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!ث!!ممومم،

ذلكالنفسمالميفعلوحين.اًلمعقدةاًلنفسيةالاحداثبينالسببيةدراسةبانحنباره-الننسمحلمأنالكفايةفيهبما)*(الواضحمن

ههـداببررانيستطيعذلكومع.اوجوداحقالنفيعلملحلىينكر.بالذداًسةاًلادبيتناولبعجتز!هفي71يمكئ-النفسيةللعمليات

،الحياةمناًلابداعياًلجانبلان،معانيهأكملف!الادعاء.واًلفنونالعلومكلفيهتلتقيالذياًلرحمهيالانسانيهالنفسانذلد

الفن،ف!عنهنعبيراجلىي!بالذك!اًلجانبوهـومنالفنىال!كلتكوينتثوعانالسيهـلوجيةال!راًسةمننأملانويمكننا

إلامكافيفيان.العقل!التشكيلالىتهدفالت!المحاولاتكلبحيطم!نفنياوردمح!االشصصمنتجعلاك!العواملنكشفوان،ناحية

اًلذي-الابداجميالعملاما،سببياتفشيرام!المنبهاًسشجابةأيتفس!رمنفعشينمهـمضينالنفسيعالمميواجهالنحوهذاًوهلى.اًلاخرىالناحية

*نسانيا!!علىمص!يرسففانه-محضةاشجابةمنمطاقمركبهو.جذريااتبا!متبايننينبطريرقتينيتنإولهماانوبثليه.ومتميزتين

ولكني!حسانوبملمن،مظاهرهفيالايروصفانيرمكنلافهو.الابدالىمعقدةاذواععنصادرانتاجانتناولأنعلينا،الفنيالعملفازاء

وعلىالنفسعلمعلىيظلول!وف،ككلفهمهيمكنولا،غموضفيمقص-ودون!علىيتشكلإنهقيضجنتاجولكنه-اكفسيالنشاظمن

بالآخر،احدهمايستصيناندائمااًلفندرالسةفي.نفسهالنفسنيالجهازنتناولأنفعيناالفنانازاًءاما.وغرضي

.أناًلمنفسهـلممبادىءمنهاملمبدأوانه.الانجرأحدهمايبطلولنوم!!دمحس!وسلمنتاجاًلتحليلممارسةنحاولأنبدلاالاولىالحالة

ناكذاكالفنلراسةمبادىءومنالاشننفما!تقبلالنفسيمةالاحداثارو؟البشريالهـائننحللأنالثانيةالحالةفيلنابدلابينما،المعالم

الفنانأوالفنيالعملكانسواءولمذاتهذاتهفيشي7اكفسيالناتجمربطتانالمه!مشينهاتينانورغم.منفردةشخصيةباعتبارءالمبدع

نسبيتهما.رغمصحيحالمبداينوكلا/البحثموضوعهونفس!انيمكنلااحداهمافان،متبادلةعلاقةبينهماانبل،وثيقااًرتباطا

الفئىاليعملأنبالمطبعالممكنمن،الاخرىاًديهاتسىاالتيالتفسبراتتقدآ

..انالا.صحيحوالعكسالغنيالعملمنالفنانعناسنننتاجاتنستخرج

لع!لالنض!ىعالمؤحصبينالتناولفيال!اسياخلاف!هناك-الاحوالأفضلمن-تكونهيبل،قاطعةأبداتكونلااالاستدلالاتهذه

والقيمةالا!ميةذوالامر،بمونوقد.لهالادبيالناؤدوفحص،ادبيمثلابامهجوتهبعلاقةفمعرفتنا.موفقةتخميناتاواحتماليةحدوسا

اذاتاالادر-قىوالاعمال.حا-بمغيرامراالادبيللناقدبالمسبةالحاسمة..الامهات..اًلامهات"التعجبيةفاوستعبادةعلىالضوءبعضتلقي

فمثلا.النفسعالماهتمامموضعغالباتكونالغامضةالكبيرةالاهميةي!سشطيعكي!فنلصسانمنتمكننالالكنها"!المسمعغريبةكلمةمنلهايا

هيكماالنفسيلعالمحاقزاكونلا"اًلمسجميلوجيةبالروايةنسى"ماهـنضكنامهما،ن!هافاوستدراماخلقالىيؤدياقبأمه.نعلقه

نظراذا-،الرواربئهذهفمثل.أدبياءرضاذصنهفييحمللمنبالنسبةبهـينعميقةصلةبوجود-للخطنتعرضاندون-إلانسانجوته

التفسس!بربعملبنف،--اقامتفهي.نفسهاتفسر-ككلاليها!مى.المعا.الاتجاهتعليلفينجاحاأحرتكونأننسشطيعنحنولا،الأشين

،ناوالتفسيرهداينتقدأنالنفسعالميسشطيعهماوكل.اًلسيكلوجي..ا!كاألأولأ!99نايبلنجرأجراسى"أوبرامنشيءهنالروليس

علىمعينور؟لفيقومبهاالتياًلوسيلةءنالهاموالسؤال.نطاقهيوسعفييحبكانفاجنرانعلىءحددةبصورةنستدلاوندرك.اقمن؟يمكننا

بهذهاًحتفظأناريررولكنني،اجابةبلام!نروكسؤاًلمعينةدواقيكتابةخفيةصلاتتوجدالهدغم،لسائيةملابسيرتديأنالمناسباتبمض

مقاني.منالثانيالجزءالىالعامةالمشكلةعندمرضيةانثويرةجوانبوبعضنايبلنجزفيالبطؤليمالذكورطامبين

لمالت!تلكفهـبالنفسلعالمالكبرةاًلفائدةذاًتالوواياتاما..الرجلفاجنر

-اتتركثممن-والتب،لشمخصيا.نهسكلوجياتفسيراؤه،اًوولفيوردلخث!بمبئنلمناتسسمخلاالنفسعلمتطورمنالراهنةالحالةان

وأفضل.تمثلهابطهـ،قة4اليتدعوهيبل،يروالتفللضحليلالمجالاًدغرافزنطاققفني.ماعلممننتوقعهاالتيالرفيقةاًلسببيةاًلصلات

واًلقصةأه+98أبنوادوايات،الكشابةمنالنوعهذاعلىالامثلةنعرضأئ-ثقةعن-يرمكننادحسمبالسيكوفسيولوجيهوالانعكاسات

الذيالجانبذلكقيهابماهاجاددراًيدريكتبهاعمانحوعاىالانجليزءةفيأي-النفسعيةألحياةمنهاتبدأالتيالنقطةفمن.السببيةلفكرة

الكه،هـ!تاكثرأنتجو،الذيهح6اول553بمادورليكوناناستغلهاوبكثونفسطيقنعأنالنفسلعالمبدلا-الشدربالتعقيدمنمستوى

ديكموبيدواًيةوتأتى.البوليبيةالقهقىوهياهرالجمبينانتشعارااًلحيةبالصورةواسعنطاقفيتدودالتيواًلاحداًثالمواصفاتمنقليل

دوايةأعظموأعنبرهاا!77اا!الم+لمفيل7لأكاه،س!أهي!فعلاًذالنفسى.وعالم.!لدهشةاًلمشرتعقدهالميلوسداءاًلعقلللحمة

اًلردع!ليةان.أيضماباتالكظمنالنوعهذانطاقفي-أمريركيةأنهساعلىبذاتهاياخن!اواحدةنفس!ببةعمليةتعيينعنيتخلىأنعليه

مابالتحديمر!!السبكلوجيالعرضمنتماماخ!ليةتبدوالتيالمضصوقةانالنفسعالمواستطهـاعالامرهـوهذايكنلمفاذا"ضرورية)عملية

مبنيةتكونالحكايةهذهفمثلآخرنسيءأيمناكثرالنفسعالم،مو!يمافنيعملداخلالسببيةالصلاتلكشفعليهيفنمدشخصايكون

بوسائلتتكشفوهي،الضمنيةالسيكلوجيةالافتراضاتمنأساسعلىمادوناًلفندراسةيتركانمابذلكفانه.نفسهاالفنيالخلقعملية

.النفديالت!فحصأمهـامنقيةصافية-الم؟!فيعيهالايستطيعلاوفد.هوعلمهمنخاصىفرعالىويردهاعليهتقف!ساس

اًلمؤلففان-اخرىناحجةمن-السيكاوجيةالروايرلآقيأهـ؟العلاقاتواقامةببحثادعائهعنيتخلىان-بالتاكيذ-التفسعالم

الحادثمستوىمنرفعهابحيثمادتهتشكيليعيدأنيحاول4لف

ماغالباعمليةوهي-اًلسبكاوجيوالايضاحالعرضءستوىالىا!بحتمىن"الروحء،نيبحثالمعاصرالافس!ان"كتابمنفدصل)*(

عنتخفيفهيأوالفنيللعملاًلسيكلوجيةاًلدلالةجولالضبابيشيع.يونغغوستافكارلكأليف
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هـداركالطرقبجميعتفوقالتي-المعنىمناًلخاليةالبشعةلملاحداثالعلمرجليتجهبالتخديدالرواياتمنلنوءاهذااجلىومن.النظر

تلكغيرالفنانعلىاخرىمطالبتفرض-الانسانجيوالادراًكإلشعوريعترضالذيهواالرواياتمنالآخرالنوعببما،"النفسعلم!"الى

الذبمماالستارتمزقلاالتجادبفهذه.الحياةميدانتجاربتفوضهاالتي..اعمقممنىيكسبه-أنيمستطيعالذيوحدهو5لانهالنفسعالم

السببولهذا،الانسانيالممكنحدودأبدا.نجاوزلااًنها،الكون.يحجبتقتصرلاشبكلوجيةحقيقةأتناولولكي،الروايةعنأتحدثانني

شدةمدىيعنيهاأندون،الفنمطالبءوائمنحوعلىمشكلةفانهاالحقيقةهذهنجاداننا،الادببما!فنأشكالمنالخاعرالشكلهـذابعاى

هـسنتمزقيفانهااًلبدائيةالنجارباما.للفردتحدثهاالتياًلصدمةالاولالجفىءبيننقارنحينمابهانواجه!ا.أيضااثمراءكتاباتفي

بلمحةوت!ممحمنظ"عالمصودةعليهانرسمالذيالستارالقاعالىالقمة،ذاتهاتفسرالغرإميةجريتثسمأساةان.فاو،ستددامامنوالثاني

عوالملؤيةاءـ!.1بعديصر!مماهوة-..عبودهايمكنلااقيالهوةالىاًثاعريقلهلمممااًليهاالنفسعالميضيفهانيمكنماهناكوليس

ماالانسانعصرقبل.الاشياءبداية(م،الروحابهامهيام،اخرىفانه.الاخرىالناحيةمنالثانيالجزءأما.افضلصياغةفينفسه

منش!+بأنهاالقولنستطيعلااننا؟تولد.!لمالتيالمستقنلاجيالقوىكثيراترلموزقدالهائلاًلخياليةاًلمادةففى،التفسيرالىابحكؤ

منه.شيئاليستلمنهااوكلههذايفونبيتوكلذاتهيمفسرشيئانجدلابحيثا!صويرقياًلشاعر

حديدمنالتشكلالتشكملطرفييمثدنفاولستجزفياق.تفشبرالىالقارىءاحتياجالىجديدا

..:.....اًلادبيةالاعمالبيناًلسيكلوجيةالتمفرقةهذء

الجئيوفي،داتيعئد!يرماسلابدجم!لةىلر؟للرلةبرحفيهذبمينجدلومثلالفنيالابداعمنالاولالنيع.سادعو،التؤقةهذءاؤكدوحض!

اجراسفي،نيتشهعندالديونيس.الجبروتفي.فاوستمنالثانيالسيكلوجيوالنوع7ا؟الأم!+5بصرياالآخرواسىسيكلوجيا

مءا+أء؟)1(لسبتلرالاولميمبيالربيعفي،لفاجنر!اً!دجرلرسمثلايتاولفهو-الانسانياًفورنطا!منمستقاةءواديتاول

كا!ح،ل!*95!ص!2(بوسجا!ب.نهـ!جاتوفي،بيكويام!عرفيالانسانيا!مبروأزماتالعا!ةاكحن،اًلانفعالميةالصدمات،الحياة

تقييدااثمرلطرلقة-.نشكلالداثمةالتحرلةان.وا!عرسةاد!لسفةالثعوريةاًلحبةجملتهافيتكونالتيالاموروهي-عامبوجه
!....-......المادةهدهي!تمثلوالشاعر.خ،صةرصفةالحسيةوحياته.للانان

القصصيةالدالرةفيرايدرهاجارداستخدمهااًلتيالمادة-وتحديدا

التيالمادة(يضاتشكلوهي"عائشةأوهي"روايةحولتدورالتيالشعزيةالتجربةمستوىالىاله،مالمعتوىمناًياهارافعانفسبتمثلا

)3(كوبينلوحةوفيالاطنلطيةلةداوفياساسمةولصفةشواا-خ!مهايرضفلبئنوعمقاوضحااسانسانيقي:ضاًلقارىءيرمدتبماويكسبها

...همنبأحساسعاذةإعيهماأوعادةولميخخطاهاهيتحالفماتماماشعورهفي

للتجارب،الشعورلمحتوىوايضاحتفسيرالشاعرعملان.المبهمالكدر

لجوتهالئ!معر*لااف.وفرححزنمند!اخلهايجزيبماالانسانجبةالحياةفياًلمخومة

سويسريشاغر(ا؟!،-5،18):سبتلربررجفريدرضكارل)1(الابابيعرضانالاخيرمنتوقعكنااذاالا،النفسلعا!ث!شيئايدع

لأظهرتلتي1!يسةلاسيا.1الفنيةالهأ"عما.9191-عمام.للادبنوبلب!ةنالاًلى-جرت!س،ؤتاك!أو.جريتشحبفييقعفاوستجعلتالت!

(1881)"ابميثيوسوابرومتو.بى"ملاحمهيصتبهما(عدةلمات!ىىأىا!ا،اًلبتريابخىجسموعتكونالموفوعاتهذهانا!طغلهاقتل

فيالمهلحمةا5صذظوورانوكا(0191-091.)"الاو!طاربيع"ووقانسونالب!ليسيءالمحا!رتابةعنمسؤولةوهياراتاملايينتتكرر

كمبكذلألكلا.اص-.الجمللدى"قبلهاءاىي.في!ظذا3الملامنخ!لالعصستفرلاضصا،كازتمهـ!ماغوامضأيةبهاتحيطلاذلكومع.االعقوبات

أيفطوكب.(،2!ا)"المعدببروبوس"هبىأخرىعل!حلمهةسبتلر!.تاماتفسيراذاتها

أنعنمو.نهحلتالقااالاتؤشومجههوعهة(1886)"اجويماا"مهنط؟يات1رو

الانجهليزيةالىترجمتيةشمراراتع!خهأوله(؟188)الضاحكةالحقيقة:.اًلفعةهذهالىيئتميالادبيةالا!مالمنيحصالاعدداان

،،اكرجم".استراتبأرابعوفاتهبعداى2891لأعاميرمةوالجروالاسرةوالبيئةالحبتخاولالتكبمااتااًبرو،اًإمناً!ئير

لاط3س!لأ3القصائدمنكيبروعدديالتعليمالشعروكذلك،والمجتمع

يطلقنون"افطاالاد.ينىإتكصوف("162-1575)برميجلسب)2(صورةكأنتماوأيا.السواءعلىالكوميديةإلتراجيديةوالمسرحيات

قال(216-ا)"أوروفىا"الاولابه.كتافق.انبهمااسم01أااللهفيأاًلعريضالنطافىمنمابىتهيتخ!فانهالخاصةالسيكلوجيالفنيالمممل

وقد.ف!يهل-اال!ايهجمتبداىالتيالجوانبكلفيالخلقكلاصلهوان.بالحيويةاسءالحياةميدارمن-ا-لانسانيةالشعوديةالتجربةمن

"الضبم"بتعليمافزؤش!بتءانجلترافيلفتوطلوحيبرأسدعىهنذانشاطهفيلانهبالسيكلوجيالفنيمنالابداًعالنىهذاأسميتوقد

.بوفيمي!لافى1877عاامولداومحسوردسامكوبينلفرد21)3(اتعيروالتجربة-يقيمهشيءكلان.السيكلوجيالتبصرء!ودتجاور

علىوالقهـاثممةاليةالخيااالموضوعاتفىتخصص،بشجوسلوفاكيبما.فهمهايمكنالنناًلامورنطهـاقالىسبب!ئهتمي-أيرضاعئهااًلفني

ا(لمترجم"".الاشبماح-عؤليةلاتجادبتكونأنهارغم-نفسهاالاساسيهالتجاربوحتى

التجاربتلك-ذلكمنالنقيضعلى-هيبل،غريبةتكونلافانها

الانسانخضر3،اًلمقددةونتائجهاالعاطفة-الازمانبم!منذعرفتاًلنن

الاداً!!ئطل!.وبشاعتهابجمالها4الابدإالطبيعة،اًلقددل!نصاريف
".).يدل"فاوست"فيوالثانيالاولالجزءبينالعميقالاختلافاًن

من:لنرفى-والنوع/،الفنيللابداعوالبصريالسيكلوجيالنوعينبينا!ختلافطعلى

القيالتعبيرمادةتشكلالتيفإلتجربة.الاولنئروطكليغلبالاخير

اًرسألسدارالجوانبمنوجودهيستمدغريبشيءاًذها.مألوفةمادةاهناليست

التيءالزمنيةبالهوةتوحياتيالجوانب-الانسانذهنفيالخبيئة

يفوفى.بعالممتوحيهيأو،الانسمانظهورقبلماعصودعنتفصلنا

القرطىخالدالسعدلصاحمهافجاوزبلىاف.دجربةافها.قناقضةوزوأضواءفيهتتداخلالانسان

......انها.بشاعتهسامدىمنوقوتهاالتجربةقيمةتيوق.اًلانس!انفهم

اًع00..000.4شيطانية،الجوانبمتعددة،وباردةغريبةانها،لازمنيةأعماقمن.نجيء

لرالمجر-بليد!-رهمعليكولولهجالىتت!طر-الداًءلجة!!وضىدلسخر!ةمثيرةعي!نةانها.ومضحكة

المقلقةاًلر؟يةان.الجماليواثكلللقيمةالانسانيةمستوياتنانضفين
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تخ-يحلا!افينجدهاسم"تعتظهريابىصرالمبدعمادةانطالما.ربررهاإضكلمير"ضرالاخإوجها"واكتاب"الآخراالنظر"+أكا!؟

لمجالنتفينكتمثعفماغالبافنحن،صحيحإضاأوالعكس.المجنون.وكذدفى-قعيمتهمننمخسألا/ضبغيكتابوهو-.لأول3،+أ

أعمالمنبالاحرى!اتوقعالمعنىمنثروةالذهانيينللاشخاصاًلعؤاكبما.،-وم""وممنر-*أةح!)1(لجوقى"!انبلاءملكة"!طوعة

الىدالطبعيميلفرويدينبعاًلذيالنغ!ىوعالم.عبقريةعن.ناتجة.كثيراالقائمةهذه.تسعانويرمكن.ي!ح،انمكاأ)2(بى،رلاح"اوتا

الميرض!ه!.الدسىعلممشكلاتمنكمشكاة.نجشناموضعالكتاباتاخذءنحت!اجلا،-اًلفنيالارلأراعمن.اًلسيكاوجيالنوعنتناولحينماونحن

أسميةماتحددصميميةشخصمثةتجبربةهناكأنافتراصأساسوعلىهىدالكن؟تعئيمادااومادتهتت!لف"مانفسصانشائلانالىإبدا

عاى-يئاًلشعوراطلاحظةتقبلهـاانير.كنلاتجربة-"اًلبذاًئية؟رر؟ية"الابداع!مناًلبصريالنوعالىناتيأنبمجردعلهنجانفسهيفرضالسؤال

علىءالمسؤوليةيلقىأنهذاالنفسعالميحاولالافتراًضهذاأساسننفر،-دلحذرنانأخذ،علينايلتبس،نؤكد،ندهثىاننا.الفني

انهايفترضوبأن"تغطيةصور"يسمهابانللر؟يةالفضونيةألصورالانسانيية،اليوميةالخياةمنبثيءيذكرنالاأنوتفمميرات.تعليقاتونطلب

-نظرهوجهةحسمب-وهده.اًلاساسيةاًلتجربةلاخفاسءمحاولةتمثلاًلمظلمبالانعزالى،اًلليلبمخاوف،بالاحلامدائمايذكرنابالاحرىهو

محلالشخصيةمعجمالي!ااواخلاقياتتفقلاحبتجربةتكونيأنيمكناًلقارىءالجمهوران.الشكاحساسىمعنحسمهماأحيانااًلذيللذهن

حتى،الشاعران.الشعوريالذهنمنمعينةجوانبمعالاقلعلىأو.منفظةدرجةعلىكاناذاالا-ا!نابر4منالنوعهذاينبذمصمهفي

مدركةنميرويجعلهاالانا!يقعنالمتجربةهذءبكتبانيسشطيعانحقا.النور3هذاازاءبالحرةليشعرالادبيالناقد1نبلسالحسية

ورروة.المرضيالتخييلمنكاملةترس!انةالعملفيتبدأ،(شعوريةلاافيسالبصريةفألتجربة.النوعهذالتناؤلمهداالدوفأجنردانتبم

-مرضغيرو(اًقعلانه-الواقعمحلاًلقصةاطرلمحاولةفان،ذلكعلىفاجنرحالهوفي.التاريخ!يةألحقائقمنمقممةتسرهاسدانت!ماله

وقد.ا!بد-اًعيةالتجسيداتمنسطويلةسلسلةفيتتكررأنبرلايؤخذانواًلاسطورةالتاربرخاًنختى-اًلاسطورية*حداثتسترها

.وملتومريعشعبطانيبشعلحوعلى(اًلتخببلصلآالاشكاللموهدايفسرهـ!امعلاا*ناًلشاعران.!زراًنبهماا)فآللتانالمادتانانهماعلىاحباوا

الناحةمنتساعدوهي،المقبولةنجرللتجربةبدائلناحيةمنفهيفيكلي!ماعندتكمنفهي.الع!قةالدلالهاًوروركة41القؤةتكمنبتلكأو

اًخفائها.عاىالاخرىراودرأن-مبرداتهالاعتقادولذلك-فالمصلقد.عامة.اً&هسيةاًلننجربة

يتصلالمرضيواستعدادهالشاعر.شخصية!اور"لأانوبىغمبصورةهب!عندهحتىؤلملقصةلكذومع.المقصهمكتمثفمجردهاجارد

وورهتئاولاتجنباًناستطيعلاوانني،!ذامقانيمنالثانيبالجزءبحبثالحكايةطولمنبداومهما.هامةهادةعنللتعبيروشيلةمبدئية

لاناًولا.المجالهذافيابعبري1اًلغني)الصملمنال!فرويدية.النظرة.الاهميةفياًلحكايةيسؤقاًلمضمونفان.كبوهافيالمفمونتجاوز

المعروفةالوجدةالمحاولةانهاثم.انتباها.كبيراائارتالنظرةهذهغر،بادمريالابداع.فياًلمادةبمصادديح!يطالذيالغموضان

نظرية.لوضعاوالبصريةاًلمادةلمصادد"علم!يه(تفسيرلأعطا،بذتاًلتيشت،بمااظدل.الابداعمن.كلوجي51للنوعا!ت،مالنقيضوهو،للغايرلمة

الفني.الابداًءمنالغريبالنوع.هذاتحددالتياًلنفسيةالعملياتعنالىبالطعنميلونص.مقصوداليساغموضاهذاأنفيالفنعكاًلى

ليستاوهىمعروفةغيرا،سالةهذهفيسنظريوجهةاناؤثرضواًنا!ضاًن-افرويدياالنضعلمذلكعلىويرشجعفا-نفترضان

اعرضاناًلانسأحاولا!دئيةالملإحظةهذهوبمقتضس.عامةمفهومةالمظلممقىزره!وبىاءتكمن-العاليةاًلمتمنخصيةاًلصجةذاتأالخبرات

..ايجار:فينطريوجهةوانالفوضى.منالغرريةااللمحاتهدهنفسرأن؟ملثمومن.المهـوله

علينأ،شخصيةتجربةمنلر؟ياااستخراًجان.علىصممناإذااًننا"جرقيعهع!دءنت،اخفىؤدالشاعران!كمااحيانايبدولماذانفهم

لاواًقعبديلمجردانهاعلى-ثانويشيءانهاعلىاًلر؟يةنتناولاًناهـىال"طلعمنالطريقةهذهءن!بعبدةخطوةمجرداًنها.اًلاساسيةص

انمهـ-اعلىوناخذهاالمبدئيةحقيقتهامنالر؟قينعرياننا.هيوالنتيجة!مالهاخطوة-و?مابياكلرضيماؤناهنات(ولاتحاحقيقةنحواًلموضوع

اًلىالاخطادتحملالتياًلفوضىتنكمنسوعندئذ.عرضاالاليستكا

ابشعورنست!يدالموف!موعالىاًلنظرةوبهذه،اًلنفسيالاضطرابعسؤىللاوبراموسيقىنبىالملمؤلف(1876-0181)جوتزهرمهـان)1(

التنظيم،حسنكونعنلديناكانتالتبالصورةالىونعودبالثقة"إ،ضرجم1".الونإت/الصاومولسهيقىالكوراليةوالأعملل*والسيمفوني

نحنانما،كاملااً!ونيكوناننتوقعلا،و!ولونعمليونانناوحيث.ونهحهاتمصحهيلىلشالثركاتهب(ا38!-)0.187بارلاخار،نسهت)2(

ومرضسا،شذوذاتبسميهاوالتي!نهامفرلاألتيا"لنقائصهذهن!نقبلمضالكههفييوغاووحاياثهحيرالتيا،ا!تأيوم"حمسرحيهل.نهأشهرمنالملانى

المخبهبفالايمساءان،منهااًلانمسافيةللطبيعهمفرلاامر-اًنهاعلىوناخذ!اءشهها.الهواص!ة!جهكانأضرىمسرحياتثلاثوله،2!الحعامأللفهاوقد

ينظروالشاعر،وهماباعتبارهاتنبذاًلانسانيالمفهمتتحدىالتيلل!ات"المتر-م".الساب!ة1،!ىس--"4ت3-،1علىسنواتأربع*فيلعد

التجرإسةهدهكانتولقد.فيهومدنباًعللحدضحيلأالهصعلىاليه

ثرجةالى،جداانسانية-"انسانية"للثاعربالنسبةهيابداشهص*بر!محم**ء****ء!حصءسم*مععهـ**-!بم*--

نعسه.يخعيههـا/عنانعليهكانولكنمعناهايواجها!يستطيعلاكان9انه

ص!قدالفنبنررالتىلهـس!لقومفيعلىصموح.اًلى"عوهملجمالابدتعلملاًلضمنمةلح!سممنطرعملل!اًدييمة!راًسمماث

اًلطردلقة.هده1بناس.تؤدياينالىجلاءفينرىان،-وعليناشخصبية

الفني"للعملالسميكللوجيةالدراسةعنبعيداتأخذهاانهاوالحقيقةاراردارمنورارمن

سبيلولا.نفسهالشاعرلدىاكثسيالاسنعدادمواجهةفيوتضعنا

وبكىمسأبهعمللاالةلعنيلعمط،مشمكلإحاهائطيمث!لب*هدسبغياًنكارتهانكالىئمصمحياًلدينلمحي6سعاوضيصافبعىقزإو

فيكسطهذركث!يلغن!ناالممنمأئة!طالعملئعمقر-كانجك"وي،للمعاجمركمف!منعورمحمدللبكتورلصيثالبنا.فيجديم!قضايا

*سامى.بسكلولل!حرجياالعملعتبارالفنيبىاًتجفمم!سرلعطيهيمه!متنومنبابمسالمفمةهذاجلالنعصلرهاءاصرية!لاةأزمةلى

نتناولها1اناًلاقلعلى4عليناان.الر؟يةاعني-تحددهاًنتيلا

انوع1وراءزكمناًلتيالتبمارببهانضناولالتبالح!بويمةبنفسسبرحج!-أ!ععععععه

!!



اتوعنفعحينصااتا؟الاقسانيةالمهارةهـ؟وىاًلىالعامالانسانجبةصقب-قيكل!!ماانفياحب/نجضصكولا،اًإلمةضيالادداعمن.السجلوجي

الحلمب.ؤضةكانتلوكماء!دوفانهالنظرءوضعالغنيالابداعمنالبصريتمامابمبداشي!ئاالبصريرةال!تجربةىنتإوكماببدوانه،حقا.وجاد

النئمضءصيبمااشصربةاتكنلملوكما-خلاصكمجردفيهاستمضلممتؤرزالاعتقادفيصعوبةنجدال!ببولهذا،امادياالانسانمجموععن

ا!م!بتها.كلمنالالهيةلإكومتديرلماتمهي!منشيئا-اكأروألا؟هام،الغامضكأز/قاتمافبالمهنفسيايحاءؤءولها،حقيقيسنءيانها

..،.الطبةاًلنب!ةذاتإلمعقولببةباس!لىخللابرلاسضيقاظنش!عرانئاح!نى

واتصى،ادليكيلاىذ!عاءىمنمنا!لقدوحدالفنالمنوعالخما!للهدبممانسرليممى!حاخاب،لاةرأهـفيالاشياءهدهمةلتضاولالاالأفضلمنإنه!و.تاجااسصو

0000000000002كنناويمم.4المظلمالخرافةالىئانبيةسهجوداًلعاإمفانوالا،الحيوية

مظالمإ"لليليالعالمهذاكانماوايا.إضااكذلكيكولونوالمتورين01.

س!قةازمانمئذاًلانسان4عرؤفالقد..كلية!وفعبرعارافهـوليسالجرو-"-عادة-سفض!ظ،ا!وضالىلميلان-بالطبع-

جصءاًليوماًلبداً!يللانسمانبالمنسبةوهو،مكانكلوفيوهذار!ظ-اخرىفارةاو-لثعريرقىاةحااًوعنء4مخيلةمخصلةباعتبادهاالبصرية

سسعبانكرناهالذ،نفقطوؤحن.الكونعنصورتهمنؤب4جراللاعضان،السيكلوجيةالناحيةمنالمفهومالشعريالتصريحمنكنوع

"انرن-،مبيصبعروضعاًجلمنالتفسرههـذايشجعونالشعراء

شعوريعاإنمبناءاجلمنعانيناولاننا،والميتافيزيقاالخرافةمنخوالناين؟فيقيلااً!4ثنروراًقدشدا-متلأ-سبتلراكدفلقد.واًعمالهم

القانونمكانة!ببهيمثلالذياًلطبيعيالقانونإبذ،لكادارتهيمكنامن!ةطوعةيغنياناو"اًلاؤليمبيالريع"مناذنيةالشاعريغنياًن

الشاعرإدرك--بينناومن-ذلكومم.لولي.اتحادفيالشر!د"!ولهاث!اعرلدىماواًن،بشراًلشعراءاًنواًلصقيقة"مايوهنا3أ)

..والاله!ةوالشياطيقالارواًحسالليلعالم.اًناشصورواخرحينبينوليس.المو!عفياًلفاصلةالهـلمةيكونانعنغالبابعيدعملهعن

يهـالذيألسرهيالانسانيةالغاياتتتجاوزغرضيةاًنيعرلىانهاإساعرضندالنبمريةاإثجربةاًهميهعنندافعانالابشيءمناس"مطلوبا

.عمة،،فيف!ههاير.كنلالاص!اثانذير.لديهان،للازمسانالحياة.!السه

فىالفنرع/صبراًلذىأإنفنالع،ل!لكذمنشنئايرىهو،ولايحاز-..
..............راعيهرءاس(("فيحباصءلمة.لجربةانعكاسماتللمسانكاداًلنايرهكنلا

.وا!ربرياكوحشلفسوتجز!،تجملهاتجربة-فاوستمسرحيةوفي((الال!ةاًلكوميديا"في

ذ!-نبعدوماالانسانيإلمجتمعبدايةمنذ-اثا!رهافقدتلقدهبناًلجز?الثانبئبانالقائلللافضراضاساسهناكول!يمكل.ابروية

لأؤ-بروحتى.الز؟م!كأصودةالغامضةمخاو)فهلاكساباًلانسانج"ود،الاولالجزءفيا!نر!الدادشةالانسانجبةالتجربةيضصاويلغىقاوست

معجنباًلىجني--طهـرروديسيافيالقل!!!اًلحجريالهمردسومايوقتفيسوياكانجوتهاننفترضانيبررمالدي!ناليسانهكما

تقاطعى،مجردنمط-جبةتبموكادالتيالحيواناثتمثلالتيالصورالفحينماعصابيةحالةفيكانعقلهونكنالاولألجزءكتنفيهالذي

حضابىبةمنطقةكلفيالرسهمهذاتحولوقد.دائرةفييدخلمزدوجكخطواتوجوتهودانتيهيرماسنتناولاننستطيعاننا.الثانيالمجزء

فحصبالمسيحيةالكناس!فياليومنجدهلاونحن،صمغيراإو!يرابةتحولانردهنهاكلقفدبما،ياًلبشراكطورمنعاما!فيفرأبةتغطبئ.ءتابعةثلاث

عجلةعلميهانطلقالتيتلكانها.ايضاالتبتمعافيفيوانما،قصسبوزناالالقلالبصريةبالتجربةمرتبطةلاالشخص!ا)حمبقصة

فنبهاحديركنلمزمنالىتاريخهافيترجعكانتولما.الشمسعلىاالقائمالدلصلهذاؤوةوامام.صريحاخضوعالهاخاضعةوانما

مصدر)هايوجدانالممكنمنيركنفلم،اًنيكجهازأالعجلاتفييفكرمسألةالبحثبشاظعنبعيداربقىوالذينفسهالفنياًلعمل

يشبررمزبالا-رىانها.الخارجيالعالمتجاربمنتجربةايمنتمثلالرويرلآأاًننعترف!انعل!ينا،لملشاعرالخاصىالنفسيالاستعداد

شسكولا،الداخليللعالبمتجربةعنبرعبرانه،نفسيحدثاًلىامنيةا!الالاعموفي.الانسانيةالعاطفةمنتاثيراواعمقاكعترقجربة

طوداظهـرهعلىي!حملالذيالخرتيتصودةشأنشأنها،حيتمثلانهاافنى-،ناوبينبي!نهانخلطانيفخيلاوالمبماًاطبيعةهذهلهاالتي

الت!عاليممننظاممنخلتحضارةابداهنالك.لكنولم.نافرةأومستخرجاشيئاليستالر؟يئانفينشكانيمكنلا-كشخعى

هـنكببرةدرجةعلىالنظامهذانجد!الحضاراتمنكروفي.السربةاعني-صادقرمزيتعبيرانوا.اخرلشيء!ضاوليست،تابص،

المتمملةالتعاليمالطوطميةوإلأمائرالقبائلمجالوتحفظ.التطور..ناقصبشكلمعروفلكنه،هياجلهامنموجودشيءعنتعب!يراًنها

اإباة.فيالانسانوجودعنبعميداً.نكمنالتكبماالمخإةبلاشياءنفسهالامروينطبق،بالفعلتعانىحنيقيةتجربةالحبؤصةاية

معظم-اًلبدائ!يةالازمنةمنذ-دائماتشكلكانتالتيالاشياء-اليوميةمضمشونكاناذامانحدداننحاوللانبناحاجةولا.المر؟يةغلى

خلالالثسانالىالاشياءهبهالمتعلقةالمعرفةوتسلم-الحيوايةتجاربهواقعذاتهافيفلها.ميتافيزيرقيةاونغسي!ةاوجسميةطبورةذاالر؟ية

تقشوموالرومانيالنبونانيالعالمغوامضكانتولقد.التلقينطقوساًلبنثريةالعاطفةوتقع.المجسميالواؤععنيقللافىعليامروهذانفسي

هذهمثلعنغنائي"ؤصائدالقديمالمعالمالفذي!ةوالاساطير،العملبنفس؟مجالوراءالرؤينةموضوعي!قعبيمنما.اثممعوريةالتجربةنطاقفي

الانسانيا!تطورمنالاولىالمراحل"فيالتجادبحدوشالكن،مشاعرناخلالمناًلمعلومنخبراننا.اًلشعوريةالتجربة

سبببلفيالاس!رةالىالشعاعريل!انالمتوقعمن!انثمومناشب!اءنفسهاطبيضنهابحكمفهي-ومخبأةمجوولةاشياءالى.نشير

وتخفبتحتجزفانها،شعوزقياشيإءواصبحثصرثمافادا.سرقي

عاشب،ءا!ديرمةالازمانمنذاًع!نبرتاجلهمنالذيللسمبب،عمدعن

لأوهو،الاذممانبصيرةعنتختبيءانها.وخادلةوخطرة.غامضة

روكسيمكشة.العقلوسلاحاللمبسلاحنغسهيحمىانه.عنهانغسهيخبيءايضا

.انويحاولمنظمكونفييرلعتقدراقهاانه!الطوفعنمتولدتنورهاًن

شمهراولكل!ا!ممئهااظ!و!فماذا.ليكلاطنرءاللىيالفوضىمناًلضوفضذالايمانهذاير؟كد

.+.ا!:اكاليومهقى؟حياتناا!عايت!خطىتأثيرهـامجالحيةؤوة!اكانتلو

يلاصلإ.داًرم!طثالورت!نفكرحيناًنفس!ص!اًنشدع؟تحاشيهايمكنولاخطيرةبشريةحاجات

.الشامطرسقاوإناًلعلميسمي"الذيذلكؤ!ل؟لاوامرناونطضعهااًرواحنانمتلكاننأ

داخلتعسفياتحدداتتحدداًستفهامعلاهةمجردليس"اإنفس"

شعيبحسمئ:صحسها4عامنالانسانيالعار"علىيرهتحباببالاحرىهيوانما،اًلجمجهثة

علىتؤتنرانيمكنلاغريبةلامكانياتواًخرانبينويسمجإ4مجاور

مس!ت-وىمن-اًلايلاجن!ةعلىكان!وكما-تنقلهواناًلانسان
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،الفردفلفالعصر.النفسيةوعلهاالخاصىزهـ!وا.ءب،تعصبهاحينخطيراخ!و؟إظيء.لها4ملاكلهالمتعبيراتاكترتجربهاكساب

أهـروهذا.معوضةتهسورةيتطلبثمومن،ح!مودهاالشعوربربئلنظرتهاًلي!داثية2انتجربةات!وبئ"عمرطنهمف"بمادةالعملبهداانهنفهرض

ئشمحالزعيهأوالقديسأوالنئماعرأنفيالجمعيباللاشعوويتاثر.ئطبفانهاواذلك.غودفايرسبرانيمكئولا،خلقهمصدرهي

الطريق،و+ب!رعنهاالتعببريمكنلاالنتيز"انهرغبةتهودهبانلنفسهصورةاوكلمةتقدملاذاتهافيانجها.ثكلالاعطائهااسطوريةمخيلة

-عمياءبصورةؤردكلويرأملهربتمسهمابىلموخ-برالعملأوبالكلمة-نذ/ومجردازها"ءظلغزجاجخلالىمن"لوكما"ترىرؤبربئلانها،واحدة

اًوهـاعمرتدعيمالى،تذرالىأونجيراًلىيؤديبلوغهكانسواءشيءكلتمسكاقيلآكالزوبعانها.عئهيرعبرماليجد،جاهدعميق

...تحطيمهاًلتعبيصهرانوحيث.مرئياشكلاوتهخدبرعيداوتحملمةمتناولهافي

..م..كبراعهاتنقصوانما،الر؟يرةاًمكانياتكليستضفدانيمكنلااًلجئن

اهلادراكالمحهصوسغييممهتودهعصرهرفيلحكللوقصائمالحاضردحريسععنمنللاخطااحتياطيايدهتحتيضعاًىايشاعرعلىفاط،المضمو!حصوبةفي

.........تل!بحاتهمنقليلبينحتىيرصهلانالهبدلاكاناداالمادةمنضخما

موضوعكولونامرننئسسكوكتاهصان.!لهلةلتلمهحاتالاكتفاء-ثممن-

...........001تأ....فيانهاكماتناولهااليسميرمنمخيلةالىيلضانعليهانهدامنوالاكر
اًلساسه،كعلاووأحدوددلطميعيللح!كيدوهو،حلمصورء

.".."ا.00ا.0.100.هد.منالعجهبةالمفارقةعاملعنالتعبيراجلمن،بالتاقفاتمليئة

جاسالباي!رك3-4لمحيلكتالحوعالىلعجالإل!عماألفللزمحاخ!يولتقلإلممسوالم!مممحيالسلمتجوبالتياله!مورمنبرداءتضغطىدانتيمخاولىاً!.الر؟ية

..........ضاطقوالمبلوكسبرجبينيجمعجوتهوعلى،والجحيمالفردوهربين

لالع!ص!ولع!ا.العصر،صمورةفيتهدصعه"لخابم!صةافع!فهوبلمدطريقتهيعالجهر-الاسطورةجسمالىفاجمرويرخناج،القديماليونانيالعصرفياًلجهنمية

فينسجكلوتهأما.اًلاخلافيالمراًععنالناشىء!إلتوترشعر.أنصوإء-دعا!ضقااًلاسلوبئالىفي!كلود4نجبثاًما،كلها)ئردية

ءفاوستقهصإشفيأحمركخيطما.نرجلور)بىزاهيلينجريتش!وضوع،ا!ابىوغقبلماازمنةفيجاريةكاؤتا!تيالالمطوريالكثمفطرب!قة

الآلهةثئرةينقلوسشلر.اللهمولقيعلنوتشه.الالوان!رداجاالسماءبوو!!ر،توصفان.و.كنلااًشكالالنفسهباليكوبكثصف

...0000001ءتود.طةصهصوةأيةلهتقدلاولحن.خيالهيبدعهاجديدةلمخلو!اتقد.بمة
منكلادان،أهميتههكالتماوايا.لعصولعناسطورءالىوتنادهسها3

دالتغبرات!نمئا.الالافوعشراتاًلآلأفلصوتيتكلمالشعراءهؤلاءالىالوءمفعنتمدالتبالجليلةالإشياءمنإبدأالذيالمجالكلفي

.....ءالف!الةالبشعةاًلاشياء

لعصر.الشمعوبىقيالنطرةفيد!هنحلمثالتمه!

بربرمعانلااًالملونةالمخببلةهذهثصرحفيلهحيلةلاالنفسعلمان

اهتطءر)2(دها"مطلمجاالمضاقشةلهذها)علميةا!صطلاحاتاوقدموانللمقارنةمواد

ونصني-.الجمعياللاشإورهوالر؟قيمنيظهرمافان،اًلاصطلاحات

و،بصتطيع.طمرات!وي-الارادة!حريةمثل-الابداعيةالقوةاًنو!كأ.ظلأر،الوراًجمةقوىتتنكلهمعيئنف!ميااس!نعدادااًلجمعيبالملاشعور

نأيستلإعلالكنه،كعمليمغيناًلظا!رتينهباتينكلنايصفأنالمنفسعا!لمالاولياًلمزاصاثادللجسمدالمجسمميالبناءفينجدفكما.اًلثمهعور

رجاولقدلغزاًبىدعاًلانسان.تثبراًنهاالت!اًلفلىفيةللهشكلاتحلايجد.نكوبنهافيايرضاالانسهانيمةالنغستتحدداننتوقعانيمكن،الطودمن

لمحقيقةوتلك،دائماجدوىدونلكن،عدردةبوسائلعليهنجيبأنؤ--الشعلمويىغفوةحالاتفيانه-والحقيقة.الانواعنشوءبقانون

روتصكلةالىواخراخربينانت،ههلأدوجهانمنالحديثالن!فسعلمتمضعاوالنتاجاتالسطجعلىتظهر-المجنون.وحا!تالضإردوحالاتللأمالاص

عمليهتةفياًلمثصكلة5.هذمفتاحوجداًنهفروإرظنوقمد،وؤضهالغئانواحيانا.اً!صفسالمتطودتممصتوياسماتتظهـرالتياضفسبيةاالمحتورإتا

نأوصحيح)1(للفنانالشخصيةالتجادبمنالفنيالعملاستخراجانهـانفترضانلنشتطيعحهىبدائيطابعذاتانفسهاالعودتكونما

يرمعنالتيالامورمنكانلانه،الانجاههـفامنتوجهاالامكانياتبعضألاسطوريةاًلموضوء،تاًيرلضازظهرماوكئيزا.قدرمةخفيةتعاليممنتشقةمن

الىآثارهتتبعا.ن،مكن-العصابمنأقللا-افهيااًلعملأىتصور!افياًلازبلدرا!ءكأبالئهـسبةالخاصةالاهميةذووالامر.عصريرداءفي

برعني3وهذاً.اًلشعوريللموؤفمعرضةاًنهاهـمهالمجمعياللاشعورمطاهر

-أ58ا!ه"ةسحدةعا"ىاتمالمن!-المرضيةأوالجانباًلاحاديةالشعورحلاتمنتؤديأنكايمكنبانهاالقول

نانستطيعالاحلامففي.ظاهرةءرض!يةبطريرقة.اًلتواًزنالىالخطرةاًو.

اًلجنوناحالاتوفي.الارءابيجانبهافيتامبوصسوحالعمليةهذهنلمس

عحهـنبهو?،2ينزباكلهـبهائبجرادكاروايهةمنفرويهدمقلالانظر.)1(لاطابعتتء!كالتوان،غابىاالوضوح.تامةاًلتعويصيةالعمليةتكون

ليونياردو"فرويدكخاببترجمةالمقالمترجمامقا.فليلنثسبدلليوفيحنثهـهى/كألشفواا!عجردكلهاً!المءنأنفسهميعرلولىأشضإصو!اك.سليعيا

لىوايهةعنأها.يبلاقرالعربيةالترجمةهذاهتهخرجأنويامل"..د.)1(عئهاتحدثواقدالجميموأنعرفتؤ،راًسرارهمأن"!يروما.

الالانىاللروا؟-!افهـجاعنطفرويهد(مقالهالىيونهجيهثحيرالتيادايطاجرإاحتمالجانباوتركنا،النظرموضعلجوتهفاوستوضعناأننالو

الروايات!ممحنكبيرعددمولهفوهو!(ال!!ا-1837)ينزنفليلهلم،جيباني!نبغياًلذياًلهـؤالفان،المثعوريموقفهءقت!عويض!اتكونان-

.لحالمت!الترابالووائدوالقصاالغنهاتيةوالاشصلرالقميرةدالقصحماان؟-لعصرهالشعوريةبالنظرةترءهااًك!العلاقه!!ما:هذاهوعببه

هواهـىأحدفيفرويداوردهااكبا)فقرةهذهلاقاركل!ءاخذلىتاوقدنفتفدولحن،البشريالجنسحياةمنفوتهيرصت.!اًلعظي!كاالشص

فرويد:يقول:الرلىايةهذ.هعن"الاحلامفير"ىبيعبمو!ثما.نشصيمةعواملمننستمدهأبئ"نحاولحينماتمامامعناه

يهنزنقيلهكلملهلكهاتبجراديفهلر!ايةفيالهصهدفةبطريقةوجدإتا"لعصرالثعوريةالنظرةمععلاقةفيو!ربطحيةتجربةالمجمعياًللاشعور

البهنب،نسهلييمةذلك.رغمكلانتولثنها،الؤلفابدعهاااعديدةدحلاماذلكفييعشفردكلأهصيةذااعياابعملاالحله!هذايكون،ما

ولتحقييناناسءنصلدرةأحلاإماأانتكاكما/تفسهـيرهماوامكن،تهـماما1صدقعننسميهأنيمكنء!يعتضمنيرضتجالذيالفنياًلعمل3و.العصر

-نبثىءعلمعلىيكنلمأنهالكاتبليذكروقد(.الخيالابداعمنشب!اتحسفاوستفانه!ناومن.اك؟لبىمنأجصالاًلىرسالةبانه

اقيء"و!ا/أبتى!نالطابقووامنانخ!ذتوورر.الاصلامفيذظر!بينما.خالدةداتيشهرةكانتأيرضاهناومن..المانيكلروحفيما

روايةمحنفرو!دمقدلاط."يو!ومزحدلظب!قطىد!لموالطتحقبةلكلان.الجبىبالعهدقانونفيتدخلأنفيهيرماسراعيفشلت

اسم:فهيهـحهـمهلجراديفا

(ا)07.!"اجراديفهـا"ينزنروايةمنالهواجسىءوالاحيلام"عيلمفيمحاهمات"كتاب!سب"والالىشالذ!ن"مهنالىانظر)1(

المترجماا28!لندن-بولانكيج!االناشر"التحلييلىالنفسى
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.!حمححممححححمحح-حمححححمح!،سلمنا.

اكلفكير..موضعإلغنيالمملوضعيمكئ.بدونهالاالتياًلمحددة100!26مكلل!لممنقه،ل!نفسعلىاول!هلافحةلطتته

العوامل.للكايصاحمناك!رسيءايي!بلعلاالنعاولهذابلن

الشعخصسة

اًلفنيالعملبتناولالتحبيلهذامثلبأنالادعاءمنبدلاأنهطالمالكن

الحتيالث!خصسةالطعاعاًن.قطعيالستنكاداعلانكئتمغي ..-....،لعسه

كانكلما-انهوالحقيقة،/جوهريةطباعايسقالفئيالعملالىتتسلل.مهر!يي.."-"..حص.!ي-سيير

فن.مسعألةاًلمسالةتعدلم،الحزذقىالخصائهىهذهنواحهانعلينالا،
....*،ؤ!اكتفمن!كان.مركباتنس!ميهاأتياكفسببةال!جاةفيالعقدتلك

-ءالحياةى9ستفووتفعيرأ!ي!بعيالهءـولفنياالمملفيلس!حعع!هبةبنيشعآوانة-النفسيالنطاقفيسببببااصلاللعصابارالعظببمفرو،ب

الحنسروحالىكانسانوذل!هالشاعرروحمنويتحدث..."ا
اتخسر.وذد.متخيلةأوفعلية،طفليةاتجاربومناًنفعاليةحالاتءن

-،فيخطئةهوبلتحديدهوالشخصيالجانبان-وقلبهإلبشربمر.ا)ئجتفي!قئدخطوهـا-ىلوث"راتك"اف،ل-از:،عهبعض

فهـكطمبدطهافيشخصيةاًلفنصودمنصودةتكونوحينما.الفنمجالى.المجالهذافي"،مةنتائج؟حققواً

المشروعيةبعضهناكيكونوذر./عصاباكانتلموكماتعالحاننستحق

بلا.-اًلفنانينبلنوالقاؤلةالفرويديةالمدرسةتهتقدهااتيللفرةالنفسيالاستعداًدانانكارهااًأ!2سبيللاالتياًلحقائقومن

غمبر.أشخا!ىأنهمتعنيال!نيالفرةوهينرجشهؤناًناساًمستثنا!*-اننقردحينافيديدنقولو،.وفرعاجذرااًقيعملهيغللاللشاعر

هـ،لقضيةلكذومع.الذاتوعشقاًلطفوله2بسماتويتسمموننامينوطريرقة(وادهالشا!راجتيازعاىكبيراتأثراتؤثرالشخصببةاًلعوامل

بالانسانلهاولا.علاقة،كشخصللغنانبالنسبةالاصحيحةليسستإد،ةاًلةروا(درى+ةبففل.!رف!اًنبارلاحطلايوءلى.لهااًلىتضدامه

منحوفاوليسىلذاتهعاشقاليسكفنانقدرتهحييثف!9،من.؟فنانافنيالطرقأيضازهاواظهاالمتلببر!ذااًليهبهولاًلذيالمدىرهالاظها

صتى/انهبل-شخصيولاموضوعيانه.حالبأكيشبقياوليسشبقيا.التعبيراًلىبهتنت!

بشريا.كأنناوليسيعملهماهوكانسانلانظ-انسانلاوهو.للاشباعمبالثرةلود.يلةكبديلالعصابيتناولفرويدان

منف!.متناقفتأستعداداتمنمركبهومبدعشخعىكل-ان.،اراديعمىصفية،ءراًوغة،خ،أ.-ءلائ!ء.رثءتايصصرهثمءذ.

الاخرىالناحيةمنهوبينمار،شخصيةحياةلهبشريكائنناجبةامهصابااقتوحب..رءدث.الايرنبغبئقصمورادءالى"في!ندهاكهحابا

معتلا،اوسليمايكونربمابشريمحائنانهوطالماشحصية،لااًبداًعيةصليةأومعن!بلالانهالانفعال/ثيراضطداباالاليس-مظاهره2جميعفي-

المجددةالمعوامللنكنشفالنفسيبنائهالىننظرأنعلينايئبغيتحايلهإمكنكشيءيؤخذحينماالعصابمن.قريباللبحتيطرحمغزى

بالعتيطهـلعالاكفنانامكانيتهفينفهمه.اننستطيعلاولكنئا.ءسخصتهصحةفينفهيجدابهالفنيوالعمل.اًلتتملعرمكبوتاتاساسعلى

طهـبيعةتفسعيرحاولناأننالومحزناخطاونرتكب،الابدأعيانتاجهالىجانبمنابيهاينظروالفلسفهـةالدينلان-المعانيء،منبمصنى-طيبة

العواءلا!اورىعلىكربىيناكاوبرولىيضابطاوانجليزيورصهدصيىةاذااًغراضأياثادةيمكنولاالضوءنغسىتحتا!رو.إدبم!اتمساعام

رادودون/و؟ءه،لهماعماو؟دورالينا(كاددواضابط-اودلسءفا.اثصخصيةاً

نأبدولا.خاصموضوعيبطابعيتسماًلنفسيوبنيانم،شخصيالا--+-!بم+.

الاقربهوما2تمافالكس-رسميةبطريقةعملهيؤديلاالفنانأننسملم-!-،ررضتلإبى

!ا-!.ا.--/"ني

واصدجانبفيذكرتهاالتيالانماطالاطلاقعلىيشبهلااانه-للصدق!-!-ول-:ا-.-ع

جمةالنفسى،ةللحبكببروزنعاىتنطوياًلخاصة.الفنية.الاستعداداتلان.مسا2!107

وبصلفة،نو،ليمشانثهةافيلنفس!يةو.واخعلةلسحصيةحالجمميهفطريعتبالسبمطوالمقابداللمتا-.،-ما01يلتنرخا

شخسصهوبل،الخاحمةغاياتهالىتسعىحرةارادقيوهبشمخصا

ملاؤمعلمهـىانم!انةنان3اكنشضء!ى"وبحقوأؤ!.بلفئادباةيسعمجل!فا؟!ثواوئلل!ةوو!رلرر!حولرر!تى -؟بسريككائنر-لهتكور!د.،مهطرء!اغراهه

ا)ج!شىصياةويشكلرجملهو-"جماعيانسان))هو-الانسانية"

الضروريمنالمسبرةالمهمةهذهولينجز.اللاسدوديةالنفسيةأبخ!ريواصوبصهـحممل-وو!سمظر!عصك!!احص

عنالح*اةيجهلشيءوبكلبسحإدتهيضحي?قىالاحه،نبعضفيله
.ت!عاشبأنجديرةالعادياًببشريالكائن!اى!اهـعالهم!صرب!لبضر!ص

أنالفتيكونأنالغريبفلمنالنحوهذاطىالامركمانووللعري!،ضما:االمالىبعدهـهـفص

التخليلي.المنهج.رستخدمالذيالنفسىلعالمبالنسبةخا.صةمفوقةحالة.-1

بداخل!2ن،امراعابأنواعماليئةتكوقأنالايرمكنلاالفنانصياةانلملمحاإئمدصىا.ملاا..لفالذيمما"المجبمهجملصيمد!،)صصه

السعطدة،الىالشائعالانسعانيالشوقناحيةمن!اك-تتحادبان؟و.نيناوفر2يئ"افياةفىلىفى":لرصارلماواقىلارمتئيجودفيصونلم..

اًلىجامحسببلالاخرىالناحي!من.وهناك،المحياةفيوالامنوالاشباع.ص،،*صص،

بوجه-الفنانينوح!باة.4شض"!عبرغبةكليةوقحتىيزدادضداً،!راع..وعيرهامحفوئوفجببوبرا!!فه.موسل!صلامة

بسبب-مفجعةأنطنقول-.ولاكببرحدالىمرضةنجرصيهاة-ضامالبر!حصفم!هغباهـبسئممماسي

نأارشخصع!بأنللقالسخعمببةئلةالافسي!وجايكادالحماجدفينقعمهـوم!كوواا-لرافالرصرممصصالزاس!
مدربصب!ولميس.

كنا،لوكمايبدوالامران.الالهـيةجمةالابداعاًلمجذوةلمن!"غالياثمنايدفعقعصعالرا!ىاك!الرصاك!م!مهرملا

تكوبث،افيالاشدوالقوى،الطاقةمنمعينمالرأسمولدناعنهنوهب-.ا-
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ررشنررجأنوعليناأنلا.يذمو.،للنباتالطببيعةبهاصنتبمالص!.الطريق!ةقعيه-"داًشي*ءاه!دافوصطقنرلرولا.الطاقةهدهكلوتحتكروتحتبسرص

؟أنهامايعصنيؤهـذا،بكصإبو!سصمرشضصاانفلو.الخاصةاسص*ئتاجاصس،اًنالارهـاسصقىالقوةتصطيعاًلطربرقةوب،رره.منهااستحراجهيمكن

حلمؤ،ذا،كليةمنهمتضلمصان13أنهأو،للخوفتماماءستس!للماكان-انالتس?-يللازأم!هابدلادرجةالىالانس،نهبئالحوافزكلتتةزف..

قد3ما.مسرقة4تعليهترنزعةذوانهيمنيفقداًلحكيمالممم!نبالرجملوالغرود-والانلن!بة-اًلجموح-الس!ب!ئةالمحمفاتاانواعبكليتصف

اثصيءالىيصلانالمعذيين"وكلا.روملمالىح!اجقىفيانهأ.بسصايعني،بخةالرذأن!واعو؟لبل-!ا(اًلذاتع؟،ق))4المصمعله"نطاقءاوهي)

سطدعأنعالىينقادرنكونحننرسصمالحوعلى،خفيةبطريقةنقسهان.-،ة!ااً!زواًلوبينبسيضهاوبرءولالحياةشسص"ي!حفطحتىودلك

-ممناهندركلكبم-ع،عليسنا.ال!انعلىأثركمافيئ،وثراوو!المملالشر!ينفيالاطفالعندالذاتعثقرضبه،نينالفضعندالذاتعشق

تحرلته.طسعةنفهـموءندف.قملمنشكالهكمالمشكلناأنلهنتيحأن011،0لما
........يرحممواًا!الاولىز،!محهىصيمنبتداء،مبردلااًاديرنهـم،همليناًو

!بماالأالمضلمصةاكمافيهالجماعيةالنفسقوىبفعليرسمكانأنهوؤرىابم!-ا!ميرهـتءوز"حب!يسلدير،لمالذإنلاةال!اًلمب"داكأبرمنانة-"م

لبالىنفدقدأنها.بصتارسصو،الاليمةوب(خطائهبعرلنهالمثمسصدقحدددلكبسدويصلوننضسهل!ؤسصاًلسيئهبالصفاتييذنصفوسصالذينالاطفال

ا!اًهـاول3اًلاز!انيراوصدبرمطيوالذي،الناسكلف4الذي!ا!ب،ةططصينحيا.المطواليظوابأنالذاتحولاكمركرمئنمعيننوعالى

اًسصشريالجصتصسارىناتهوصسلمثعودهيوصلبئنللفرد!لويسمح"*نءيف.اًلقانونأ"والاصللافيللعرفممت!!ينيكونوابدناوو!اصزين

.!".اسريهـو-ا!نصمضصيةالحهـاةو!راعاتنقائصرلا-اًلةناسصنشكاصس

؟لع!وليةنجدهأنيرمكنالفنتاثيري!ةوشاًوو!!اعالابسران!اناكونهعناللامج!ية4الحقيقالانن!اؤءمنهناكيس.الفئانيفسر

ت-هـهيعيشالذيالتجربة!منوىالى-افساركةحالةاًلىبالاتفاتالم!لماممنبر31"مةلانجازروولده!ذكرساًنسمانا-أخرىبعبارةاو-

واالانممحانيالفردلم!ملاحإصعلاعندهوالذي،اًلفردووب!،الانص!سانفيلىلطاقةييراصر!اقمنيالخاءمةالامكاذيةان.تموتالتيالعإدية

ا--*با!وو!ذا.الانساني!اوجودذانيركونوانما،ق!مةابربئؤس!اده.لذي!ذتء!الحياةمنخر2جانبفيقح!مع،معيناتجاه

دلكمعلمكنهلىخهلمممباللاموصوعياع!إبمورعظيمفنبمعملكلأىفيووض!ويولدءهـلمهليأنصدداًيةعلىاًلفنانيركوقأنبينهئاكفرقلا

ؤكبا/ة-ااصسمبب!وو!!ا.جه-ور،.وؤءظءكماكاصفيكييرا؟ثبرا!رإسص،

ولىكنهـ!-لفنهجوهريةرأنهااًلاعتهقماديمكنىلاالىشخص!بةالشاعرحياةانمناةناا!!يرصةجاإمكربضظو،لهانههويرةترصىانوبين،معهولىتضج

ش!ء--ءى3ر-ءادؤد.انهالالداءىلعملمهء،وقااًو!،ءلمداًتكونقدالنهوفيطاهيرتضعما"كوىحقبقةإبعبرلااًلممممألةفيرأير4اًر.الفراع

*.......،-....والع!!ل.اًنثوبةءسغيةالابداعيةللعطيةان.أمهالطقليتخطىكما

نو.ؤود.كمجرماًوكسصهـوصاوك!صابياًوصالحكمواطناو،"هـ*ءصسطص

في!.الشاعرتفسرلالكنها،للاهخنطمومثيرةم!إوروقىالشمخصىةحببانهنطقمني!شعأأفهنقولأ!ويرمكننا-لاشعوريةأعماقمنيرصشأالابداعي

الانسانيةالحجمياةفاصس،اًلابداسمةالقوةسهإدةكالتووؤتما.االامهات

كرمل!طص:.نرحسمصسصوركه!الشهوالانا،الايجابيةالارادةب!كساللاشعوري!صهرهاويسحكمها

عدير!ملاح!مناكرشبجئاي!صبجلاحيث،تحقيمجرىفييكلتسع

هههههههههههسصههـهههسصههه-رصهههههه.نطورهيحددولشاعرامصيريصسجباطرادلعملاًان.للاحداثلحيلةا

واز.،،جداًاوؤطمأفتكبءالىبرشيرتمتمبءهابدل!اءكميولن!ت.الضف!ب

....05.وهـضا!اشدهـهـقذلكمعو/لكلطسبوسصوحمعروؤطغ-رشيئاربئبلزعسيرهو

العويغيم!مم!نا!مم!يممنالب!5الىيضرجهأنءلىجوتهساعدوقد،اًلمانيل3روحفييعيصثىشيء

..أيكتب-المان!بايكو!أرصالا-انساناأرنتصورارصأصس!صتطيع.اًلوجود

ص.اصطصت!هدههـصسالصنؤ-كبير-رددثيءحولزدورهم،وكلتا؟ررادشتتكلمهـ*ذااوفاوهـت

دالف..ف-:ركللالاءأ!آجيصبهوبهمايوماسما!،3ماأو،"بارائيةصورة))-الالمانيةلروحا

عويوكماص/وم.صنسص-بهماالنمطيةالصورةاًن.معلمهأوالبشريااًلجكسرصطبيبصودةبودكهارت

أ2..أأإ))أأإف-الصو)قهحص!ا!ءمور7لافيوزاؤحههدفونمةتكمص،اورق!اوالمرلمص،الحكيماللأنساط

175!الههـنداويخليىبقلم.للدين-!صلاحدمعةمضطربةالازمنةتكو!حيثماتستيقفوهي،الحضارةفجرونالانسان

،ة.الستازىكرملىكل)ملنازجةح!الاتيضلو!ح!اًلئالىان.جسببماخطألانسانجماالمجتمعررتكبوبما

....-.....اًلبدائيةالصودوه!ه.طبيبكأىأوءعلمأوهادالىبال!لمجةيشعرل!ى

حتى.،اًلمستقىأعمالهـمفيأوألافرادأحلامفيتظ!رلاولكسإ،عديدة

7االع(لصي.اًلازسم!لمك!الإد!!لط*ء!رةؤد!!!ا!نما4إالنتمقوروا!ئاة.العا"قىالنظرمناوأةطريرفءنالظهورفيتهـبدأ

((ءر.،ئريرا))3صسثطعن!ئذفانها،خائصطوبهوؤفألجصإنب؟اسصإدبرةتميز

173نون!ص،نبر،-جترجءةبرء--؟كا""دلص-توجنالم-،13\يضو!رن.ز*ء!وبذلىك،واًلظ!يممهينالفئاذيىورؤىاًلاوراوأحلامفيوتظهر

!..دتاصءإرف:تألء!الدرنوص-لاحسنان.دلع"سالنفسي

003ء--يألدينصدراجة!تأبضاريالروصيةالحاجةمواجهةحدالىافاعر!لوضلالطريقةبوده

.006يونياقؤأدالدكتور:ترجمةالكضبقيدءكامنثر3اًدهعملبالئسبةي!عنيالسهءبودهـذاؤيهتعينتىالمذيبرتمعالمم

005ش!-انجبر،"حبمء"رر"فورعي5/س!م"صأ)رغ!روطاءو-رفيالفنانكانولم،،/يمنلمأوبهـداداًمحياكانلفواء،اًلشعرصعيمهيره

052*لبدمحمدز،لليةإءالكىجرأء!تا-فوقع!!يلمضار!ببور/نجاسور.لهخاضعؤ،و،رلعملهأداةجوهره

،..شعباسصبهـ!هسصصسصءصسالص-اسصصصت)رصسفصطي!كه-نءااخرجحينمابمقدورهمال3فعللقد.غملهسص!برفسراًنمنه

للاخربر-.التفسبمعمليهةبرتركأهوعليه.ماصورةوأعطاهبداخله

كا-ر!نروفأ!-دار!عأدرداًز:ا!فالعراًلظاهروضؤص4.كللان،!،لحل!العظيمالةتيال!ءلان،وللمسنقبل

...عبيك))أر!اًيرقوللااًلحل!ان.الاطاللأقءلىاجليماوليسبنفسهليفسهلا

!ممى!صأ*!بئفسىصهـودةالمبرقيا)-لمماتما."روةالحورهـ!هذه"اولا،"كذاتةملأن
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