوسنافيي!ومالتوجههذأ

الآت!داإرليلىثم،!ائقدبضعمعهإثللحدقفوزتوفجبيهشبيبراوملائمةأنهااساسءعلى،دلالتهاالتاليةالاجزاءعلى

وأرق-تربا!أونزدرك)"بمارز،وآثف،ولي!ضى!الرهبعصلىاحياز،فتكونعندهانقفانتيألاجزاءاما،لملأئمة5

ا!اا!يالممل!كذا.أدركأ،5ات،لازرذسالاؤلءلىنقفوؤدالصىوتيةالتركيباتبعصاحرىواحياناالصور

أشب،ءأنالحققممنالاولىللهرةتذوقهعلىاقتصرنانعتبرهاألتيالوحداتان.الحرو!بعصءضداحيانا

وهـواتكلرةعههالالفةلنااتيحتاذاأص،،لم!ضفوتناكثيرةقيه"-،تحددهاانط-ماأسمبب-عندهاونقفاجزاء

اط-،رأنزجدسوف،بحقيقت"معرفةززداد!سوفالض--هـاالاجتماعيةالموأضعماتتحدده!ممااكثرالدينامية

!-نرت!حانبلبثلاالتذوقأؤخاءنحياهالذيالخبرةةش!لموزلك،تفعيلةوهذهبذاتهقائملفظهذاأنتقرر

وص!ماتبفحءإكمايريدلافيهء،كانانبعدمتعددةاجزاء.مكتملبيتوذأك،مسمقلة

.الحدودمائعةلىدبميةكتاةوسط"ضناثرةهوالتذوقفيرصحكمالذيالرئبيوالقانونهناالى

،أ)وءف!ذالصدقألعملجةالمحكماتة!حاوصنكانوربماصافيهمبكلاله-غارالمحبينقالون،الاول!اننظرةقالون

رفلمابهضاالفتازدادتعملعلىنصدرهاالتيالاحكامانألكتاباتبعضاانومع.الافقضقعلىواصرارحماسمن
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ءإىتبةالمتر"ر"اللخولاحساساتف،اللاحقةوالاثار،والصورنصدرهاالضيالاحكاممقابرلفيصفصلةاحكاماتكونانسعلجها

."إء-)ء"االعتوتجةبالاإنيةا):طقعماصةوعلىالمسمع.البصصرلمحألاروناينللمعملعلى

وانلاسي!ا،الشفاحصمجلهذهل؟للارضعالمقاأطهذاأنغيريماالتالتطورجةلعمل!سمتينبيننميزانيلزمناانناعلى

ومن،ص--خت!4المعاو!،ت!زرهبعضىعنالمنشورةالمعلومات!ذهتعاطيلتيكرارلتيجةالتذوة-ةالخبرةاطارعلىتجري

12-الم---عا!اخرطاهذامثلفي-قهـ،زورط-،،انيسمكنتالاةتمز،حبةمنبتطورفالاطار.الواحدللمملمبةبالتالخبرة

ةسج-"توءاىحرء.-:،وماا)-خىط-ط-هذافيماأهمان-زاءالابمنفأكبراكبرعددعنتفتحهرلادةاتجاهفي

النفسيالش"-ؤوووالتذوق?اجةتو--"فياهمجت"وابراززلى،دةاتج،5فيبتطورقداحرىزاحيةومن،فليهالدأخلة

مررتسأزريا((ا)خو-""ثم،ءجمالثمرةألتدوقيسمبقالذيفياوالمرولعلىاصدرز،5ألذيالسأبقبحكمنما!كالتص

وأهـذي/وثاتزرانصمليةالاولىألاحىظاتصضذسنان!وفيان!:،والم!م،با-رىاوبصورةالحكمهذايلتعداتجاه

ؤهـرت-،حصاوالخذوو-ةالت-رذاطاربعدفيماعن"لديتواكغرالتذوقوووطموفيجوازبا)ىتحتاجالسممخينن5كلا

جماالت،ء-ء-العش!يو!ذه.وزةومرلمومنالاطارل،ذاهنازثمبرنونحى،زفسمهالعملتذوقصعاودةءجردصن

أن3والت-صروززر،ءنكت،ر،ز"مفاثيالكض،بن5كثجراغ!لهاكتروتالمزاحىجةوالحصائ!لىالورقلجةالعواملصنمجموءةالى

اهعىةان.ال*ابموبينليجمنن،المباثرالاحتكاكباتبدأالمسمألةبالممتعرف1)تي4رثالحدلى-يةا)تجرالدراساتبععرءتها

ت!--باز،1ؤيزتءثلاؤ!از:،واخا!،التياللحظات!ذهفيالروكلايةالعواصلاهممن3،نء!اورلي.العاهلمىالتحا!ل

ص!ظمإ"والاونارر-،تيلأح!لاللا-ورةز،رالإووالصوريقاعالاه؟،اءأ!مأ+ه"التفصجل"بعاملفطررورص،الصددهذاً

ألاطرزالمثصتتلأت-بناتالم؟وهووزران.فنفيةيمةمنصالهاإتفاء-لاردتحدعلىالقدرةالىينثميرالديلالعاصذ)كلكأي

كسة.ؤرمراوهـقىولةته-جحإ-يثش--صجت،،بجمن-الربطهـارواسته،معيى"فكرةتض!يةمىتسماهمالتب

طدلاأت!ص.:ا؟ث-راز؟خسبحبء-ور،ألاطرفهدهذلكومعا:،ب-ةأصناهـ،،الاصليةال!كرةوبينالتفاص-لىهذه

اذا؟.التزرو"!رحىءا"أ!ذياكماالؤبفياصقااالاطارخلالكلنفبتتدحىلا-لتياكللالوروا!م!وز"المرووعاءلالمزأجية

في3--رذألث!-،ءؤ،نالاط،ر!داءنا)كثيرو!نعرامنحن-،6بحونرفي-!افوردأليهاور-،رص،وخاءمة،اوصعاهذا

ها3ااص!زورةؤ!!و-رء:،،رثاحىدأاهـاءظالتيالل-خلات-ءجعو!-ب((الضكبفيةوز"الأر"المتحتالابداعفيالاحبرد

تاش-حالم؟اؤدؤيليازص:،)زرلك.!ء-ر!،ءنرنىاجزص:،،ر:ظرالتيالده:يةر"الزاوتعجيرءلىحعرالنتةدرة

.:ذ،-ؤاللدىاء:ىأؤيأثكل،االاهـأ،رذلكالىبالصردرخازكضورلبجنوقةرظهـورقعلتوأنورسجب.كلروجمنةث-؟اة5صلالى

مسناد،ا-هور،اوص،ألوراورلجمنهدربئفبمافرادالاةجنالمصذو
وداص!!4أاءأ!(!ءشخ،رجاًلى!ءر./-"قيالدرا!صاتمنمبرموءةث-روقل)روراظهـ،راالميادرنانتدهـ،0،ارولالورو!هـهاناعاوما

!ة-كظال،،"؟"-قىر.رت11الأ!ه!ء!م!اصداًشر./كلت"الاطار))وم9ءةالىا)ىوقالءر!ذهتص-ورالىردءوصازءةل-مىول*ن.هـرادالاإء!

ما.رضطوي!وا)تانبهـذا،ات*هـيريوا3!الادرااوولموكمنءمينجاذبانز--تط-بمالذيانط،احجازاليث-امكماوطهـليةازهاءاى

اذ!،؟نا.وفي"كل:كاءنما.و*ة-ء*4انر،ابوليا،زةظئر!ممقالسدك!داطء"از،،،.صا-دا)ىوصستزورةو،زصةووالؤر!ذهانبر"من!رز

ناضمالإ(1ؤ)3))اذ"ءلىهياابما3اادروركأابى?رتلاصهـاكهـ،1ؤإسخجاتب

"،ل!طوفيالاؤقإةااصدإث-:4"*ينصخة!أحتالىثصيءا!"رزتمسورةءعميىة!ذهءالهـ،زبر-روص"ص-ار"،،"-ةوا)تزرا!ال--رفي:رزؤ

ن،1،1اذا4راعشفلمهتنا!ةرزدمهونصهـكبمااحملفيالمثال!فاانغير.بهنفداص؟امن5الخبرأت

نء-!"الم-ن!ذالانوذظراً..دكلاي!امفلم!اراهالذياثإءهـنرعبءوعةؤ،ئهة5791ءامصوؤاضداريكز!ث-روقد

اءةءرهؤسه،نشةلمةطآثبوةء"ردات*4تحادخلارديء،ر-بةحالمرونة،و-ةالتدوةرالحبأطاراءأثر!بىزتد-لأتيااصلالعث

ا)ءة-تةطى!الىطباء.:ءار!ازءردهـاا-دةوصفةؤكبتفقوسطحي!ءصفات:!اًوردا

رواشاىاص"ط"!لالذاث"الىث-بء!داوظ.بئ"ال!،لة!!هفيو!!ا)

ؤدمادراكخ:رة!يءاةبةواحدةفيرةاثرمبرردافءلىك!-ن!ذاارر-تء--لاثعلىوالفدرة،قاعالالممه،رسةعلىالقدرة

":ظ.بم"))19واؤعفيبود!4،اةبئ*إرو.خبراتلازاريراكممجردولامنتمابهحالىتجنصند*.يخمااروتينظاهربين-"و،-المزا،ال!كلامأتاءو

لمتفي-وي.إ-طعدزااندا4باكسهالر؟بزسيةووظيقته،الاتارا،ذه!اساسرعلىواننداء،ب،فكارللاا)-رلىجوال:داء!،هـختلمشجن

اًن"*اثهرةعيى)1رتب./؟رومتقىدلالاتباكسابها،عات!الواردةتيهاالتف،المحفتلممةف!ارالامنروج!وعهبجمأوالجمع،صع!ة"جصفاتي

الالاسبةاوظ-كةااناخرىرصبارة.اًلملائمالسلوك!هاملنحوفصلكتغى-روسرءة،واحدةلحظةصوىانواةالادراكصجالفي

التوافقىدر--ناءا"ة،ادبلىر"ببز!!نفولىنافينصبةلمهـاالتيدلاطرلالعواهاوالمهاراتاوألقدراتوهده.الازءمالي""الحال

".وجاًا*ث"ول"باا!!ءاه""إألمثن!!اذوا."عدماءادلارلتسالمتوؤ*تفبضحئظ.ع.4اورردراوقاوررالظهورخصبمجالل،،3ا)سيكولوبرجمة

راالاط-.عثبىان.ورطاد.يةإبربربامزم!ه!ءئفياوص!تخاصتجر!باحفاانهدهالفروفثكلسألةصدد!ىي!الطرو!

ا--مان!امعرداخلها!يااث!يءاء+ص/عيرالبصريالادراكمجالفيدرته-التيفيوالتربالنهس!)ممجلةفيا!56عامزثمر

ء-ند-لمسلةاوة.!تكما.مءاث-ر.نعهيربأبمما4نفالشيءهدازخناول3ورالدبين!روووجودءدمئتائجهاهمنوهدلهى!ى

"م!جماعةؤياث-!طاإقي!روة!وآظادراانيةطا*ديفااررراررات.التذوقخبرة!!لت!اقف!والاز،ث

في؟تهاعلوزء،زث-،دهـانكتلمصفات4ورتخه!،تفي((.ث-؟د".بربرمك!

اخ!رى"فئتجراءاتدرا!وأدل.اخرىجماعةالى/:بر.!انهعلىمعهصناكثر*بالتذوالادراكحبرةتفأصبل!يالتور!قان

ا-5!اعفحة"4علىالتنفة-ا،يرقاعالا:أهءها،ةصخعددءمرعن،ءنيرثلحدبايلزصضالكذ
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اذاإضنائجااضعفالىير؟ديالمطرإقهذاانفالواقع،الاخرىبعد!لفئئئ!للداًلئفم!م!ةسس
فبم،تعلمنلهر.االوافعيسلوكناتأثربمرىوضعف!ااًلتنيجةقوةقسئام.....

مشاهدهخلالءنالتعلمانالىتشميرالدرالساتمنكثيراانحن

إةعل.ا-لموكتىكببلؤكبماالفعالةالاساليبمنهوالنماذج-23الصفحةإىءاتمورالمهتتمة
الفني.ا!ءلمراكأسى(بعمببةالىتظرانتطيعالن!وهذاوعلىههيحيىا5

مشاهدةخللألمنالتذومينمعطمهنسيخمالعمليةهذهفيالتعلممعطمأننتعاملونحننشهدهـ،نكنلمصفاتشحهت"في(1نتمهـد))بجعلنا

-!ذوقالممالىكرأتعابافيذج15اكهـفهتوعمالازنروبقدر،النماذجاخرىترريبيةدراسطتوقدل.اخرىجماعةالىينةميانهعلىمعه

طلاعا!ستالاستكأءافوححببظرة19"ئتوقهذاماإتلق؟!اوبقدر،الناشيءاختلغةاحواسناإقطرعنعلي!ناالواردةاًلمدركاتانعليو.نلكهذهنجير

الاتساعمندرجةءلىاطارالةرزوقهذانفسفي.،ففىانالراجحكلنإبمونالض-!التجوييبةالدرا!اتندلكما،ايرضاالوصف!ذاعلىهايصدق

ا،ختلفة1!رر،ليبات3اهنيةا،لالاعمكأالفرصباعط،ءلهتسهحوالمرونةهو.إضظم"الأبداعفعلانعلىالشعر!يالارداععملميةعلىاجر/ضاها

الفنيادراتؤي"عنةمكمانةلهاتجدوان،نطرةؤيجدارتهاتثبتانهـ-دهمنبهانخرجاننستطيعالتياضتيإكأوا.بهخاصاطارالاخر

والراجح.ا،ءذوقهذاهيحبلمكما(الخ..ارةصووراو"رالنتترات)ايفياكضطجمجانبكفسيرمعهلار!الاطارمؤ،ومانجميطااهـراسات

سارومقىأ!"(ءةالمرونكأرتءمةتبطكدالمثت-هـدالاطارههـامرونةاننمليالت!رلالىت،1تهمحى"ويايثسبالاطاروار،لىلموكئامظاهر"نمظهر

.عامبوجهالمتئوقشخصيةؤيمنهامايئوؤر4ندركومااثذوقعملميةعلى،صسقوهذا.نحوهاسلوكنانوععلينا

عمليات!تنظيمنوعةأطراتمممابصرورةالىوؤهـاشرناانناعلى.نتذوقهاالتيللاعمالقيممن

ناإفونناالاينبعيةالمختلمفامنامجالاتالىنئهءباككطللاعهالاكزروقخلالمننكت-صبهاعليها.بنتظمالتيالصورةانالاطارصفاتاهمومن

اًحهـالاهـرؤكحاتنهوازدير،دوان،البعضبعضهافيتؤترالاطرهدهكماابىكل"ريالادراكاطرلابروبالنسقيصصيحهدا،اليوميةخبراتنا

الاخرىالاطرفيالتأتبرالى-حشا?ةشروط.نصت-،ؤديان.إمكنامتعورون.سلوكنامظاهراعقدتنظماكب!للاطربالنسصةصحيحانه

دلكأو!هماوارتخميةالرعاإةمنبرولهالمولكنهالشخصتسبها31التيعلى2291عاماجراهاالتيس!دنتجاربالصددهدافيالمتجارب

.لؤثران.لىهكناو!بةىاكهـوقاضظمافالاطارلأذلكوعلى.الناميالاطارالمثرينحواليبلغواوعندما،البصرؤاؤ!يوردواالاشخط!ىمنمجموعة

ا)خاصالأطارانكم،،ررقص1اطاروفياثعربتنوقالخاصالاطارفيمن!ما.نخذهـؤلاء.اثرهاعلىابهمرواجرا*يةعمبباتلهماجر.بتعاما

ووو-ذه.وهكذ(النحتنذوفئاطاركبميوتررانيمكئاننصويربهفوقننببجةالبصويالادراكاطاراقى-إبضرورةعنلل!فطب-قىمادةسندن

،الخب-رةلاف،رالمنظمةللهـهبباتالأهـاسيةالقوانينوأحدتتفقالنببجةيتعرؤ-واانهؤلاءاستطاعكأ!شهورابعضهااستعرقمتتاليةلصتراًت

اًلمبابرنجة(ارءكأصماتذات)نرلمفةالمصالصواسماوراءعلى.نتمدا؟هالمماكانوقس.ءيرهاوبينبينهاخلم!-دونالهنسسيةالاشكالابسطعلى

لم53ءي!؟5!3أ3قى3المشتربالحىما-قىن!ميهانيمكنمن!ننركا!صاسمنفئ،دهكماالبصريالادراكمجال.ن!نظيماندلكقبلا-ا،أداالراي

الحيوانيةاًلسسلمةءبرالثه-:!الجهـ،زتطوردراساتما"كنتسف?ت"وهو.ؤطريةلةمس

"الحواسوحدة))بضوانف-ممقالؤيهودنبوستلىاريركغن".نصدثوماتظوبمية11اد!لةؤا،الفنيللعملل"دوقابئعلإتملقؤيم(الحالكذلك

وبودعاىنةسهااك-جةووذه.ن!ةهدوكذلك.2791عاممندننمرهليمحدءمائه!بعيدحدالىتتح!دانمانفوى-ة!ؤ!العملهداينالهاالتي

اوضخهامنلعل،مرالاتهـااختلاؤ!علىال!كأالأءمالفيفركةعنام!وهـنالنوعهذاوقىبرت!اررصابهكألضبراف،نتيجةاءة-هـت،5الذيالاطار

درب"،حققالمشفركةاًلممناصرهذهوجورانوالراجح.قاعالالمعن!والىاليوت..ستالمعاصرالان!جليزياكطعرف!نوقد.الةنيةالاعمال

في4بنصءيبرصاهمالمخنةلمفةال!ونؤيادتذوقعملياتبيناكضابهمنالناؤ--!انا)ضهت؟ة؟تابى""منموصع*ناكنرفيق!ررالحقيقةهده

2هتارء!.يمانعبر،المنطقي(1ا!ت*هـ"3)ءعمليةيشبهبماا)ظيامتيسيرىءدتالاطلاعسعةامتازةاارومسا**يةالىيرجهعانلهينبغيالممتاز

مناكأوا)ت!طة!ذه"نعم!ااذااذصاكذلكوالراجح.بالحواسالصقرور-راجوى5691عاممرفصافيفئ!رتتسرير-ببةدرال!ةوفي.الشعر

-ابيم!،/تمالاطربينواك،تيراكأئرانيف3تنبيناناتطعنادلكالط!لابر،نالظ؟لالىبهاتهـتالموسيقىتدوقعلىتجاربؤرأنسيه

وظيفي.نقاربءنمابت،،علىبناء3قي،بلاًلكقاءةرونددرجةواصدةجمي!عالأدراكحساسيةاـ3+راوسبكىاتذوقعلىسابقاتمر،ناتلقواالذ.بن

للاطارا!رئيشبةالجوانببعضص"صرمحاوكضامنالظدرهذاربمفبمتمررنلبرتله!والمالذينالطلابامنجقيهةالموسللقطعةالاسالس!لميةالوحدات

ورضصرورةالمحاورةهذهؤيوؤهـاًوضحنا.اكلحوقىلدىالنقافي.ا)ءهرينمنضئيلاقدراتلةوااوقبل"ق

عملإ-،تذلكؤك!بهاجميعاالادداكعملياتكنظهمئساسالاطادوجودر*--ضنتتائجتدلكم،إررلوكاسنظمةالاساسيةالظواًنينبعضروزرل

محتواًهدلالةتحديردفييرتتخلاًنهكيفاوضحناكما،التنذوفيالادراكاهـبالنسنجتعاقذيماانهعلىالابداععمبباتفيالثجربي"الدرأصصات

اكمادجاكادرصللألءننمالباتم4ةساب31وانومكتسبنوغيانهويفلمشلاب!انهبم!ضى.الن!ئهصا،!هذارننظيملوع!ةاطرمنلابدال!!

لتنظبمالنويةاًلاطرمنعددافقوسنافبمنحملانناف3اوضحناثميننلقىلرءراًتالشرضكئرةمنير*!نسمبهاطارمنا!مرلننذوقي!تصدلى

صابعض!وبقيوثرالاطرهذهوان،لموكيالم!فئصاطنامجالاترونمجالكلهـ-قيكت-"اطارمنلموشقى1كرزوققيه-هـىلمنبدولا،الشمعرفيها

خاصة.شروظتحتالبعضواكءتالمتصويربالنسبةالحالوكذلك،الموشبقىلسماعالتعرضسة

لاف--"،الاهميهبلغ-خاص!روجهالقكما-الثقافيالاطارهذامانستنتج4هذا،القهممننظامالمفنيالعملان.جهيعاالفنونوسائر

منابتداء،والعقليةاوجدانيةادلالتهاامذوقاخبرةإكسبالمذيهوهتاندركاكيولكئ.المعاصرينالنقادكباراحدولميكحديرتمن

وه-والشخهىإجتازهاالتياللحظاتمجموعالىالنفسيالتهيؤحالةالشالظيممناخرنظامايشأن،ذدركهيهفن!تعلمأنمنلأبدالنظام

تحد!!فيبهـذلكالاطارهذانجة!خلىثم،ماعملابلغعل*قيفوقونحن،في!ركهاكيفذ"علمانعنلنالاتى،خلالهامنونعيشندركها

الىقبلسئاوضحناولقد.اللحظاتلهذهاول!حقةالأثاراو،ئجالنتالمقمودة((وثبىالمقصودة"المختلفةالتربود"العملياتخلالفعلاذلكففلم

عسلىتدل((اكةصبماك"؟"!-الةالاستبطانجبةالملاحظةمنقليلاهذهفيالاخيرةاللحظات-نر!حيانئافييوماولمئذنجتازهاالتي

مع-صالمه.نعتلمسىان.تتءظيعالإبقاعمننمطانهاهوذيهامااليرزانهذهخلالمننتعلمنحن.مجتمعناوبينبينذاتفاعلهناكمادامالصياة

شيماذلكالمىنضهفانالأنلناجازوربما.وضوحكيرفيولكنالاجتماعيةصجاتناارجاءفيالمنبثةالقيمندرككيفاًننربوبةالعميات

.4ومهمتالاطارمفهوماوضصنلماانبعدجبىبدا.اساسهاعلىوزتعامل"لقيمهذهبعضزتبنىاًنكذلكونتعلمالعادإة

تكونانعلى.نزيدلاالت،يوهذامنهارضضعاتيالمادةانيبدوفيناتفراًلاينبغيوهنا.لهاونئفعلندركهابلفحسبلاندركهانحئ

للش!مبة،العامالاتزانؤياختلالءناًلنا.نجةالوجدانيةالمثاعربعضواحدةالمفصلةالقواعدواستخلاصالمرتبةالدروسصورةالتعامكلمة
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احئنالبىمنكبهرعدد.نناولهفقدالاولال!ىؤالمنفأمايمك-نوجدانجبةمثاعرمنالاختلالهلىاعنيصدرماكلليسولكن

بمحاولاتب--دات،والمستوياتالاشكالمتصددةبمحاولاتاثاعرمنكثيراان.الفنيالت!ذوقالىمؤديانفسياتهيؤايصبحان

دراساتاصبحتحضىوتطورت(قيثماغورس)النظرياتملالىأقربنستطيعلاذلكومعالاضطرابمنلهاحصرلاللحظاتنتيجةبئاتمر

حوانيالتجريبيةالدراساتهذهؤعئربداانوءنذ.معمليةتجريبيةبناتمرانها،شخصيةلهانحدداننستطيعلا،عليهانتعرفان

استخدمهالذيللمنهجالخطوهـالعريضةاننجدالماضيالقرنمنتصفمحددةاخرىمشاعرعليئاتمروقد،المبهمالقلقغيرتورثنافلا.

المنهجهذاويتلخص.المحدثونالباحثونيتبعهاالتيهيتزاللاكان،تساؤلأينفوسئافييثيريكادلابشكلوالموضوعالشخصية

اليهمويطلبالافرادمنرودعلىالفنيةالنماذحمنعددعرضدينتيجةبالحسرةاشعراو،لحقتنيلاهانةنتيجةبالغضباشعر

وااتصاعد،-ترتيباويرتبوهاالنماذحهذهبينيفاضلواانالمجربالمشك-لةبمواجهةغالباامرهاينتهيوهذه،فاتتنيطيبةلفرصة

كانادامايتبينانالباحثيحاولثم،لهاتقورمهمحسبتنازليااسبةالمئسالتبريراتاوالمناسسبالحلوايجادالموفففياًلعملية

اكبموالصورة.معينترتيبعلىالعاممنقريباوعاماتقاقهناكاحدداخلتنتظمانتلبثلاتنتابنامشاعرهناكلكن.منهالموقفنا

بمسائلالمشعحلينمنكبيراعددا.أرضيلاالتجاربهـفهبهااجريتاك؟(تحديددونالمشتركةاصولهاداخلاًو)الفنيةالثقافيةالاطر

الذيالاعتراضووجه،العريضبمعناهاوالثقاؤكأوالنقدالفنلقدرا.تفابالنسبةتكتسبانالمشاعرهذهتلبثلاعندئذ،نحملها

الاعمالتمثللاالتجاربهذهميالمستخدمةالنماذحانعادة.بثيرونهلصدةتبعاتتحردالنتيجههذهانوالراجح.اًلايقاعسمةاًلادراكية

اشكالالتجارببعضفياستخدمتفمد،بهبتدشيءفيالفنيةت!-ونانمثلمعينةصفاتالمشاعرهذهفيتتوفرانمنهاعوامل

تجاربفيواستخدمت،الى+ءطببلاتمنمجموعةمثلبسيطةهندسبةفنيةأطرلديناتتوفرانومنها،الموضوعمحددةغيرالعنفقوسطة

فيجوهرهيرتمثلالفنيايعملانحينفي،بسبطةالواناخرىنفوسنا،فيالسابحةالمشاعرهذهتلتقطانتستطيعبحيثراسخة

الاعت-صاضولهذا.المختلغةالمشمكلعناصرف!هتدخلالذيالبناءتمكنساازدادكلما،اللغويةبالوظيفةيتعلقفيماكالحالهناوالعال

شيئافي-ونبهالقائلينانغير،انكارهايمكنلاالتيوجاهتهانعلىقدرةازددزامنهامحصولئاوازدادنستخدمهاالتياللغةمن

!دانه-اى3ار،-العلميالبحثفياًلاولىالبداياتانوهو،هاما.بخلدنايدورممئىلايالمئاسبالتعبيراواللفظنجد

ومسضقبلها.اًلبحوثهذهمن"جهـو!موالم،متواضعةتكونوانبدلااًلدراساتتقدمهالذيالعلمياًلمفهومهوالاطارانيبدوذلكعلى

مثلمعقدةفنيةنماذحعلىالتجارببعضبالفعلاجررتوؤدهـ-ذاإحتلانالحالةهدءفيوالمفروض،الحدإثةالسيكولوجية

الافرادانالتجاربهذهمنوتبين،الملونةوغيرالملونةاللوحاتبعضهـانالتيا!مةبايقومانيستطيعلانهالذوقمفهوممكانةالمفهوم

معينتفقترتيباالبسيطةالشكليةالنماذحنررتيبيحس:ونالمذينب!-،يقوماخرىمهامذلكعلىويزيد،الاخيرالمفهومهذابهايقوم

الاعماليرتبونالذينالافرادانفسهمهمالاغلبيةادىالثعائعالترتيبمف!وم!كنلمالاعمالوبينبينناالتفاعلمنجوانبلفسيومن

احرىانعبارة.4الاغلبيةلدىالشائعترتيبهامعيت!فقباترتيالمركبةال!يةميئتظوذاكهذاالىبالافافةولاله،لتفسيرهايتصدىالذوو

البشبطةالشكليةالنماذجترتيبعلىالفردقدرةدينارتباطاهنارال!ئفسمامدراساتتقدمهاالتيالمفاهيمبئاءمنافضلبصورة

اًناذنذلكو"عنى.المركبةالفنيةالاعمالترتبعلىقدرتهوبين.الحديث

الحسدوىعديمةولاالصلةمبتورةليستابىسيطةالنماذحكجاربتنتميلااخرىاسىباب،المفاضلةهذهالىنضيفانلناجازوربما

الص!يج.بمعناهالفنيالتذوقلمسائلبالنسبةتماماتنف--!ولكنها،السالفةالاسباباليهتنتميالذيالمجاللفسالى

،اربالتجهذهبعضرنتائج(لندنجامعةمن)أبزنكنشروقدمنالشخصحظوازديادالنفسيةاًلصحةشؤونالىأقربمجالالى

الافرادبينمشتركاساسوجودالىتشبيرارهاعلي،1تعبيقهوكانقينسببالىبطبيعتمهيشيرالاطارانذلك.موقفهبحقيقةالتبصر

فط-ريالاساسهذاوان،مشتمابهةجماليةاحكاما4علإيقيمونادذوقمفهومبرثيرهلبساالاذهانمنيزيلوبذلك،المتذوقعوقف

الاقلعلىاومقنعغيريبدوالأخيرشنضاحالاسهذااننجير.غالباءستوىانوهو،احرىاحياناوضوحودوناحياناوضوحفي

مضادا،اخراتنآجامواجهتهفينقيمانبامكاننابزالولا،ملزمغيرهداأزيلمافاذا.فطررلآمسألةالفنيةاًلاعمالتلوقعلىقهوتنا

ايزنكناقثرو!د.حضاريالساسالمتنتركالاسالرهـذاانء؟داهب!يسنالخلاؤطاوجهمنكيرتفسيرفيواضحاالطريقبدااللبس

وعلى.تمامامقنعةليستحججهانغير،ورفضهاالردهذاامكانية.المبدعينوالفنانيناًلنقاد

الانالمطلوبكانودبما.البحثمنمزودائتطرتزاللافارطلةذلك

الجماليةالاحكامبمقارنةالموقفي!حسمانروبولوجبمابحثاجراءهوعملبقىمنالحديثبئاويئتهينتوقفاننستطيعكناهئاها

للاحكامالفطر/كأالاسسمسالةعنهذا.الحضاراتمنعددعبرتسبقالتيالنفسيالتهي؟لحظاق(عنتحدثنافقد.الفنيالتلو!

الفن.فيالتقويميةالعملادراكلحظاتعنتحدثناثم،لهوتمهد(الضيقبمعناه)التذوق

تذوقف-اعىالمترتبة(نسبياالبعيدة)الاثارمسألةعنا"اؤ-!دلالتهوبكسبهكلهذلكيحويالذيالاطارمفهوموعن،الفني

الفنيالتذوقاًطر؟تعيمالاثارهذهاهممنكانوربماالفنبةاللأعمال!لهبهذاتتصلاخرىسيكوئوجيلآحقائقهئاكانغير.تقويمنا

هذهتمكنزيادةنحوتتجهآفاقامامنايحفتجمما،وتنميتهالدينافبىرهـخللابعضهاكانولئن.اغفالهايمكنولاقبلمنذكرناكما

فياوصياغت!الوجدانيالاضطرابموجاتابسطانتشالمنالاطرمنلحظاتفانهاذلكمعالمفهوملهذاالدقيقبالمعئىالتذوقعفهوم

علىقدرتنامنيزيدالتذوقاناخرىبعبارة.جديدلتذوفىتهيؤصورةكلماحولهاتثورالاسثلةمنكثيراانالىهذا،التلأوقهذاسياق

وجدانا.نناعلىالسيطرةعلىقدرتنامنتزبربالفنومعاثرة،التذوقانئستطيعلاهناومن.التحليلاوللمناقشةالتذوقعوضوعطرح

اشان،منمسالكفىنشاطهابتنظيموذلك،تهاويممن؟"نفهاومافيالافاضةمنانفسئائحلاننستطيعاًنناغير،حسابنامننسقطها

.بناءةقيمةالموجات5لهذتجعلانسؤالبئفيقبلمنقلناكماتتلخصالاسئلة8هد.عنهاالحدلث

الصحة،بامورللمشتغلينبالنسبةكبرىاًهميةالتبيجةالذهان:هما،رئيسيين

بيولوجسةقيمةالفنيللتذوقان.الجمامحةفيالفردحياةوانطام!لىتقوبميةاحكاملاصدارفطربة؟ستعداداتهئاكهل-اً

داخلهوبماالمشتغليناًولثككثيراًتخصلاانهاولو)انكارهايمكنلاميدانفيالتقوبميالحكميستئدهل،احرىبعبارة.الذنيةالاعمال

ؤبم.اًلبشريرلآالطاقةالىالالزاناعادةوهيألا،(التذوقخبرة؟فطريةالسسعلىالفن

هذهومن،هنامن.احرمستوىدوقمستوياتهااصدفيلامجملهاتذوقناعلىتترتبالتيللاثارارتيكولوجيةالطبيعةهيما-ب

الماضينحوتمتالفنيةالتزروقيةاًلخبرةجذوراننجد،الزاوية؟الفنيةللاعمال
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باستجماعذلكبعديشعرثمالطقوسبعضيؤديوهوالبدائي

والتيالمةال!ذاعلبها)ورة.داكبارئيسيهابالمراًجعقائمةهذه.طساقاته

خماك!ة:نق!بعضفيللاورحتزادةاليهاالرجوعيمكن!الاجتماعيةالوظيفةويعرفالجثورهذءيعرلىأرسطوكانولقد

اكيتواك!رياللاراءتار/خى!رضالىلالرحوعور!لقفما-اًاًلنقادابررمن،الحديتالعصرفيرتشاردزوكذلك،للفن

..........المترتبةالاجتماعيةالنفسسببةالإلارفيتكلموامنافضلومن،الابىبيين

الى.ايرجوعيمكنالاوروبياًلفكر!،بالفنيالتلوقخ!رةطببعةتناولت.ء........

9؟530،ءم!دا.)ولأول031لأم51كأ51احأأ!ي45+هلانم:ه!ا!لاءاميالوساللأهممناًلعنونانيعولوكان،العنياًلتمولىحبرءعلى

لا!أ*73!23!!،4،1اففسلللناستيجقدنها2ذلك،الانسانيةالحساسيةافقتوسيع

نفسهينظمانللعقليمكنخلالهاومن،بينهمفيماللتعاونفرصة

نء--اةانياالبابالىالرجوعفبه*نالفكرا)*ربيفياما-2.لهامثيللابسهولة

الاقط:الكتاب

ا!ماءيل،اديناعزتايىف"العربيالئؤ!فيالجماليةالاسس"الفنيالتذوقلعمليةاولىتخطيطى!هذا-وبعد

.5591،المعرجمبالفكردارالقاهـرةالتخطيطهذآفياوضحناوقد،خاصبوجهالشعرفي

ومف!وم،ادنفسي"اًدذاتيالقه-ور))بتعلبقانونفيما-3ثرا!اعلىالموضوعفيالسابقهباتفالكتل،اليهدعانماما

الى:ا!رجوعيم!ق"الرجعيالكف"علىاساسماوبالاعتمادالمشكلةتناولفيبالجزئيةتتسم

لمع7!5ا،ح.ل.+آيا3139طأحلى!513ا1+،*ولا،+ه؟3!!لأأأ3400،+هفيالرئيسيةالانسجةبتحديدبدأناثم.النظريالتأمل

ي!أ!7حل71ا53،بصدواحداعنهااذحديثالىوانتقلنا،التذوقخبرة

الهارىءبجدهااببهااتنرراالتيووارنووأجكسينجارناراء-4تسبقالتي"النفسيالتهبؤ"حالةعن!تحدثنا.الاخر

الاقط:المرجعفيسلبىجانبغلىتنطويانهاكيفوبينامبماشرةالتذوق

ا!*ا،!ا.مممأة*ء7!مم.!!ي!1757!3!أ3103!ي4أ!م"أ!م،53*خينهاهخاصيتينعنيكشفالايجابيوان،ايجابيواحر
هأم!!+6-1ا5

3،!أم3عم7لاع7!ي*!المأمحأأأح+5اا1-132اهـىانتقلناثم.والدأفعالايقاعخاصيتاهما،فيها

أ+ايلا3ء40ولحا3أأأأحا*3."3)،!ي4لم.لا!ه،أ!ح:حالة-نوبينهالالتقاءعنو،القصيدةادراكعنالحديث

0341!-47!ا+3؟أم521،اسا!قوامه"بتوجه"يبدأانهبهبفوتبينا،ؤالتهى

ا!ش!طصت(3اًدراًكيفبةعلىالىمناًجراهااًفي(!اربهفصوهو،اور-ؤ!فوالتباق،القيامصنبمجموعة

كأر4:روا.االثاءنلىالفصؤىوافياتاخيمحاالقارىءيجدالاخربنكل-دىوراوأو،للادراكالاساسيةانيهنللقويخضعذلك

3!حاي.35.5ا!أحهيا!لأ؟م515،لأول!ل!س!25،م:ا؟!ممأ111!اا-!شاالواحدللعملقناتذوتكرارعنالناتجالالفةعاملأهمية

52،1التذوقحبرةتنميةالىليؤدياذ،(خاصةشروطتحت)

اءءدم-اوضءهاكمادلادراًكلآالالصالىءالقوانينوعن-6الفدرةعاملاحدهما:سيكولوجبينعاملينعلى"عتمدا

*+أ!يا!م1054ه،مأأ!أإته.أما!نجد!الجشطلتكا3+ما!ةفبالمرو!ةعاملوالاعضر،التفاصيلنسجعلى

!إم7!؟داه!حمه!كاه51أ!كا!فى!و32ااحلا؟م5الا!95لىهم*ا!اأ3لاءخرىالاالنغسيةاملالعوبعضذكروأوردنا،المتذوق

70!7،70!،!ك!أول!م58،ا887-ا.المحددالضيقبمعناهاالتذوفتخبرةفيتساهمالتي

الفنىانثقافيالاطارعنالحديثألىدلكبعدوانتقلنا
ا)فميبالننتططينكلقؤيماوصاصقىالاطادمفووماهميةوعن-7ء.*.ء..-...

اث!نيالفصلالىجعيرانالقارىءيشاليعواتذوفيالابداعيأكدوور!حبرارر4لنطيم!امااسالساباغتبارهالمتدو!لدى

داع)!بر-اكف-يةسأ!لى":منالثانيالبابمناً!رابعوالصلاكيههء!اواًؤلضنا.التقويميةدلالتهااكسابهاوجميعما

-،رف!،الم!داًر:الظ!رة،لىصو/فمصطةىتورا!3اتأديف"الفنياهـىوانتهيئا،ووظائفهخصائصهأهمعنالحديثفى

.9591،الثاليةالطبعة.الذوقمحلم!هوميحلانينبعيالذيالعلميالمفهوماله

الى:الدجوعيستطيعكدلكلاصدارالفطريةالالتعدأداتمسألةعنتحدثناواخيرل

:ا!قياهـرة،!و،فء!مطلىالد؟ةورقئيف"امن!افيالعبقر،ة"هـتهصحةومطىالفئيةالا!العلىتقويميةأحكام

.0691،(القوميوالارنفار!اؤةا)وزارة)دلثقافةالعامةالادارةالاثارعنثم،التجريبيةالبحوثئظروجهةمنالدعوى

اولة"ت-وءنص!يثااجررتالتيا(فاضلمةتجاربعناما-8

"ددةمه-وضعالىدلوصولاًدفنيارنرذوقموضوع"طدجةفيبرمو.التذوقعمليةعلىالمترتبة-نسبياالبعيدة-

اًلث--امنال!ءصلؤير"بدسلاتلخبهماارزنكؤدمفقدلهرياضيةهـ-نعليهينطويومابحثناخلاصةهيهذه

كتابه:منواضحةاجاباتعلىيحتويانهندعيولسنا.مقترحلى

3!75!ا،ح.ل.+95+!43+،!3+!؟+ه!+امي3!5ا5مي95،الميدانهذاديالعقليثيرهاالتيالاسئلةعلىمحددة

أد؟7!لم3ء3،00؟57؟اانهانعتقدافتيللطرفحريطةلرلسانقصدنالكننا

،صا؟"التيالس-يكواوجيةالمواماتاعمقمنالانيوالكتاب-9-..

موفوعنا:حولادبيناقدصوءعلىودلك،الاجاباتهدهعلىالحصولطالىصودي

أ!!ياحم431ا.!.لم7.مأحامبم3مهأطس!أ!مم7حأمأأأح،+3.الحديثةلوجيةالسيكوالدواساتيعص

+هلا+ه!ا:+!؟ص!؟م3اد34،1.1سوب!مصطغى

خاعى.بوجها9ًوا8ًو17و16الةص!لاًلمىفيهالرجوعويمكنالقاهرةجامعة--الادابكببة
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