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لمجنى!ابق!بى!..ير

"د-حم!-.كا.ء-:قي؟..ا.-

ء-نتنهوانيجباةلنت.ةةأفكذلك،الدارجةاللفةامعماحدالى-ا-

اللح-آةعنءهكامل!بيراوحيوير!وظيغةفى"يءايقبلقهي،التجربة

اذاجودالوسرادراكالفلسفةتدمحبمانيرهكنوكيف،الروحبةالةإسهطةوراءفهماهطب

لصيراهدا*فيهـاءلىءطة-،نط!رولمالانسانيالمصيرشمف3رمض"ت

الخطأهوالمجردواكم!صبر،حيويدعلالى،سااالفلسهةممة،شقاءمن-الوجودبتجربةصك"فيلفنباقمئيهاندهـكنمازحددلكي

جهلعنورموااللذ.إ-نالقدأمىالميتافيزيقيونهدءارزكبهالذيالمحقيقةزءودانعليئناست"+ن-الاولىاطارهافيالوجودتجربة

.لكونانيجب-نولذرقربازلمموبالعا)!روبالببالحياةاهتمماء!متقودناوصأبوجودناعيالونعني...)1(سابقمقالفياكدؤاهااللتي

ا!لسوففي!ا/فركإبئوحيصهـ"ءنمبا،ساتع:-راالميافميزيقاوللمنى،وللقيمللحربةتلقائينزوع"،ئميد"نالمصيةزلمكالليه

."ةنش،الثوانآ!ىالانسانلوجودأ(لذورياللجوهرهو،مفوحجدلنياطارفيوذئك

اللفا-فةنكونأنننر3.فهـ-!ه!بعهـذلثالن*لقينود3.ءصيريبعدمنةاضها!افيدللكيرؤمدهوما،اللعلللم

هـنالمباشرا)خعبيبر!ذات!ونان-4وجايءلىاو-ميتافيؤي!قه،اللاخدد،هذارخطكامحاواتهافي4اللفدةانذلكمنرداولقد

الفكر؟فعالياال!تراكااالغءلمىوفؤهافركارتيالحيةائحردهؤ!باللعالمالانسانصلة4تحنه؟مااكفىدحئ،قضبالتالىتسليموعد"لم

جةاللجدلالوجودتجربةهـنللتعب!برواسطةمجردي!ناننيمكلانضوفي.لمكشقهاانكبضعالوالمئطقاستظاعاوهامفيئوقعت

الوبوديالةكر!نطالقهوحتىا!نطلقكانولوددثيعنيهمابكلندويتبركناالطسةةاوهاميكففاذالوضكيالمنطقان11بدالوقت

زسيبءفيبا،لتحامالاينألىلاات":-رالاى،الماهيةيردضاللذيء-كلةءواجهةوهوا!روريمطلأبهااتواجه،ممهددلاعصهابديل

كايكونوب!ت،!نوحوج!لمتمصلمةبضرورةالمنسمةن!هاالتجردة.ىوالمعنوالقيمالحروةفيمطالبهءبال!رةيمثلهلهـا3الانسان

دهىواسطةليكونيتخطاهاحيناما،أبعادهامنبعداالمجبرداالفكر...........

مئنهنفلتاخرىجهةمنأوضعكبمااوالمنطقج!4ءناللملنءمهمموم!وادن

هىا)تيأالوجودتجربةازاءالمجردالفكرجان!عجزاةحاءنيكشف

ابدا،ءورتوحقى"جدليحركةيرشكلاللذيالتناقضعنالتعبيرانحدودؤئينودوزحن-.بهاتمسلميمابطبيءتهاالةا-فةترفضطزقحالة

ماهي!ة.ماهيةلإحديدافتراضالىعدنمااذاالاتصورهيمكنلاهـذايصنيهفيهاقل!لافم!نطردانا،ولجةةالحقبةءنضهوءتلم

الجهـاءقى-الحرهـقىاستح!اد.فنماليوبا،التجربةؤبقاساسية.البداًبربئء:ذءختلفشكل!االمسى،لةانل:ؤكد،المحتومالاخفاق

3حممالنيمبالاثريال!ماشهكهاالألا!م!الءمب!درانفمممها،وولمقتوحةكضهالمتغير"اضجربهاارعاداراءالمجردللفكربالئسبةاخرىااًستحالةبةفهـناك

باسشب!-،دالاذلكتصوريمكنلاآخرمحنى.وركامكةبابعادهاالاواىاةالاستحافي"هـ"دةنم!استحالوهي،المقنوحبج!ل!االانسانية

.التةداللحركة"سضهيانا"يد!5و"انفسهاالتحرلةالاخرىالاستحا!كأبهذهوزم!!-المفؤحبالتناقضاله-صلبمعدم-

ء،..ضاقضها.ؤي(دضهاالصموراو،الحيةالتجبربةالىاذالنةالسمتحالة

وهاللحبيةالتجربةمناللفلسفةبنمو"سنتيانا))يحددهماانانا)ةكربرممتطيعلاهـة8المنىة3الحر1ول!ذه..الجدلنهوء*يرورتهـ-،

أخرشيناوظ!لبذللكانقلضن،اذاالاالنحوهذاعلىتمامضامر.خر2بشيءللارتباطحاجتهوتبدو،واسطةءجرديكلن

الفلمىفة.طميعة/ضعدى
ولكناالفل!ف!ة،تواجهالتيالمشك!ةبهذهاقرارانسمعقداذنا

قالنطر3!ذااساور!على!امتاذاعمو"-،المعاصرة"والوجوديةمو!فيجعلالخا(صالتجريد)):لصصئتيانايقول..-لىالىنصلألا

اورا!!علىولمخ!انهااقلأ:ؤ،ذا،المشكلةقه،ميؤكداليهااللعامتشتركالفيلسوفلغةاندبما،لللاز،يار،معرض"زائفلفيلسوفا

ال:-!بينوا(ررصضهرالمحئومفنوتراوافتراصالمسبقةالماهيةرفص

فهـكبما،الاورماسهذاعلىالوجود"تجربورص!-نحددكما-والمطلق"الادابفي))"الابدلميئواكورةالمصريإمعالوأ"راجع)1(

ولاتمقمناتجربةاهذهت!حصرانالنهابقىفبمعليهاالمحتممنتجد791فبراير،اثانياالعدد
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"بردابالهجرد،الفكبرمشملألةفقأيةبداازاءاللحقيقةفيوازرأع!دة"سبرزيا"لدىنجدانالىبر:االا"رإصلرل!قليةوأبنية

فىالمطلبهذايواجهنجدهحيتالفنءنهامةحقيقةمنهاتنبثقبصورةالحيةالتجربةمنشصئءيئصوانا"ا5الميتافيزيقيالمطلقألى

كبفيقيظهـورالىلضرورةبا-بئودتاسوف!ذاوان.البعيدةحدودهاللذي"كيركيجارد"لدىسوىبصدقهذايبدفلموحقيهجةا!قاؤيةآ

.ردالجللفكرلنسبةباالنحوهذاءلىاثكلةكشصاءرموقفهخلالمنوتجربتهالانسانومحيفيبكارتهالىاللجدلرد

الافراصسوىيطرحللمأ!بالتاوهو،الاطلاقعلىفيلسووء3واجس

-2-.طرح!ا(حتومبالتناقضالمتسمووجودناوءب!حقي!فقىءناللجوهري

هاوان.الةور-ةةبوسائلدلكامنأبصدشهئايحةقانيةبلويم

ل!لاز!و!رايى*والتجوبةبصورة"لادبالىالوجوديينلجوءمنالاخمبرةا!رةمني!و

رحت!4ماادىويومىءلاالمعنىبهداالمثمكدقيفياميؤكدواسعة

ر.ش،كلةاللفن"تعريرفط-اكأ!بئأءجمدئيا"من!مهاننحتاجردما.اللفلسفةعيرلوسيلةاللجوءء-ناساساالوجوديالاقتراض

إ،كث!براجانباستدعاانن!/ورةكطوذان...ت،!امانحوءلىا(للفلسفة

الفلسفةنىكلةة-طدو!اجظمنهفالاغلب،اللقنما!ةاليتيهملمتقرة!لماانرتحديدالىنصلكلةالمنةفي"كاءى))وبندخل

جوهرهافيالتجربةخارجثن،ز!-قىخلالمنالفنالىراررظو!طجودبنالومواجهةيرفضكامىان.الفكراجانبمنالمثماركةهذه

هذمحظمعليهاؤ،متولوهو،-4الثنار!ذه!ل،جمر!طلاالذيمط!اعقليةمعطياتمندللكبعدبحصره،.جربتهقلبمنللافد

اولدةوبيئ،وعاوضواالذاتبرءناكفرؤ-ةفيمض!قىا!فيراتاضىناحي4منو!،سبقولب!ا!بذللكجمطوهـو،ميتافيزيق!

ا!!كرمنءكطالوي9كلررقيادنىالة!اعضباراءنبدءاة.والصورةإتعبيراهـنحديثناعندتوففأنالى"بع"هامجانبءنفف

مادتهجثادصأرجبكأا،ث!كالليأزهـ،طه!برلموؤلالارزباص!ماان!صواءلىالوجوديينلموقفرالض4ؤ:محد،الحيويةالحربهةهدهءن

الى/ؤصوحتى..4ءلاقاؤي?اكا"44و"هةوءىالوةارماكليتغافلوفيللك،بهوالارتباطالمصءنكثبراالجئايتحدثالس،بق

اتقصء،ك-امني!ادناسبصلملاالةتؤىا،رىالىذيا،ؤء!ا!بر!طاة،رقةاو11!حرمة..لوجودناالجدليالجوهرفيالخطيراللجانب،ءش

سبي!لاالةسنفييرىالذي"روزنكيت"لدىكم-،المثلعالمالىءدإولهاالانسانتجربةيممحماوهوالمص!بريالبعدمعهايتمثلوالهـي

صرفةالمهحوهر4فيرىاللذى"شطى"ول!ىالالهيةاحق!قةاالىأغفلهالذياللجالببدلكا-ألةاترحددهداوءلى،والثورفيكباالح

.......المواجهةصهـفيلاجلتورت"فيكاءى

اًلتىاأئفوتوجهامنغمراتتمننداللطرفينهدائب-نلجد...

الظدرةءدمالحقيقيبالم!نىاوالتنا!ضفيا!وووععدمءا-!تحتمواش!ارةبالمطلقمبانتراارلباطاللارتباطاسنحاللةالى!با)ةطر

ا.لانساني!ةالتجربةفا!ليةداخلالحت!بانت،قضهذاالىا)ف-اذعلىبئرتجمعوهيالوجودتجربرقيتبدوايوفتنفسفيبالممكنالار،تاط

نرىواذ.الثنائية5هذالىتل!ص.بئججمبعهاالفلسفةشأنوذلكبدورازوواهـذاءلىفيجودنا-بااوروجدئي-ورلاحم!اقض

!ق"ديويجون"ارىادزقهذامنتفلتلكيتسعىإنم!محاووهـصوللتجرد"القاءمةطب،تالمعووووالذيالممكنوهمببنمحهمولىا

شه!دية،قكرةناللف،رباعت-قرمتهارغم-؟صلماىالاتظيعلايالتىالحركةرل!فيالمأل4صيريااللب!دوبين،نفس!هالاخفاق

-ختاريفيعنليآنئفااوقكريةحهبيلةاعطم:"،قولكماتعدفىتر!!اندونمجهولمتعالصوبا"مكفناخفاقتتجاوز

ابةافنجوبرةخارجاللفنلحقيقةنظرايض!،فذلك"اللبشرية،الافسانيةللتجرب-ةالمحبرالمصنىأكدناكما،!ا.تحدرب"ولاي

..والتلقائيالحقي!قيامتدادهافيالأرممثدلاعموصةك!لحوهويتجهطلق41يفترضقلبهى،فيفالتوصر

ورىعاىنظرةنلمقيانهو..هذاعدنرهونريدهماان،نفسهالوجودفعلفيبمطلقيتحدداندون،الناقصنمسيجه.الى

قببوءنهباشرةنظرة،الانممانيةالتجربةبجوهراصلااللفنارتباط4ذاففيوجودياواجهانسوىاستطيعلااز:ي"كامىول-!ل

..خارجهانطرحهةوضايودوننفسهى،اضجربةابروجوديتصلنفيأوالتيييدفياننيوأفراحيعذارأتيبصدقواتاصس

اواجوةاهـذهانمنذلكبعدي!ربانحاولء!ماف!و"امهاوبال

دمدهاو!باالا!مكممنبدءا!داشنبعا!دللمثويسضدهمطآلمههذاوبء،وزا!!ار!ة!خمحيت-!4لا!كاكمأزقىلىووطوي

4بفمل.مااقرارناو"ع،"عامضماضمنامتدادا،اليهالم!ار!و-الشركالىأقربامسئويىقىاراءالافءا!يضع-مج،حولنحو

!الملىة.قصوةمن-بالعالماللوعيهذاللقاء-الاولىالمراصلهـذ!بكلتتسمتهتجرركانتء،قلناما3و،نفسهءعء"ادقءيريبمو

4وب!اجلآالاولىا،راصلهذهفي،فء-،نبانبدآاذانناعليهتقومالذياللجو!رينفيانبر-تطيعلااضهاقيافيو!و،الضتى

مقأومةهوا"*"فباالعالمان؟بهعلاقتهفينجدؤهأذاالهعالمكأضلالمن.لليس-هـ)يالجالجو!ار-الانسانإنجربةؤ!الحرهـة

لنا،بالنسبةاللم8الىنةمسانهزقيولانوبرمكن،وءهـوضواختلاطالفنىانتاجه!!لاوا)ةكبأالخاء-ةتجربتهخللألمنوانما،هذهكلمايه

للحياةالمحددةللبدابةةاواج،ا!دهفيالازهاىيرميرماولكنماا"اا،ا!ضماضتراوواطدق5"جسيدفه؟،هعهاواحداكلا

ا.لعارنايواجهكاناشههـو،للغايةهامشيءوالقنلءجةةالجيعءهـ!اليجسديكىف!،المضنادالعقليالاستدلالعلىمعتمداكت!ب!4

كاملا،وجودهفيهيرضمنئمليمارسهالذيالفعلوهـ،ن،كاملابوجوده!يضعبسعىانالللإيهبمامنوكان.انئاقضهذايبنجامعاالتوتر

نومحيىنعنيخ!نلفؤهلاهـ،ناللغريزة،نطاقخارجيتخذهفعلفدي!اللفلسفة.محاولاتبافيشانذلكفيشمائهللموقفحاورممةما!قي

،.إطبيتهلنايحددانالفعلءناللحىالتعبيبرهذاانيةالنهافييعنبمكامى"وقفليؤمدهوروا

جهةهـنرنج!نافوهوالحببوانفعلعنج!ةمنيختلفؤ،ورمنالاير!ولاالحركةللهذهكاملةمنض،رهـ"بمثابة!وواللذي-

الحي!وانففعل،ءحدداجتماعينظامخلملالالانسانفعلعناخرىحيا،تجاوزابالضءرورةيتضمن-ا!حيتسيجهانفسهاا!جربةقلب

لم-،"هحهـأوبقدريتصمىهـاهلانطاقفياللفعلوردبا!فعلهحدداًللفلسفة،مننئاولفيل-ستاساسيةم!مةتخققهحالةفبمولؤدي

يتخذهالذيالةملاننج!اخوىجهةومن،اًلغر!يالا-خ!!ادتصلانالفلى"مةتودالتيالحلولعنبديلقةقبالحفيوويمهمة

برنائهنطقيفي،اذاتهولب-!خارجهلمغرضفه-لاهجشهعفيالفردوالممنى،والقيمالحريةاثهـقىجانبهامناللقاطعةبا!اجهة،اليها

الانان!ذهارولالذيان2بر!لىهذا2!كى،!يهودورهالا!،عي..ركةالمنظعاىاللقائمالننعبيرخلالمنا!الانسءشاركةتصيانها

علىالرسمممارسبمااوهـ!اداةعملاكانسواء-4الرحلىهذهفيءلمىاللقائمالتوريورصهرهااللحي،نسجهافيمياهبقضلءواجهته

.او!وانلدىدفااأفعلوردبا)فعليتحددو!نللم-الك!ف...المفتوحاأنناقض
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بدبلمايتطلبكانللعاللمالمباشرةالفرديةالمواجهةانتفاءولكنواكطالغريزيللجانبالوقتنفسفيأغفالودون-جهةمنثذا

العالمفيوامتدادهحركتهيتخذألم)ذيالداخليوالتكاملالتفاعلعنخارجةاغرضيمارسهيكنللمهواخرىجلاومن-4يفرض

الشقيقةفيهيمحاواةالىهذاوادى.الهردلدىتلقا؟جمماابشكلالجدلداللشمكلهذااللحجرمنيخلقتنانه....مجتمعفيكفعل

تتيثلالمحاولةرهده.اللحميماللذاتياللقاءداصكغيرآخرشيءمختلفاالخلقهدامناللهدؤطوليس،لمطلبفعلردهذافليس

الفردىعيالواستعدادخلالمن-جميعهااللذواتيشركتطبمفي"صورتفيفاللحجر،يخلقبماوصلتهنفسهاالخلقعمليةعن

الفرديةللمواج!ةبدبلاتحققجمعي!ةت!جبربةفييشرك!،-نفسهبالا!أدةبالتخيلالانفعالمه"ا!زج،لتفاعلنتاجعنلحبارةالجديدة

انطوائها..السابق.لكامالهافيانوجوددتجربةامتداداذللكويصبهـحىملةتجربةصياللعالملامعمباشرللقاءنتاجهـو...بالممارسة

وماوالم!نىواللقيماللحربةفيالاساسيومطلبهالانسى،نقوىعلى!العالموينبجنهإجديدةاالعلافةتلكفيتجسدمتكاملتفاعل-

النسعائر1عننتحدثبذلكونحن.محتومتسجاوزمنبذلكيرتبط!وغير..الرقصةهـذهاو...الر-مهذااو..الاداةتمثلهاكما

عصلتمولالحطهذهو!كط.اجم?ااوالو!ماا-!ررةاجوهروار!،وس.بالعاللموعيهللقاءذتاجمنذلك

فيللفردعزلاثمةاننقولحينولكنموضوعيدورفيالفرد
....ا)عالموينجاوزج!كأ"نذالهي!نجاورالعلافةبهذهوهو

شااالاب"ن!هذس!يبمىاتمعنارهةاقامهاذكصل،اموللضهومم!ر.داخلبنللجمانلىكتمليهالاداةهدهفلي!ست،اخرىجهةمنبهايواجههالتيبصورته

فتوفير..الطلموؤوىالانسانبي!نالجدلنةسىأطارق!زال)كأإجدواذانه"فبشر))ىيرقدكماال!ابىفي4لمكانيلماقدادا

!فالنصرواحرازالطيمةو.!داتا"-صولوجىوالا!-ا!الاءطارنفسانو!تفيفانهحولهماعاىإسيطرةااونفسهرحماية-اعيأ

......انما،العاللممعالمبانتر4تفاعاوحصيلة"كابركيانهارتباطوفي

هذور*--لاتللو!هـلاللجرللحمصهكلها!مرنبطةلنتععائر،و"لوطةتصنبرالمرم!طلث!ا-ىاراصالراللخطرويتج،ور،اعترافاتهاللعا)ممنلءخرعإسى

يعورالكثيرون153الخوؤطنتيجةءجردليساًذن...*ارس4وهذهوذ)-ثمفوحةامكازءتمئلاقىإةالادارتلمكالمجهولالمستقبل

المعالمالمواجهةنفس!ءنته.هـروانمما-والطظوسالشمعمائرتناولهمفي4واف...في!"الثورىبشدهتجسدواللذىبه.ررقيطالذىبالو!ط

ابفردية.ال!جربةفيالثرناءما-واد!اشزالتكامل!فىورفرضاذ.كلءتىوالمختلطاللغاءضالعالمهذاعلىليضفىبذللكيسعى

اسالايعكش4وبماالحادةالوجدانيةوصغنهالاسطوريالص!ون!حردخز-ا؟لتكاولالتةاعلاذاوبجة-الجديداخلقاللهذاانه

فيهـويءيىماةطندقالسلمارفرديءئالاتخدأ(دصادرةفاعا-كأمنانهذه،ووطءاات"بحالماطاهذايقنرة"لااف،قا-العال3لىا

الشعائرهده!وةكانتمهما-"جاورمنوا)ثعائراللطوروسجوهر.لكامل،فمممماأل،!احددتا(لتياطببهةاوبتلكالاداةهذهاوالننجربة

ىؤوالطظوسىا)نضعائرهذهمم،رسعة!تالونغسىفيبر!اإبىت!-داب!خبرة!يلةالىيستثات،ؤ-اا!عادمعلىطرحتفد

:اولونالفناتكبفبزن!!اواقءافيهي..!تهددةالمكيؤهب،ت.ررظجمجدل!فامةالضاللماخضإعهعهاوتم.جمةعئاصرفيهاانصهرت

4تجرباليءتلم!حمة!،..4304واوا*مارءلهىوالمورروالحر!ةءمفلمب،مككا"لوتسصعيبوبتهتتجاوزارادةوبي!نبينهفعلل

وؤ!-بالعاللم)اةبردالمبانتراءالءصالبدبرلالمولابهي"تكام!ةللخلىقالنهايةفيهامةدلالةءلىذلكوينطوي،الخاقهذافي

.اللعالمقوىبلقاء4النهـ،باليثيرهـ،خارتباطزاء،وباالعابمبمازاءالانساذيةاللذا"ت-،تلقائييرؤكدوعيعلىيثطوي

ذهـك.حدودبلملأالمفتوحالنزعهذامعهيتبدىحيثكاننف!ءاي

والدين،للفنظالوراندءيان،مكئلافء-ناللحهنهذاوحتى.ووذالبكرأجربتهالانسانمعهاخا!ىا!تيا(بروهـةاللبداياتبىل!

المقصودةالمهمةتناس،ساصبادرةا،مارسةمنال*-فياتهذهفكل

لذاتهاالنجربةتخدممالخمةفكلهاوبالتالي،نفسهاالوجوددجربرةفيذرلمثيشساوى،تجاربهكافةعلى.ب!نطبقذللكفاننقولوكما

هداولكن.الخاصةلامكافيخهاوضوخوبطون..مس!نقلتأثيراي؟لموناوتصويراوالضروهـةتحدياتوص4فيباداةالعالمالىاللخروج

.-...-.....لا...ا.لاإضبمءازف!تألك!وفهداخلوجدتالت!يوملىالرفتدكرقصة !بممباسرء!"لهدل!الكيالياتبهـدهس!اناصهـ"ن
الفيلجربرتهخارجمصنىبأيابامحيآجانباليهاالنطريمكن!لا

قدتحققتوانه،ا:كرانجربتهفيكالانسانللوجودهممارستهلمبح

دات!ا.في3هالادراخ!وةنتكللمالرسومذه!انللاحصواذ.ر"ءخسمماوبكل،زلمك

اضحىةوتعبيريةصبصقىجمتخدةبداكرتهيجتره،كانوانما،نقلا

فيملتعمينوال!نا)دينألظ!وراضءصةالوالبدايةاماعندئذفي!،يتمثلفهو-اروائهمنحيوانا"ء.ورمثلاكانتاذا-

الخطوةفي.لمبدوماف!اك-الديرن!و-ذاكهفيمدرد،واحدمفهـوم-!يللإداةالاكلر!صنجدوحيث-واحدوفتفيوسيطرتهخوقه

..ءـ،متغيرالجمعيلمةالحياةعلىيطرأحيئالننهـالليىةدىكلثلاالمنظورءوواعامتقادانندركفن!نذللكنرىاذنقول

عزلاهصةالجهالممارسىة.عالضروراتمواجهةعزلهووذللك،ونجبرهاللجانبهـذامثلىادرار.فىعجزء-نآنياليس.للكرسومه

تحى!دحديم!ءرصاةالح!ع!ةالحماةدخ!!نوذدث،وا!محاجو!ر5!التجاربهده"طله!ماالىاسيلار؟باطذتيجةهداوانما

.......وضيىةخلاوونطرح،متتاليةمتكاملىقىلتجربرةواحدونتاجواحد

علاىدثكلنسميهانيره!نماأو،موضوع؟الضروراتمواج!ة4حركأفيوءعنىفمةهـن!حثه!وزطرحايضمنرامثدلحرية

للانسمانبدفىلم!ا،ارفنرمعبنيرظ!رلمطلسألنهذدكلتعرف!لمتكابجأيلثدمقفل.اللعاهـ!ازاء

ماوهذاا.العاللممعالمباشرالجدلعنانفصالوفيوالمطلبهذاعن3

البيئةمقاوماتمواجهةفيالقدومةراتالحضاوصاثحينحذت

هة،حال!لعمهرهاردودوصلالى-واخض!!امع،طوالتفاعلالانمفدصالوبهـايةا!ج!ع!بةالض!ربرقى

جهةمنمعهاللتفاعلونظاماالطبيعةعلىمابدرج!"لصيطرةكثم"

م!ءالطبقات4داخدتتحدداخرىجهة"ناجتماعينظاموئمة..واضحبمعئىالجملم!-كأاحياةا"رحل"يدخلأذالاذ"ءانان

امارسةالان!انحاجةخذالءلملوفيهذه،دورهاحىمب-ظهورهااللؤديوجودهءلىاة-حبوارسه-ةاماافيالتكاملهذامه"ينتقل

اصبحالذكط،الوضعهذاعنمصفصهلالثمكلاالعاللمهـعمتهـامره"جربةلمواجههكانكمالمالملعابازاءالبدءنفسوءنجماعيمج،لالىيئتقل-

هـذا...اللع،)موءوضوعاتالاني،،نبنضقرارالاسمننوعايصنيواللغموض،والاختلاطالمقاو*ةءايم..اشرةالمهالفردرةتجربتهفي

ارينءةضاإتجربةاه-و،الكاملةاالتعجربرلآعنالبديلاثكل.جمعبموعبمخلال-واجهه
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ندرك-الاجتما!ياللبناءاخلد"ا،حركتهوتبلورالنسبينقرارالالىه!اوامتدادا.للمالعلفياباشراالنشاطعنومنفصلمحددشكلى

منللديانةالاخيروالشكلللفنالمجزأالشكلهذاعلىيطرأماالت!جربقيهذهتظ!رانالمحتممنكانالتحامهافيالسابف"للمرحلة

اللجانبوغلبةالداخليةالصلسةااهذهواضحاافتقاداقنجد،تغييرنفسفيولكن.اللدينمفهومفيالفنركيفاتممتزجةالدينية

انهي!ارنجداخرىجهةومن..ج،4"ن"الداخليالجانبعلىالموضوعيا!ينابينالاستقلالبوادريعملالاهـزاجهذااننجدقتالو1

الفرديالوعيوانسلاح،الامرنهايةفيللديانةالمقلقلالشكلهدا.ذاتهفيالفنمفهومتحديدبوادريحملبااتالحؤهوو،الفن1

الازءقى.هذهدمفردهمواحهااللحمميمناللشكلتماما
...تعقيدوتبادلمندللكيعنب"ماامامنشايبررانيعيذدكوان

هـمرفيالفرعونيةالحضارةفدهورقترةاننلاحظفنحنوللذاا!ريداافيالوحصارامنالفنوىمياتينا!ابينسلمجطثيصط

فيانقصالقىمة..بوضوحاللجانبانهذانصاحههاالحديثةالدولةالدينيىةالتإربةت!:ببهاصبحتماان.الانسانولفاعليةللهما

بماالنفعي،والجانبالداخليالجانببينللحي!،ةا)عمفكطاتى!طمباشرتفاعلايعنكاءلفيلبعدبديلةقىممارسءحاولةهوهنا

بالغبشكلالتطبيقيةاللفونوسادت،أتماءالنفعياللجانبمنيعلنجهةهقىقيربةلتحقيقاللفشبببف!تتتوصلوهي،العالمقوىمع

مظاهرهطفيالاجتماء-ب"الحياةوافتقدت،اللجميلةالففونعلىوا!جر!ةالمباتنرةالمردبكأللتجردقيارثوربلةالصجغىفذفسلحمل

وفينفس،الفنكيفياتودرتهقدكانتممادالمجطعنحرايوعلاؤضساصفةحيويئثسةافيادراًكفينبدأاعند"ولكنناالبديلةالجمعية

نفس..تعن!4ماوكلالمصيريةباللدياف"الارتباطاذهيارالوقتالاجماعيورىهـافيبةابثرةاالممارسصةنسيجفيداخلة

قداللشىءنة-!..الافريقية+للحضارةبالن!ةادراكهيمكناشيءاهذهفيبا!ذاتالازدهارفنراتبهـ!تتميز-ار!وللأاواد!اري

اللفارسية.رلحض!ارةبالنسبةسان.فى"متلانمأالص!ةهذهاننجدنرها..اللقديمةالحضارات

المحاولث،نءمعا،تنتهياللفرديالوعبىويقظةالانسلاخهذاومعامننزحبةااللجدربىةالرينيحةللئجربةالتفتيتمننومح!!فةالحقه

،وبهذاابىيلةالجمعيةوالتجبربةوابى،نترة/الكليةاللفرديةالتجربةالازدهارؤتراتففي.المحتومالانفصالمنوحالةاللفنبكيفب-،ت

وانمامباث!رلقاءدونوالعالموجودهمواجهاوعيهيجدفاللفردامضزاجاءجةماالاجتالص،ةنسيجفينجدقىالقديماللحضاراتابهذه

حاجةعزلوءع،يفرضه"ابكلكيالاجتماعالشكلداخلءحصوراالننف-اطاوجهءة"ت-مرقهما.النف!!طبالجانباللجماهـبللجانب

يتحتم،كانالنحوهـذاءلىسةالمتعاليللممارسةالجوهريةالانسانفىمادقدركل:!مجداخل!غ!عنصروتمقي..الاجتماعيالنظامهذافي

اضاافترايربدوهذاوكان.الممارسللهذهبديلفردييملث،ظهران،اونرجامنوعلملأؤ-،تءوضوعية"ن4تمثلمابكلالاجتماعيةاللحياة

ش!لملأنظهـص،هناومن..خارجهوالعاللمالفردداخلبينمعلمفاالحياةفيالمعنىبهذاتشارككانتوالتصويروالمعمارفالموسيقى

بالدينئدعوهلماومحددواضحانفصالاًلىاديلللممارسةفردياناحسارةاازدهـ،رأف!رةفيذلكوتضحومتطله،تهـ-!الاجتماعية

بالفن.ندعوهوما.الديناطارفيذلثرداوانخاصووجهوالاءريقيةنيهالفرعو

واالمطلبنفسالى،نطريففهماواحدالمطلباننقولواذفيالفاءلمية5لهـذ"فتيتمجردالامريعنيفليسفحسبهذاوليس

اللذيلالىالاحتولكن،واحدطريقانهمانقولان)مكنبالتحديداحهصاةافيالمداخلالتهتيتهذاصاحبوانما،مبعثرةاشكال

.والاخراللطريقنهايةمنيأتينااحدهماانهواليهنشيراننودوتصوربر"وسيقىمنالكهءيماتهذهلامكانياتافمساد-الاجتماعية

الفرديالوعيللقضيةبالنسبةهناوهو،قالدين.بدايتهمنياتيناصفاعلمنالنوعلادخالحاولة53جاءتادااث،ركةفو!ه..و!بهضبرهما

بابعادهالوعيامتدادهوالمعنىبهذاالدين..النبيأدؤ!هو،-هذهمعهاخضعت..الافرادداخلعنالمعزوليءعيالاجتمالتنظيمسع

داخلإةوتجربةمخاصبعدمكتملةثوريهرؤيافيتجسدكاملاولزو!هله!نتعرضكماالحرةقاعله!تهاوخنقتالموضوءجةلاعتعبارا*"الكيفيات

وفهالرؤيا،هذهالىانتهىاالعا"للممعكامللتفاعلوحصيلةطويلةفيالتجربةاللفنكفياتدورعلىبالسلبينعكسكلهوذلك،لها

فتجربةالفناما،واحدةودمغةاللطريقفينهايةمتحققاللمطبكأف.تكاملهايحققالذيالاللتحاممنحالة.لفثرضالتيفييةلأا)د

اكتمالنحوبمشىقةوتسصاللعاللمموضوعاتمناللخارحمنتبدأ........

اساساكليهـماوالهدلى.جمةمخاطرسيرهتهدر،النيدؤيايشعهالمضمونظهورهبمللغارءهامهلقطهاللىبالتاليايرحيل!لمهدلن

تأا..0.001..كلمثلاعليهالمبيالسالانعكاسهدافمع.اللدينيةالتجربةفيالاخلافي

مناك!ظاما!حصمايمحعمملهعليهماكي!دخلاجوهرهالتحبربتبنممارهاتيئهوك.معجزف!،د..الفنلببف،تالحرةالفاعليةاقسادواتفضيتفي

بوضوحامامناالظهودافيتبدأ..الآخرينالاحال".الى.-الاجتماعيكطوالتالموضويى"وحركأالاجتماءيالواقعازاءالنهايةفيجانبهل

!الغنانو-مكتملةدؤياصاحباى-النيمشكلةخلىقعنعجز.خهوفاعلهاللفردوجودعلىاءماءنفسهيفرضاصبح

...+الاصيلةاللفرديةالتجربةعنبرهـيلةمتكاملةجمعيةلتجررقيممارسته

-4-ؤكرمناللقوىكافةاليهتدعىمعبينلتخظيمامحاولةثمة.بدوؤأذ

ارفئانو!ذةالئهىرو!ةظهورتجربةلممارسةاللفن1كببفياتبوا-طةحسيةوءمارسةوانفعالوخيال

...فيادخالواضحاالحاحانرىحين..بذ!كيسخرمافهناكداخلية

....00010100001-..امشفصلايافيءضصراوهنيوهوالديانةاسديرالىالاخلافيالمضمون

احرلعطياعلىتننعاالل!يسعطرتجرلعابهيخلببيوللمحتمعللعجربهلموفوعيةالفارلاخفاقها،وهو-بديلا!،ساالمقنرصةالمتلاحمةالداخليةالتجربةعن

هذه-لناسصتضحكماالحقيقيبعدهاللعالممعالانسانلجدلمصدرالمقفلالاجتماعيبالمطلبخر2شيإءايقبلمتصلانهاذ..

اًلعلاقاتخلالوالاخر!نالعاللماللىاحالتها!مينذماادجربه!ىاللديخةاتجربةنفتيتالنهايةفييعنيوذلكبالاسا!الاخفاق

مشكلتها.تب!وفهنا..عمومااتاريخيوالواقعالاجتماعية.طؤوسههاممارسةالتمراررغمجوهرهـ؟

مواضعاتايافتقدقدعالمنقولكمااللفرديالوعيعاللمانلللاعتباراتالاجتماعيةالخاضعةالمجزأةبصورتهفالفنهذاوعلى

السبلافتقاديعنيوهذا،داخليةتجربةايفيللاشتراكجماءيةللشكيلايضامواجهةالاخلاقيالعنصربظهورواللدينجهةمن

قلكفليست...الحيتكاملهافيالرؤياوابعادالمعاناةنقلالىنسبباستقبرادظلفيمعايسيرانكانا.ةاخرىاجهةمنالاجتماعي

الخارحمنارتباطوهوالجميعارتباطتحكماتيالإجتماعيةالملابسات،اراتالقديمةالحضفيالازدهارفنراتبهتميزت،والعالمالانسمانبين

اخلاقيامضموناتتخذانهنماالرؤياعلىفيتختمولذا..جوهرهفيبالشكلمرقنطذللكبعدحدوثهيمكنمااننلاحظانيمكنوبالتالي

داًخلى.2لقافيمطلبهاعنبعيدااجتماعيستوىالىكليةوتحالمثلفبافئقادداخلهالتناقضاتحركةاوحركتهوبروزالاجتماعي
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فيتجربةيتضجكما،ا!نزوعآخربمعهىاو،المجهـولوالمطلقالممكنلهيذةاطاراالاخلاقيةكلضامينهاجانبالىتصبجفهـنيآخروبمعنى

اللجمي.اللقاءثمالمبماشرالاولياللقاءا،فردلكللنسبةبالهالأذايالمدلولارموزذاتوتصبجاجتماعية

صعوالدفوالمقاومةالضغ!مظاهرنجدحيثالمعمارمنفبد*ا.الخارجياللعالمسيطرةخلالمنشعالرهاتمارسوبالتالي

اًنذارزجدحيثالموينىالىنأوحتى،روالتوواللجاذبيةتكاملهاوركلةفيللمنبيبالن!مبةالرؤيااحالةانيخمااًدناهدا

اطارالمفبيىنح!لإالحوكةبطاونغو،التمىفمهم!نحسبماللنمدرلحئيسراعواالالدقعا)!ةخالل!فيمسهىالتاريحيالاجتماجمطاللعاللميجهضانمنمناصولا،للهاحللا

..........-ا،ص،للة"ثكلةبانمبدئبادعرواد.الآخريننحوالنبيلؤيا

وافنج،ورالتنماقضتضمالتيالحركة،الانسانيةالتجربة)1تعنيهاكمامعفدنحوءلىول!نا)نحوهذاءلىفليصتقائمةللففدبالن!مبة

فىكبا)4مافاصحققه،ـدا!وي!كمالمالسىلمكىصوبالجر!ن،الالئاملىه4(وفالضعاتقرضاوارطبى!بدايةء-نءاًلي!ناتتجهنقولكصالانهاننتهيجة

.)"اد"و.ودلكنهاوالعالم"وضوعات!لمناروصانالدىالتحقيقصعوبةمبدئيا

أجزاءكلجضخللا!ني"(المنتشرةبمعنى)الشائةلكيفبةبا"ديوي.أ/للنبيكقنكلةحلدونلليستالسصببلنفس

لابهبفيماا!و-ايقولحيث"ءوحدفرديكلفيوتربرطهااف:فياالعمل

انأهنالهتيسروقد،وجرانجاحدلىجاادراكاتدركانالايمكنءشكلةايفنانمعهاذتبينلنظطةسريصمانعرضلانيدعوناوهذا

الوعىفاعليةاللىلفعلبايشيرلنجدهالخارحب-"السيطبرةمنيفلت"-نوتحققهاالكاملةالتجربةبينالعلاقةهيتلىك،تضع!افي

ملة:ا!شطلمعانانها!نونهذهمنايعناصراخضاعفيا!نيماتعلافةتتبعسربرعانشعيدلكبمالعالمموضوعاتكلال-

المتممايزةيلعملوال*يفيات4المخ!نلفالعنامر2"أنمناناؤعالوو"الكامدةافنجرقياننجداذنؤخحن،الوجودبشجربةالبدايةهنذ

غسهاالماديةالاشياءتتطيعلابرطر،فةوتنص"رتمتزجانالل!ب.هذهلعالمباوالمباشرالإوللةائهمنالانسانلدىالفذ،بمئ!كل!والمباشرة

ي!-كحضوريصيانماالانصهاراوالامتزاجو!ذا"،وءهاآضافسهـااناداةابداعأكانتسواء،كيفبتمنتحت!اينطويمابكلانجربة

نا،حقابهـسامشعوربطريقةأ(له:،صرجميعفيفي-ةال*الوحدةوقى.."وغموضواختلاطها!اللم!اوماتمواج"ةمنآخرنتاجاياو

الموكدمنولكنصدسب،ادراهـا"دركولاعقلياتمبزاتتميزالاجزاءلثوريااهطلب1الكاماةالابه،دمعهاتتبدىانما..الهد!طنفسنطافى

نابدلاحدشياادراكاكةالمدلىالشاماءال*ءفيقى.!كبدونانه..للانسار

ا!لأقةقانإبماوباننابعضالىلالنسبةابعض!4خارجيىالاجزاءتظلالمواجهةء!ا!بىر!،اد!*"4ا!تجربر"فالانتقال!الىاشرناوكما

الحىالكائنفانذللكومع!ليةءللاقةمجردالاتكونلنتهاوالاضنرطواو!اومةبا!فروراتايضاممرتب!،أنء،المبالثرةالفردية

اعضائهاواجزائهعنهختلفاشيمئالليساللفنيبمال!ملفميهاللؤي!انفيمتمثلاووضاالاختلافكانولكن..11!اللمقبلمنواللغموض

منبناتعودحقيقةوتلكاعضاءبروصف!،نفمسهاالاجزاءهوبيللنأءوفيواحدةكيفيةءلىث!ض!رانيم!نلاالجمعيةالمحاولة

!ينهاهيتظلالتيالمنهقئرةالشماملةاحدةالوااللك!بفيةالىجدبدلعدةتنصمهافيهـوا!معيةاالتجرقيسبيلار3واضا،ءمهامباشر

اًحساسبالكليمةظ!را)لنتيجةتكونوهكذلىاهيزهااوتنوعهاصميمفيمنهاهـلإهـةلابر،ورأتو!زهوا!ءقولىا!مائر،د!ةفي!!ات

."تنبهيتلميحي"وقعيتذكري4باز.يمتاز.ا!جمعه!ةالتجربةخدمةفي

بخضبوعندكلوهماندركانيمكنالحدودهذهوفيا!نىبهذاوا"خاذطمثاشرةاللعاللمهـعالتة،علعن!بةالجاًلتجربةعزلومع

جربةفبموالتكلاملالمم!اناةالفنونهذهسنابمماوعناصر،الحركة!ذهمنذالكب!باتهؤهاتخذت-الفنبهيفيات"فنزجاائدبناش!ل

المفارقةعاىتطويفيكليتوساالحركةهذهاننجدثم.ملتحمةيحددهـطءوضوعيللتميبزي!ايةمن!الكلخاصاتاكي!دااللح!ة

الفردب!ةالتجرب"فيتلعنيهماكماوا)تجاوزالنزوعايالللامعدودةاشرناكمااللفرديالوعبموبيقظة.معينةانحاءعلىامكانيتهاويحصر

للفنبالنسبماالحقيقةهذهعن"شيسون)،ويعبر.والجمعيةالمباشرةالمباشرةالممارسةؤبين،الضجربةوتكاملسوول2بينالكاءلالعزلحدث

والتيبعدنر-هـهالمالتيالدنياتلك"الؤبالعملعن!وله،لمبالهالمباشرةالمعلأقةالاولىاللصورةتمماماوانتهتالع،ئم!في

يدهـوهوما."المسبواوغلناكلماابدا...ابداحدود!اتنحسرورو!،صراًعارياالةبرديعيالووبدا..تطورهافيا)جمعهةللصولىةوا

يج*لهحبث،ال!نفياماءضااللامحدودبالايحاء"بوآلانادجار)).المسيطرةحركتهلهاجنمنماءبقنظيمداخلالوقتنفسفي

كا!لا،تأثيره،الفنيالههلليحدثاسالىياشرطاايضاا"!ليردج"لياتابا*:صتا0.و!،صرالم-،رعاالفردي!ه!للو!المزلوبهذا

مفاهي!م4خلالمنثيرحيث"ديوي"رأيلضأبعبايجاروللتحديدض،!راخلمهاام!لي!أهأ*محزولةالمغلقالطريقهدافياللفنكيفيات

اللجوهوية:السمةالىهذهفىصةدون،و!فرةربقىعااءكانيةاداخلن!"الفرديالوعيعزل

الافقهـ-ذاانالا(الء:يال!ووفي)حاجزاؤقثمةكانان"ء-نقكل..بد!لمةجمصيةمواصفاتاو،الاوايااحميمااللقاءلهذا

تمامانتحررانقطوسعنافييكونو)نذحنتحركناكلماليتحركء*ننملةلتجربةللقاءلتحظيمقالاخرءدعوالفنوكيفيلمتاللؤديالومح!

فيداخل.هناكان،الافقوراءقيمايمتدشبمءبوجودا-سعاسكلمن.مكتفموضوعيعالمثونهايقف

عنداستلقتقدشجرةمباشرةإ-ةرؤنواهاللذيالمحدودلعالم111هذاأناللببهاالنظرويحت!اج،اكثرا،!عكلة.نتحددالبعثرةهذهومن

!ث،الصخرةتلكالىانظارنانصوبونحن،صخرةاقدا!هاجوهرهطفيالفنكيفياتعليهتنطويماعلىنظرةبالقاءاولانبدأ

النظرندققلكيمجهرافتناولوقدسطحهاءلىا؟نتشرالطحلبانىو"ءديدالمباشرةال!نجربةعنالأنقصالمنا!حالهذهاًلىالوصولبعد

اهـإىسواءولكنطياتهفيتوجداالتيا!صغيرةالب!رحشيضمةالى.ذاتهافيمنهياكل

اتينالحاكلتافيفاننادقي"اصغيراامممتداواسعابصرثامجال

اءنى،ممل3ااوسءكلمنجزءابوصفهخبرت!نافيندركهانما-5-

هـن!تقلبصزنامجالنوسعوقد،كلخبرتناالآنفيهتتركزجزءا"والتا!بخالمجهمععالملمحاصرهاثوريمةالفن))

المجالصداسهةمنكالىمهماولكن،واسعةدائرةالىضيفةدائرة

ذيكالىظلاالاتر!لحدودهلانالكليمثللابانهنشعرنظلفاندناالحقيقيلويد!ااهتداكاالفنونهذهانمبدئيانؤكدانيمكننا

ال*ون."عنباحمث!اوراءهماالىالخيال.يمضيلذي(1اللامحدودالمدىمابكلالوعيلام!دادمرادفج!ةمنهومثبتركاجوهراتملك

بالا"كانيةندعوهماندركانيمكنناالتصورهذاحدودفيايضا-جرقييوبىبةمح!لىانظجمبغاثةفيتشتركاخرىج!قىوءن،رمثله

المجرهداسعة"نكانمهماولكن،واسعةداًلرةالىضيقةدائرةلءمورةمراد!اولا،فهيلل!صاتلقائيااقداداباءتبارهاالانسان

ذللكاىاظلال،ترسل4حدودلانالكليمثللابانهنشعرنكلفاننابينمايضمثوترظلفيالحركةلهذهتنظي!مهواليحركتهفيالوعي
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عضالونفس!ن،تحدبلواجهاصبحتالفنونهذهاننقول."ال!ن!نباحثاوراء5ماالىالخباليمفهكبمااللذياًلللامحدودالمدى

دهـك..اضواصلداالداخليالتكامليفتتالذيبمفهـوههالاجشماعيبالامكافيةندعوهء-اندركانيمكنناالتصور!!احدودفيايةط

يواب؟اللحية1التجربركأخارجفمونوجودضرورةهوالتحديالوجودبتجربةللارتهاطاللفنونهذهمنفيكلالكامفقىالجوهرية

المجرداللفكرذلكيمثلالاجتماعيبا)نظامللانسانالموضوءيةالعلاقةالمشتبركالجانبنلمسانذللكبعديمكنناثم.الاصليةابعادهافي

لاسابقالاحظناوففالانسانتجبربةازاءتحللاالتيومشكلتهبسهطرتهكلاانندركحهت،التحقيقحيتمنامنوناهذهبينجمهريا

ا/برازالىاللدي!يةبالتجوبةحداالذيالسببنفسهوطذللكانئ،التحقيفيالاخرىا)هةمونبافياامكانيسةنفسمحلى!نطوي"!ها

لم.احيةااللجمعيةالتجربةخارجالاخلاقيالمضمونولكنهحدةعلىمنه!الكلخاصجانبعلىتاكيدهوهالناهـك،ما

وتوفر-لهعرضناالذيالتفتيتهذامنألاكلاتالمحترضنا!اذاانئمرناكمابرزالط!-!وهذااللفنونباقيمعاقلبدرجةامشترك

يعتىهدايعدقلمالفنونمنقنلتجربةالا-خرينالىاكاما-ةاالاحالة9لأ..الجمعياللتظيمعمالشةمد

التجربهلدىولاالاولألانهانلتجربةكانتأالتياللفاعليةتلكالممؤةالامكانيةعلىتشتملالهءودةارن!البعضادردفكما

الانس!نادىوالمةارقةارحركة-حققالتيا!فاطيةتلك.؟لجمعيةالمصزةالامكابلأعلىوتشتهل،وغيرهوجاذبريةضغطمنلورء!ار

لم..اخلاقياو!كريءضموندونأدءبربة،-لمبوباة!رورر!..الخ.وارخاءوتضيقوابطاءواسراعوازدظعانحدارمنللموسيقى

!مب!ر!رر!ودو!رهـأ،ل!-اةالاء!اجمرا!وى2ءبأز!ممتشر!!رفارقمعالاخرىبالفنونارتهـباطفيءنهالكلالنظريمممنوبالمثل

!حىتذ!يبا!جربةال*لمجماالا!!س!!إن،ا!ن.(ديويجون،خواصتجمص!،النهايةفيلاالايقاعاتهذهوكلاللخاص،اللطكيد

الكاملة6/فاءالميتهالداخليالمطلبتحقيقيعنيذدكفليس"كنبهي:"باتر"!ولوكما.والتوتروالاءتدادانىدة

افنجربهي!يمنذلن413صبالجؤبلالمرحلةفيا!تسانلمدى9!خرمنباحوالا)تشبهنحؤيتجهانفنكلشا!امنان"

الاحس!سذلكمناكثراللىحاجةميبر!نوأ!،ذوظبواوورا!*ـطفىةهىالوررجةالىلتصلتسهىجميعهاالفنونوانالفنونمن

نفسه!الثجرولحر!هماهـ،ءص!هو،التتب!ياأتلميحفياالتفكريا)طثا"ادزنهااوبر!ور،شاماد-!االت-،مفيالممثلالمباشرزعبيرها

تمم!تمومن!قروضكألمفاهيمتحديدندو،لمشمر2والماشردشكلهاوربرمانققدفمادؤصفبر"اكشبه"تعيبرهكانوان"تاما

البراهنةالىاشجربةامنبالف!لالتجاوزويتم،وووودوت"فسب!رىءكلماتان"المصنىاالىافربالتالجة"ديويجون))كاماتكانت

العينيه،التجوبةديكاهـنوالمعالالثوريو،دعنصر،قداده!2اًنما..ادجمبما،تصو.لري،نختي،درامي،معمادي،شعوي..فكه

وأورطيات،رواهاهـاالىمباشرةيحي!اللتجربهبروهلافصلنظراالل!:ونمنفن3لفيماحدالىتنوافراتجا!،تالىشتمير

."كانتاءأكائنةمكتملةةخعيالةتصفلانها
سىتزوعيمثلهاوالمعنىواًللقيما!حريةعنالاوليةاـلوجوديه،...

تفسهلأ.التجربةهدبالوضعبازاءوضعناهاثمذات!اللفنونالفهـمبهذاسلمنااذ

لحان-المردقاعليةمنيحد!طموضوعومطلباطاربازأء-هناامااجهظعى-ءوضو!طاطارداخلالمحاصرالفبرديعيالواحيثالجد.لد

جمطاكامناالنحوهذاعلىالفنومفهوم،مقتقداًللثورياً!ريظلبهاواخلاق!فكريةبمضامينداخلهالفردفطيرواللذي-وزاريخي

نهووطيط!طاكزوعيتخدانأىايحتاجحدسياكمونانقسهاالتجربةلووقتابوجهيهالجوهرلهذاتفتي!رر!،الاجت!،يلثهكل1

متلماودلك.العقلبهيحيطمضمونا-و،المعنىوالقيمالحريهساخلافاتحددت،كطالج!الثظء!داخلللتفرقةواض!مدادا،الاجتمأءك!

بمثابة"*و!مضمونا-الاخلافيا!ض!وىالديرنيةالتجربةاكحتمنالمقوماتبتماثيرلفنادطاوعىعلىوفرضتا!فوراهدهبينجمة

بازاءالم!توىةالمبادراليهيعيدقعرقياصلعلىالةرد!نوا-هـلآالموضوعيةالاختلافاتللهذهتبهلمبالتاليالاحالةوكانت،أعيةالاجت5

معهظهرا.لديبالم!ى،سلعاوا!ددبهاهـجمبطكأ!د!اةالأ!ايوبذللك.ال!نوقهذهبينوالمشوكالكامنالجوهرخلالمنوبيس

والمذي؟لاجمماعطبا!لبصلةثتحقيقاًلدينهبماالأخلاكيثضممون2الفنونلهذه.جزئيادراكوحل،ج!ةءنالداخليةالفنانتجربةشوهت

يحدد)باتر(وحين.الموضوعيينوالغكرالواقعبمهطياتيحاصرهاباتنبافيالغنوللدى"شاب!4ادراكاتكالادراهذالؤ!داخرىجهةمن

قنحن(لأا(لموسيقىصشوىالىالوصولنحوباستمرارتنزعاللفنونان".!االوضوءيالتصنيفمننابعة

!فن!أاللذيناللحقي!قبئوالدورالمنبتيرغفلالمطابهذااننحسهـزاوبعضهاالقنونهذهببصوصفتاد!الكثبرةوالتقوقات

الالتحا!فليس..المشكلةقياميوكدو11الموقفازاءالبدايةورلنذثم،ةدو!افيوهـنونتسكيلتةفبونثم،!كا!ةوةنونزمانسةقنون

الموسيقى-مستوىالىبالوصولهنا/يعن!بهماوءـو-واللصورةالمادةبينوغ!زمث!بلهبئثم،وؤطبيقيةجما!يةثم،جماعيةوفنون،فردية!نون

وانما-يقولانيريدكما-ايفنيحققهانيمكنماافصىهمونحوعلىءهمتهاصصراخرىجهـقىمن،ثم(المححاةبمتى!تمثيلية

نريدهاللذي!شبالقلاو،الاكحامنجعليهفالموقف!ذافيلةالمسطواًلتاريخيةالحضاريةملابساتهبكافةالاجتماعيالمطلببحددهآخرأو

الىللوصولللوصيالمبادرةاللفنيةالتجربةتحققكهف..هناإلمخطأاهـتداداإ"جردان!(بالدقةلقولاننستطيعلاهذاكل..

خارجمنتبدواضافة،جديدةاضافةيتطلبموقفبازاءفاعليةداًخلالمجرداللفكرفرضهوماومهفنهبالرنالارتباطفيالاساسي

اننىقىتالم!هذهيتخطىحقيقيبديلالىبذللكنصلحتى..عالمهالداخلية،للننجربةالل!طرفيءتوتفتتجزئةمنالاجتما!بىالنظام

كماالعالممعالمباثرةالتجربةعنحقيقيبديل..جميعالهاعرضنابذللكوتتصل،بالفعلعملياذلكتعكسالتفرقاتهذهلاندلك

ف-يالممنربديلهـص!اوعن،الاولىاحلهمر)ا!طالانس!انمارسها.اللداخليةالفاعليةعلىالحياةاضعاتموافبرضتهاًللذيالانعزال

.عليهمافضىاللتانالتجربتانو!ا،الهيلأالتجربةمؤكدة،الآخراخفا!"منهاكليؤكدالنحكلهذاعلىوالخنون

ولكن،الآخرينالىاًلاحالةهووالغنانالتبيمشكلةءحوران،والخموعاحبر،بانررالخارجمنوالاهتباطالموضوعيالاختلا!على

النبرب-كمشكلةمسدوداطريقا+يواجهانهارغماللفنانمشكلةا)!ضةاوللمجتمعا!لخاصاالواقع!وماتوليدةص!بقةلقواعد

"ثمبة!اعيلهاانالا-سلفام!ددةمتكاملىةلؤياتمثلالتى.بوضوحقائمةذلكعلىوالامثله،التاريخية

اشرنا.مانحوعلى،معقدةانشأ،حيثخطورةاشدجانحبالىننتقلالاخفا!هذامثلومن

ةثوربمحاولشةقامتالنحوهذاعلىالمسمالةمواجهةوفياًلثىالاساسيةالمهمةعنللتجزئةالسابقالتسليمبه!اابتعدناقد

بالليقظةندععوهماوتمثلالانسالي،التاريندفيخصبةفترةعنهاتمحصتيمثل!اجوهروالتيومطلبهالوعيفاعلمية..علي!اواكدشاتتبعناها

متصلةحددناهاكماالفنانمشكلةوظهورالفردكيللوعبمالحقي!ةبالضرورةالمباشراللقاءعنانفصالهلفيالدينبلأواللتجربةالفن

اتون!!تقربلمكالهماالالنكيفياتضمكمحاوللةالنبيبمشكلةيتوفروحتىالنحوهذاعلىالفنونان..ذللكاوةمضناكما

.قادم!الفيلذلكونعرض.واحدفيللموسيقىبوضوححدثكماالخاصالتحقيقامكانيةلاحدها

الجن!يي!سرىالقاهرة-عشروالتاسععشرنالثاءالقرنينبيناقعةاالوأالتاروخية؟اغؤة


