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-هـصبتإسإ...تمرإاإزتكسبنتإ
.سجمى-نإ

انعدام،?،5،يرشء11ا)فرور!قىا!كأءروطومن،ينا!"مم!،نينككا2!بماؤ:وجوهاربمةالخصبةدستويرفسمكيشحصيةفيتميزانيمكن

وان.(*االاد-ءارهبئ))المموة"وعاتالعاطه!قديرا!الىشقاروالاقاحباطرإقهيج!اناًلمرءيستط!بعفكيف.والآثم،والعصابي،الخالقاًلفنان

أبم!-هذاءعدسهتإويرفء!رمتلهالذيإالى"عإارضالفورعلىليتذكرالمرء.؟المجراًلتعقيدهذافي

إتيا.تلمك،اءبابذلعلىالهالافىووررتهالحبالىالشد*دة4صاصإو.كانة:للسإكائارهإالوجوههذهافلدستويفسمكيفيالخالقالفنان

،ءبانفيولوا!"حون!ببتؤ.4ابىالغالعطفمظاهرفيرويتهايرمكنماعظكارامازوفوالاخوة.شكسبيرمكانةعنكثيرالاتبعدد-نتويفسكي

لاالح-كانتكما،يرئإتقموانيكرهانلهحقان11صإتدساعدوانذههفي-الكبيرالمحققشخصيةومرض،اًلاطلأقعلىكتبترواية

كذ!ك،الامرىنولما،وءث-يقهاالاولىزوج""مع-مهدلأ-4عللاقلإفيرا.لقد!دقدرانالالايمكن،فيالعالمالادبقمماحدوهو-اًلرواية

اءر"بن.ابيندتوإ*-ابرلعدايعازهناككان"ذانسإألانمنبدفلااهـ،مبأسلحتهيلقيان-للاسف-اتئإفسحإالتحليلوعلى.فائقا

اهـذيالاختيارذلىك،ت،برلته3لمادهإاختيادهءنينشأهداانوالاجابة0الخالقالفئانمثكلة

ذي،وا)الاخرىالازأنيةالاجرامب"العنيفةالش!صياتكلءنيتمببزنريدكناؤاذا.للتناولقابليةالاكثرةهورستويف!مسكيفيالاخلافياما

ء-نا!فاينه-زاذياش،ن!صهفيمماثلةبدلوجودالىبهذاينيرلملألخنفذاًلذيالانسانانبدمموى،خلافيىعاليةمكانةفينضعهان

فيلاءتداءالممكنمهونسليبا(ورامرهإغرامهمثل،صياتهفيمعينةصقائق"لاخلاق،قمةاعلىيبلغانفحسبيستطيعالذجم!هوالخطببئةاعمافى

ار"إرمغررزهإانادراكناالتناقضهذاويرحل.هإصغيرفتاهإعلىالجنسيهـوالاخلافيفالرجل،هذاازاءتقومشكنقطةنهملفيلكفاننا

بمهواقي--منهجعلتقدتكونربمااضا،وستوبفسكيعندالقويةدونما،ؤلمهفيبهيشعرانبمجردلملاغراءيستجيبالنيالانسان

ادى))هـوشضه"ضداساساالفعايةحه،تهفيموجهةكانت،مجرماضميره.نبكيت.لبلغثم،متعاقبةبصورةيخطىءالذيالانساناما.تأجيل

"كضزهـ-تهات!يراتجدكانتو!كذا."الخارجمنبدلاالداخلدعلانهعلىللىأنيبعرضةنفسهيركفانه،طيمااخلاقيامسوى

كبهصربقإدرشخصيتهاحنفظتذلكومع.بالذنبواحساسماسوشيةالسلوكلان-الاحجامأي-الاخلاقجوهرفهولميرحقق.عليههيئةاشياء

دموء،اللاربلأموص""،"انفعاقي!يتظهراتإحإ،ارراددلآالسماتمنالرصإلجماعاتررابرهإبأحديذكرناانه.عملياهتمامالحياةفيالاخلافي

ا.،ض-ا"نظهراات!السءولتتلك؟برحإبهمالذينالشاسنحوصتى.نسامحهالتكة-رإاصبحتإى،عنهاوكفرالقتلجريمةارتكبالذي،اًلكإبرى

اشيىاء!!كانوه!ذا،قراءه-كمؤلف-بهايعاءلاتيااًلطريقةفيارهيباابرفانوكان.الهنرلجربمةارتكابمنللتمكينفعليةوسإيلة

ن13اذ"ابم!،ذاتهنحوسادبرا3ثيرنإاشياءوفيالاخرنحوسادياقلإبلةةسهـ-لي،لاخلاقاتإعريرضهلىاانواًلحق؟تمامااًلطريقةبنفسيسلك

تءكه!وأذةعوأرصمارقكانانهاخرىوبعبارة،ماشوشيااًلحقيقةفيالاخلافيدستو/ة-كيلكفاحئنالههااكنناجيكنلمكما.كلميزةروسببة

.تصورهيمكنالمطاشإبببنللتوؤتقالعنيفةالصراماتفبمإد.للغايةعظيماشيئا

احى-دهـ!،المهـقدةدستوبإةإسكيشخصببقىمنعواملئلائةاخرنالقراًلخضوعو5انتكاسوضعالىاستقر،الجماعةومطالبللفردالغريزية

خعدادا.تهواس،الورادبرةغيرالانفعاليةصي!انهحدهإ:يفيين3والاخرينكميوالالهالقيصرمنكلتوقير،والروصيةاًلزمنيةالسلطتينمنلكل

))سادياكونه-تإغيرلابصورة-ميهتميزكانتالتيالجامحةالمغريزيةيربلغهكانوضعوهذا-الضيقبمعناهااًلروسيةوالقوميةالمسيحي

علىاًر!هتستعء!يال!يةموهبتهايضافهوتميز،مجرمااوا!ماسوشياا!شرميةتاكميالضعفنقطةهيوهذه.ضثيلبمج!ودالعقولضعاف

وهـئإ،ك!صابيوجهـا!عهاندونبالفعلتوجرقدالرابطةوهذه،التحليللانلهاتيحتالتيبالفرصةبعيداد!سنويفسكيقذفلقد.العظيمة

.أوازنؤانذلكو"ع.عصابيينبربموزوااندونتماماماسوشيوناناس.وينورسجانيهااحد4نفمنوجمل،لهاومحرراللانم!انجهإمعلمايصير

معظمأي))تعارضهااًلتيالكفوضروب،الغربرنرية!طالبهبينالقوى.بدو؟لى،عليهيشكرهالقببلالاالانساليكأالحضارةمستقبلعلىيركون

ء،دهـ-رؤءدسةوبرف*ىاتبارتماماالملازممنتجعلربما"الاعلاءوسائلوربها0*عصابةسببهالذيفلهعلىيلامانالمحتملمنكانانه

فييروجدانغموضايزيدهالوضعانغير.(أ.الغريلإبةبالشخصية"اةرساذااخرطريقالهفتحتفدللانسانيةصبهوقدرهإذكالهعظمةتكون

الظروؤطتلكفيمتإوءا-قلناكما-يكنلمالذيالمصابالوقتنالس.ادحيانإفي

ازدادكلماش-لمهالقابا-ةازدادتكلماالذيالعصابذلكيوجدوانما،شديدهإمعارضةيثيرفانهكمجرماوثمكإدستويفسبرالىالنظراًما

ليسالعصابلان.الانابواسطةعلإبهاًلسيطرهإينبغيالذياًلمتعقيدمايصحوسريعا.للجريمةماديتقديرعلىمبنيةتكونلانلاتحتاج

ذلك،مر؟بتكوينفيينججلمالاناانعلىعلامةالا-شرث!كلفوق-جوعريتانسمتانفهتاك.واضحاالمعارضةهذهالىالحقيقياًلراًفع

وصدإنه.اضاعقدبهذاللقياممحاولتهفيانهالعامةالاشياءومن،قويهداموباعثلهالاحدودانانجهإ:المجرمفي

دستوبفسكيكانلقد؟عصابهيظهر-القولدققئااذا-اذنيهف

الحادةلنو؟تهنطرا،كذلمكيعشبرونهالناسوكان،مصروعانفسهيسمىوالص!روتالحاديالفصهـهلوهو-28!اعامفرويدكتبهالبحهـثهذا*

يتم!اعضليةوتصلبات،اًلشعوربفقدانمصحوبةتأتيكانتالنني"م"المرج.!59،طبعة-فرويدكناباتمجموعةمنالخماسىالمجلدمن

ركنلمصرعايسمىكانمااناحتمالاالاكرمناصبحوالان.هبوطالاسلذو،الوظيفيالاضطدإاب43!843!**ا!ات*

هـرعبانهلمذلكتبعايشخميانوينبغي،عصابهاعراضمنعرضاالاظلهرةيمثلوهو؟العصبيالجهازفييحهـدثالذىالعضويلاالنفسي

يقينعلىنكونانضطيعلان!ونرن.حادةهستيريابانهأي،هستيريالنهفيإ.التحليلمدرسةرأيفىالغالبفيغريزياحلذات،صراعية

دستو،فسكيرعصتاريخمنمعلوماتنالاناولا:لسببينطةالمنةهدهمنتام"المترجملا
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بلاهةغالياالمرفييصاحبكماتماعا،التطورووقوفبالب!لادةانطياعااًلمرضيةاًلمرتبطةللحالاتفهمنالانوثانيا،بهاموثوفىوةيرقامرةالمزعوم

الصورةمنجزءاًذلكيكن6لمولوت!،جسميةمغيةوبمبوباواضحة.ناقصفهمصرعيمظهـرذاتتوبات

لاناسايضاتحث،انواعهابجميع،النوباتهدةانالا.المرضيةنعرضانهناالغروريغيرومن.اولاالثانيئالنقطةولنتناول

انفعاقيصياةيبدونذلكجانبوالىكاملاعقلإاتطورايندونممناخرينلسا.اوو!ولءلىص،سماضوءاًؤهـلايلمقيذلكلان،له3الصرعمرض

منانوجدانهعجبولا.كافيةبدرجةلسيطر.نهمخاضعةغيرمفرطةإضظر!ازاًلاًلقديمالمقدرالجنونمرضان:الاتينقولاننستطيع

واح!مرضيشيءالصعباناتاي-اًلظروفهذءفي-اًلمستصبلاً!ة.حرى"ال!ديدارضاذلكانهعلى،ظا!ربم!مرفيكشيءاليه

ننظرانيستدعيالظاهرةالاعراضفينجدهالذيالتشابهانويبدوفحوثحضةوتغييره،ت!دئهاالظاهرفيلالم.كنوادفه!،لاتحصىالنني

مرضي!لننفيسميقانيزماكانتلوكماتبدوفهي.وظيفيةنظرةاليهااننجبر،المج!المبكاتبجميعالمشمروهبوطه،والعدواًنيةالعنض

تمامامختلفةظروة!فياستكدامهويمكن،عضويةبطريقةتمغريزك!اكو!ات،قن..الد!ةالىتم!ماتفتقرالهمورةلهذهالعامةالخطوظ

الانسجةاصاباتالىاًلراجعةالمخيالمنشاطاضطراباتحالةفيسواءص!محنوالعجزاللسان!ممصحوبة،هجومهافيعنيفةتكوناذ

الاقتصاد!ثليالمتكيفةغيرالسيطرةفيوكذلك.التسمميةالاصاباتاوالحاق.طورةمنؤء4جطال!مبرةالصرعيةالحالةوبلئ،اًلقبول

تعمل!اًلتيالطاقةنشا!ليهايبلغارننيالاوقاتوفي.)2(العةلياًلى!قىاـن،ذلكمع،يمكنالنوبتهذه-بالذاتاًلقاسيةاًلاضرار

الميكانيزموحدةمنلمحةنبدالانقسامهذاووراًء..الطزمررجةالعقلفي.السريعالمروراواوروبةمنالوجبنةالفتراتعلىتقتصرانررجة

بعيدايقفانلايمكنالميكانيزموهذا.الغريزبميالتنفيسفيالسائدةالمرإضفيهاررقومقعيرةزمنةفراتم!لمهاتحلقداو،الدواربهجمات

وصفلقد.تسمممياصلذات!اساسا!التيمالجنسيةالعملياتعن.شمورا!لا-يطرةختواقعاكانلوكماشخصيتهعنخارجبشيء

فيون3يدركانواهذاوعلى،مصغرصرعبانهالجماعالاوائلالاطباءبر-حميةبئسبابلا!هابطر!ةعامةتتحددانهارغم،النوباتهذه

عنللتنفشالصوعيةللطريقةمكيفةاومخففةصورةالجنسيالفعلالبحهادقليةاًلاسباب!ىالىالأونيبمظهرهامدي!ضةتكونقد،بخنة

الحافز.عقلتة،ث:هاتاخرىجواشبفياستجابةتكونقداو"مثلا.كالخوف"

ايضاهو-العامالمبداهذانسميانلممكنكما-الصوعيالفعلورد!ازةقن،ا!طئدةلاتالحطلمعظممميزةصفةالنصنيالعجزماكانوايا

جميةبوسائلالتخلعيميداعلىيقومالمذكياًلعصابسهطرةتحتواقعا*سيدخللى!بر)1((1طم"ودزحالةوهي"لنامعرومةالاقلعلىواحدة

تصبحوهكذا.نفسيالهايتغرضانلايمكناقيالاثارةكمياتمن!فسي!حملاقي.الاخرىالحالات"،ال!يطااذ!نيةالوظائففيفيها

بواسظتها،وتتعدلتتكيف،الهستيريااعراضمنعرضاالصرعيةالنوباتحاهـةمثلللثكوكعرفةاووالردللاخذفابلةتكوناناماالتماكب

ومن-.للتئفشى-العاديةالمجئسيةالعمليةبواسطةوتتعملتتكيفكماولصرعضحببةوقعواالذينانسيعطيئاوقد."4نفسدشويفسكي

0"وجداًني"وصع،عضوكيمرعبيننميزانالصحيحفمنثم

الاولالنوعمنصرعايعانيالذيرالشخصانهيلهذااًلعمليةوالدلالة

.النوعمنصرعايعانيالذيالشخعربينما،المخفيبمرضمصاب

خاضعةالعقليةحياتهتكلنالاولىالحالةفي.عصابيايكونالثافي/.ت..ا-%.ع4-

تعبيراالاضطرابيكونالثانيةالحالةوفي،الخالىجمنمتحوللاضطراب!+فيووخ!++ةاءا.ور*:--.-س

الثانيالنعمنصرعاكاندستويفسكيصرعوحياتإلمحتمللعقليةجدنفبهاعن.ت...؟؟نرف"؟؟لأمم1.المننتول.لاأ.

ذلكنثبتلكيفملينا.القولفيالدقةشننااذا،هذااثباتيمكنولا-؟4:تيفيا.*كأ!!

هذااقلمصةلعليلمح!افيح!رالهلانعرمعدفاالاخيط!حياس!ولمهسكيفيتقلعالعدلهد.لالأ!لأةخمقةنمؤ

مييمبعهاوماالوبا!طهوربدءبادماجلمايسمحوضعكللكونر

عنمعلومانناانكما،شعئالايعلمنانفسهاالنوباتوصففار.

قرةالىتعودكانتالنوبتتلكانهواحتمالاالاكثروالاةتراض!!راسللئدلرشرا

ر،عراضبرهـأتانهاعلىنتناولهاانعليناوانأطفولتهفيبعيدة01ا-ا.ا

تلقاهااًلتيالصدمةمعنةبعدحىالعصابصورةتتخدلمموانهااًخف

)هكنممأاًل!يرهناكيكونوقد.ابيهمقتلأيعشرةالثانيةسنليلا

ادساءتمامماانقطعتالنوباتتلكانماثبتاذاالنفطةهذءعنيرقالىان

.)3(هذاتناقفي"لاراءبعضانغير،سييبريافيمنفاه

كاراًمازوفالاحوةفيالابقاتلبيناحظا؟هايمكنالتيالصلةان

ل*راًجماكت!ابمنواحدمناكئرهزتقدنفسهدستويفسكيوالدومصير

"981(-1281"+س!ايح)!اه،2كأول"كى4ت!لتزهلمهو(1)

دحنمشالماالمختلفةلبلهلتدسالمرلاقالطاكالماضمعهـنططبدرتئفقلدلومبدعالهيادضبراوونعا
منسيعهم...والعمعالابمار.م!كالرمللهفيلحالاوله،0185"

خلقهوالمنفهـبميال!تحليرمددسةعندلعقلي1بالاقتصادالمقصرد(2)

بأقلالاكبرالمنهفعةمبدأمعيت!غئبماالعقليةالطاقةواستهلاكوتوزيع

..اصدرت

"المتربم،.مجهودممكن01813ليروت-صدووصا!يددارالمجغة3/

التاليةالغخنعلىلحماضية1نظر1(3)
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طاسهابيتطلبفاز4ز)كومع؟19اوديببعقدة"يسمىلماالسوبما."النفسعلمكلمعينةحديعةمدهـسة"الىا/لرجوعالىب!موادن

هامسا.نجدزا"المقصودةهيا،درسةوهذه"النفمذعبمنظر-التحليلوجهةفمن

داكضانية4نسمهالذياككويبرالعامليركو!حي!نمااخرتعقيديشمأد!وءهسكيفعلردتعتبروا!،صدمةاقسىذلكفيلرىلاىمدفوعين

،الطةل?دف:بؤوياتطوراروتطورا8"5?فيول3الا؟االجنسبلمةهـ--زرهعلىبالبرهـفماض!تاذالكني.عصابهفيالتحولنقطةعلإها

-بالخصاءالصيت!دإهـذكورةتحت-يصبحعندئذالطفلميللاناخاهـربانملزءااكونفاننيالنفسبمالتحليلمناساسعلىالوصهة

اهـ!.وهفيوممكانؤينفهلمع،الانوثةاتجاهاًلىالانحرا!فياًؤوىلفءعلىاعثادينغيرالقراءاولئكلجميعبالنسبةغامضااصبحبان

الحل!ذايجعلالخصاءمنالضوؤطلكن.ايهلحبكموضوعبدورها.ونظرياتهالنفسيالتحليل

ءـواذاللخهماءيخضعانايفاعببهانيفهمفالصني.كذلكتحيلاالتىالاولىاًلهجماتمعىنعلمفنحن؟اكيدةمعينةانطالأقنقطةلدينا

كراهـية-ا)دافعينكلافانو!كؤاً.مرأةىاس!منمحبوبيموناناراًدبزهـ!ال!رعوفوعقبل،الاولىاعوامهفيذستويفسكيمنهاعالى

و!!ر،ال!تيمافين-الابمعحبعلأفةفيوا)دخول،الابهـنخوفابرهايننركاناذ:الموترلالهالهجماتلهذ.كانوقد.طويل

تجة"ففيالابكرا!هـكأبانالقائلةيقةالحظفيمعينةسيكلوجية.ففرفةالمرضدهمهوقد.والغفوةالسباتمنحالاتمنتتافيوكانت،الموت

حبعللأقةفياًادخولإعنربينما،"ارءماءهـو"خارجيد!طرول،لااساسمفاجيءتئاب3اصورةفي-صبيامايزالكانبينمااولا

اًخطرنفسالى،الا!فيإبىجعانهرء!،داخا؟غريز!اخطراالابمعانوشكعلىكانلموكما،بانه-لصديقهاًخيراعنهقال-وشعور

اًلخ،رجي.للموتمماثلةحالةهذاتبعتقداًنهوالحقيقة.التوعلىيموت

..،لا،....الابة.11ح؟!-معتاداكانالصغيرفإودراناندرير4شقيقهلنا-يقول.اًلحقيقي
هـلحصاء،بامنالحوو!هـوم!ولعيرمراباهيهكرمايجعلن

.....!..،+يذهبانقبلصببرةوريقاتجاننهالىيتركان-منحتهاوقاتفي

اكبلعامل!لحوفللببرا:لانن!ر.بين.الاوومنشمميكممناًلل!ملكر-جمطهيةبعلاببممويمكىكعقاالشبيهالنوممنحالهفيالليلاثناءيسقطربماانهفيهايقول،للنوم

المرضيةالصدةاًنويبدو؟اًلسويالعاملبانه-،ءوالخصالعقابمنءيلد-فيدب".ما؟خمسةدفنهيقجلانثممنيرجووكان،بالموت

.(629-اع،وايكشتين

العالجنسيلثالثنانيأيلقولخوفدمنلتمرق!طالالال!مننعداةدلهذسوكبلكراوهكذلاتحييلتدلفهي.بلموتالشبيهةالنوباتهذءومقصدمعزىنملمونحن

وجودن!رضانأيبا!جبدولا،!لمعصابالمعززةارهوارواوالاوليةشرصاكاناوبالفعلميتاشخصاكانسواء،ميتشخعيتقمصعلى

النقاذيرمكنصورةفيرظهـروهو،دستو/فسكيعندالاستعدادهذاءـ!!رةالاخوالحالى.قوتهفيارزاقترغبولكنالحياةقيدعلىمايزال

علاؤاتتلعبهالذيالمهامالدودؤ!"الخفةالمثذةالنسقيمثل"ايهـاف!يرغبكانفالمرء.العقابقيمةللنوبةيكونفمئسئذ.اهميةاًلاح!ر

المنافسيننحوالغربباللينموقفهوفي،حياتهفيا!زكورمعار!را!ةوؤ-!،الاخرالثخصهذاعواصبحوالان،اخرشخمىيموتان

الظكيد.الىاكفسيالتحليلنظريةتعمدالنقطةهذ.في.نفسهامات
بالجنسي!ةالاتفسيرهالاإمكنالث!للمواؤفالملحوظفهمهوفي،اًلحب

.فروا،1منكثيرةامثلةماتظ،رنحوءلى،الم!وتةلمثلية9النوبر-"وان.اباه!مابالنسبةعادةيركونالاخرالشخصهذابان

.للذاتعقابهيانما"هستيريةبانهاتسميتهاعلىاصطلحنا"الثي

.مكروهابضدموجهةالموتفيرغبةعلى

ئئععرقىالاساسىالجرإمةهو-مروفةنصلوجهةتبعا-الابقلان

،وا)"ابروالطوطممنمقالاتيانظر"للفردوكذلك،للبشريةوالاولية

الادابدارمشموراتمن،بالذنبللثبعورالرئيسيالمصدرحالايةعلىوهو."1291-1612

ت.تحلمفالابحاث:الوصإدالمصدرءـوكاناذامالانعرفاننارغما

والحاجةللذنبالعقليالاعل-تعيينفي-تثنتانعلىقالرةبعد

..ل...ا(!دكوبمونانالمصدرلهذاالعروريمنليسانهالا:التكفيرالى

!ئثهار،زكاو!ارارالصبيعلافةان.ايضاحاويتطلبمعقدالنفسيفالموقف.اًلوحيد

عأ"3126،لآ4"ا*7متناقصةعلاقة-لقؤلكما-هيبأبيه

قان!لوىوورتهاوثوجد،كمنافسالابمناتغلصالىتهدفالتيالكراهيةالىفيالاضافة

ؤ،نطوفدوىالاياح!ييرتبطاناللصنياناًلموؤفانوهذان.لهالحنينمنة!ر-ايضا-عادة
مو4لازوالدهمكانفييكونانالصبيفيود،الابلشخصتقمصاليخلقا

اس!!الص-وسلصاحالماالنعمنالعودة.!افهءند:مد.اىايضايريدولانه،مثلهيصنحارويريدبهيعجب

-.يصلمعببنةلحظةففي.قوبم!عائقامامعئدئذالكليالتطورهذاويقف

معاوفنئفيقمهر!نعيناكرالخصاء.علإهايعاقبقدكمنافسالابابعادمحاولةانفهمالىالطفل-

بذكورته-بالا-تفاظاهتمامهاي،الخصاءمنخوفا-فانهثمومن

ا!ميسىهـلميماسغربيةقحائد.وطا،سا.ابيهمنوالتخلعىامه!اًمتلاكفرغبتهعنالنظريعرف

بالذنب.اكمعوراسالىتشكلفانهاشعوراللافيالرغبةهذءمكعت

اقيورسدصلاجبلاديفياداسسالمصيرأي،السويةالعملياتهوهناألانمانصفهاننعتقدونحن

حجازياسعبداحمدسطبلامدينةالنقيضعدىتؤكد-نفسهدسبفسكيرايفيهابما-الاراء(معظم3)

ق-ى)منفاهفيالااللنهائيةالرسصورتهيتيخذرمالمرضاًنذلكمئ

لادشدارفيالشكالىيدعوناكافياس!نبالديناانالضرلهسوء.سيبيريا

ب؟تكجربةفل،الذاتيهةسحيرهلمفيالهـحصطبيونيوردهاالتيالقفايا

اً(23ص.ب-بروتالعرضءالصلاتايقاتبهماالمقصود،زائ!ف!ةمعلوماتت!طقذكرياتهمان

المع!قلفيدلتويفسكياعمتزالاًنالمؤكدمئانفهـيظفرذلكوعع،المكدرة

*.اًلمرسهظروفنهملحوظبشكلغيرقدالسيبيري
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الحيالاصنحفقد0المكنو.نةاًلرغناتهذ.مثلالواقعيحققانالخطيريبدوماكاناذاً-اًلحقائقاغيرانلااستطيعاًننرغم-لاسفانبم

سف-قلان.ذلكعلىبناءالدفاعيةالوسائلجميعوتدكمت.واقعالمواقفالغرضهذااًن،النفسيالتحليلعلىالمعناد،بئعيرالمقراء

تقمصهعلىذلكمعتكلوهبم،صرعياطابعارستويفسكينوباتاتخهـذتامر،بالخصاءالتهديدتأئيرتحتونحولها،الابنحووالحبالكراهية

مثلمريعةاصه:حتالمنوباتهذءلكن،العقابمنكنوعابيهلشخصالخصاءعقدةانشخصيااتوقعانوعلي.لهمعنىولاتصس./قهإم*نلا

وبرخاصقى-نسملتهالدبم!الاخرالمحتوىعناما،نفسهالمخيفابيهموتلااًستطيعلكنبم.عامةالنفورانواعاشدستتيرلابداتيابالنن!(د.!!!ب

التخمن.علىيستعصيفانه-الجنسيالمحتوىالعلاقاتهذهوضعتقدالنفسيااتحا"ليكأرةانءاىاصرانالا

اًلصرعبهبةىالنوقياكفيرلحظةفي-:انههوملحوظواحدشيءهناك"مغنناحفيهاندركانوعلمتنا،الشكولظمتغنبعيداخاصةبصفة

برالفولهذايكونوقد.الفائقةالغيطةمنواحدةلحظةالمريضيعانيصرعامايسمونهعلىالمفثاحهذانطبقانفعلي!ناواذنالمعصابانواعكل

يرسمعاًذالمريضصجسهبالتحررالشعوراوبالانتصارللشعورتسجيللاالالثاءتلكسعورناعنجدالمبعهرةوانها(9دستوبفسكي"كافنات!

.نراتكهـت،وقد.الاطلوقعلىالعقابانواعاقسىفوراًيتبعه،الموتاًنباء!إللاشعوريةاالعقليةحياتنا"نحكماا"!بما

الساربالاقيهاج،بالفجيعةثم؟لانتصار:المتتاليينالشعورينهذينبمثلفيالابكراهيةكبتعوا!بلايسصنفدالحدهذاًالىماقيلانغير

ونجس،الندائيةالعش!رةفياًباهماقيتلاناللذينالاخوينعندبالحزنتمبالرغم-انهاعني:اضافهيرضبغيجديدشيءؤ!ناك،باوديعقدة

لحالةبالنسيةك،ماثبتفاذا.الطوطموجبةاحتف!الفييتيرذلكانثابتسامكاناالنهايةفيلنفسهالابشخعى.قمصيتخذ-شي!كلمن

لايقبمذلفىؤ،ن،سيبيريافينوباتهمنتخلعيقدكانانهدستوبفسهـيكعاملفيهنفسهيثنتولكنهالاناالىيصلالتةمصفهذارالانامي

4قز.عقابههيكانتنوباتهبانالقائلةالنظروجهةعلىالبرهانالاالانااسمعليهنطلقوعندئذ.الانامحتوىباقيمع!كلارضمستقل

4اتفر.اخرىبطر،قةيعاقبكانحينمااليهاحاجةفييعداماكثر-الابلنفوذكوريث-اليمونن!سبططول&.54!5ألاعلمى

منالعقابالىالفروديةالحاجةهذهانفالاحرى،هذااثباتلايمكنالاعلى(لاناي!ذ،وقاسياوعنيفاجافاالابكانؤإذا،اهمببةالوظائف

ؤ-دبانهالقائلةالحقيقةيفسرلمستويفسكيالعقليالاقتصادجانب-وبين!الانابينالعلاقاتفي-الظهورالىوتعود،منهالصفاتهذه

علىكانالحيلقد.والنلالبؤسمنالاعوامهذهسليمبشكلاجتازالاعلىالانااصبحلقد.تكنتاًنالمفروضمنكانالتيالسلنيةصفة

كاناًنهبدولا،ظالماحكما-شباسيكسجين-بالاعوامد-ننويفسكيبطريفةسلمبيااعماقهفياًصبحانهابمما،ماسوشياالانافاصبح،ساديا

الابيديبينيستحقهيكنلمالئكبالعقابهذاقبللكنه،ذلكيملمنفسهيقدماًلذيالانافيالعقابالىكبيرةحاجةوتتطور.انثوية

ضدخطيئتهعلىيستحقهالذيالعقابعنكموض-اًلقيصر-البديلفي-اخرىناحيةمن-الاشباعوي!جد،للقرركضحية-ناحيةمن-

ابيه.بديرلبواسطةعوقب،نفسهيعاقبانمنسلافهو.الفعليابيه.(ةابالذنبالشعورفيأي"الاعلىالانامنيلاقيهااكبالمعاملةسوء

فهـ-ن.المجتمعيروقعهالذيللعقابالنفسيالبريرمنلمحةنجدوهناالسلبيللموقفتحقيق-بالمثل-وهو،خصاءتماماهوءقابكللان

الانايطلبه.العقابالىتشتاقالمجرمينمنكبيرةجماعاتانالحقيقياسقاطاالاالانجبرمظهرءفيلايكونايضاالقدروحتى.الابنحواًلقد.رم

،!وؤعانالىالضروريرةالحاجةمننفسهينقذبهذاوهو،عندهمالاعلى.للاباخمراً

بنفسه.العقابالمرضيةللعملياتمماثلةالضمرنكلينفيالسويةال!ملياتاننيولا

الاعراضتسودهالذيللمغزىالمعقدةالتحولاتعلىاعتادمنكل-ابينهما.اًلفاصلالخطتحديدفيبعدننجحلمفاننا.!اوصفناهاالمتي

مغزلىاضتبعبمحاولةهنأالقياملايمكنانه+يفهمانسيمكنهالهشيريةا،ودةالىينسبهناالاحداتمنالاكبرالنصيباًننلاحظولىوف

قدندعياتأوركف؟.)((البدايةهذءوراءيكمنالذكمرستويرفسكينوباتالامودمنيكونانلابدهذااًلىوبالاضافة،المكبوتهللانوثكأالسذية

دزاي-ااتانواعجميعبعديتغيرلىمهوكماطلالاصليمغزاهاانفيجميعمنهيخشىالذبما-اًلابكاناذاما-عرضيكعاعل-الهامة

اهـلاقايتحررلمدستويفسكيانمطمئيننقولانويمكننا.الاخيرةهذاكانولمقر،الوافعفيملحوظبنن!كلعنيفاإضاا!و-الاحوال

كان؟ما.اب!4قلفينجبهةعنينشعأ،كانالذيبالاذبالشعورمناًلغيرشعورءحقيقةائرنقتفيانويمكننا،دسوإفسكيحا)4فيصحهـحا

كانتاخرينمختلقينمجالينفيموقفهايضايحددبالئذبالشعورهذاقودلآاًنثويةمودةالىلنصلالحياةفيالماسوفئميوسلوكهبرالذنبعادجم!

ونحوالموهـةاسلطةنحوموقفه،الحاسمالعاملبينهماالابوةءلاقةنقح،!:يليكماهيلدستويفسكيرالئمسبةفالقضيةواًدن.ظاهربشكل

خضوعالىاًلموقفينيئهدمنالاولالموقففيانتهىوقد.باللهالايماننفسهعنيدافعانيمكنه،الجنسيةللثنائيةخاصؤويالىءتعدادذو

كوبدإشاالواقعفيمعه،اخرجالذي-القيصر-اًلبديللابيهكاملوتقوم.برالقسوةيتميزابعلىالاعنتمادض-رارررةمنكبيرةلددجة

كانتاو!.تمثيلصورةفيغالباتمثلهانوباتهكانتالتيالقتلالتيطنيعتهاجزاءالىمضافكشيءهذهالجنسيةالثنائيةخاصية

بحريرصةلنفسهاحتفظؤقداًلدينمجالفياما.اًلعليااليدلننفكبراـلشبهمةاًلنوبلىاعراضنفهمانيمكنناهذاوعلى.افيملبرااًدركناها

الايمانبينيتدبنبكانبهاموثوقاتبدوالتيللتقاريرفطبقا:اكبر،الانامنجانبفيللابتقمىانهاعلىمبكراتعنر،"كانتالمض!رالموت

عنيتغاضمىانعليهالمستحيلمنالمظيمعقلهجعللقد.والالحادلتصبحاباد"فقنلانتريدانك".العقابمنكنوعالاعلىالاناد"قم

نايأملكانلقد.اًلايماناليهايؤدياتجالعقليةالصعابمنايميكانيزمهوذلك-("ميتابولكنك،بوكاًاًنتالان.هوانت

وستفيدوان،المسيحيالاعلىالمثلفيالذنبمنوتحررافخرجايجدان."انتيقتلكابوكالان"ذلكوبعد.المنظمالهسهتيريةاًلاعراض

المشبح،ردورشبيهادورايلعبلانكوسيلةالاممنيعانيمماايضا.وهوالذكوريةاًلرغبةخيالفياشباععوللانابالنسبةالموتعرض

-75الصقحةعيلىالتتمة-الاعلاشباعدلانابالنسبةهو؟ماسوثبماشباعالوقتنفسفي

الاراءاحسقان(1391-)1291؟والتابوالطوطم"انظر)4(يقومان("االاعلىوالاناالانا"وكلاهما.سادياشباعاي،عقابي

يفسكيدس!ترذكرهالذيهوتنتابهكلنتاالتى.النوبات!حمونوءمغزىفي.الاببدور

الانفعايى"مذهوقمعاليتهانفمان1ستراخوفلصديقهقللحينما،نفسهقدالابويوموضوعهاالذاتبينالعلاقةانقلئاذجملاناردنافاذا

مجرمل،لشفهسه!بدوكلنانهحقيقةلى1اجعينراكاناصرعيةنوبةبعدان!اأي،الاعلىالانابينعلاقةالى-بمحتواهااًحتفاظهامع-تحولت

،مجهولذنبعبءيحهملبانهش!ورهمنلتخلصن1لستطيعلكنولمالافعالردودتختفيوقد.جديداساسعلىجديدوضعفيدخلت

،؟!اميلرفولوب)يرهقهالشعورهذاوكانعظيماخطأا!تكببأنهالواقعيمدهالم(ذا،اًوديبعقدةمنواًلنا.نجةلهذهالمماثلةالطفلية

الموجهةالائهاماتهذدمثلفيالنفسيالت!حهـليلويرى(1188صبالاحرىهياو،نفسهاهياًلابخصائصتظللكن.جدإدبغذاًء

الذنبليجعليجلهدكاصو"النفهـسي-الواقع"ارراكعلىديهلاتللداتالشديدةرستويفسكيكراهيةتدمممتوهكذا،السنينمرمعتستهلك

له.مملوملللث!حعورالمجهولمنيكونوعندئذ.المافونالابهذاضدالموتالموجهةورغبةلابيه
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ذلكءف!ل!عسكيمل!وظهسوبيدلهاالحممعهاالمطلففيهاحهاًيضالهترتكبألابقئلوجريمةءهج!بفسكي(!

،الالجاءلعسفيابعدحطوهممحطو)،(الروشبهالروايةاما

بالبطلتربطهالبماًلبنوة.علاقةنفسالمقتولبالرجلتربطهالاخر

بهمعتر!الاخرالشخصحالهفيالحنسيةالمنافسةوداًفع؟ديمترجما-8؟الصفحةعلىالمننشورتتملآ-

اًلىيسمىن39لوكما-المزلحوماًلصراعاًي-هومرضهاليهنسب

جريمةمرتكبىءانفيه-العصابيايالصرعىالجانببان*عترالى.بكنلمفاذاً.اًلعالمتاريغفيلئتطورفردبم!اجمالطريقعنوذلك

اككتة-المحكمةفيالدفاعهرافعةفي-ثانجبة-توءثم.الابقتللاذلكممثفقد،رجكياواصبح،اًلحريةضقؤ!-العمومعلى-

تقولالننيوهمط-النفسعلمقيمةمنللحطقيلتالتيالمشيمةينثيوالنبم،عامةاًلبشريةالهـائناتفيالموجود-النبوي.اًلننبلان

ا!هـويه،-مندانعقىلقطدةوانها:(لاالانجاهبنفيزوظعاًقىاررة"شدتهصطفائقةفرديةدرجةثهبلغفد-الداشالشعورعليه

دستويفسكيلنظرةالعميقالمغزىلنكشعفرموهاانالا!رنلافاننانكباًذونحن.عل!تغلباناًلعظيملذكالهحقامكن4اغيرمنوظل

الجريمةارتكبنعوهـكلنانابىالاةتستحقلامسئلةانها.الاشياءالىواننا،التحلبلنزإاهةمزؤخابانناللهجومءرضةانفسنانجعلهذا

وكلارتكالهافيلرء!ىنمنلعرلىلاناًلالهتملاالنفسفعلم،فعلاالمتميزةالنظر؟جهةمنالاكبربرهايمنىلالاحكامستويفسكياخضعنا

............"الكبيرالم!ق"جانبالمحافظياخذوؤد.اًلحياةفيمعينةلفلسفة

ل!ببسلسلم!مبرل!دجميعمبب!نمإسارثعتهقدمةطهذملىثممحصب!ة،ومنسعننثناجملأءعوطوطفه،لا،سليمالاءنروامىوهذا.مختلفةبطرإقةسشويفسكيعلىويحكم

ا،طوةفياًلصرى)7(،1(جرم،الساصر،اًلسعي،المتهورالشهوايممليحويسسننويفسكيقرارا!ملا!ةفييقولا!الاالمرءيستطيع

دلمتريس0الحد"ثمعرىففي.ظاهرطاصىمشهديوهذكأدامارولى!ربعمقليهة88هاىفى"!اول48كفعمليةبفعلتصردقدانهعلىدليل

........000عصابهالى

جريمةلارتكاباًستعداداًديمتريلدىانالاخبريدركسوفيبماواكى

المثصود/بمونانالمست!يلفمن.ديرهـتريقدميعئدفيئحنييبرقتلفيجميعاًلادبيةالاعمالاًكبركونللصدفةنرجعانبسهولةيمكنلأ

الموقرالرجلهذاانلمقعود1انبدلابل،ألاعحل!هنالتعيبربهلاوا،خوة،شكسيبروهاملت،لسوقوكليساوديبماساة-الازمان

نفسهمنيضعاًلسببولهلىا،وابغاضهالم!مازدراءاغرأءيرلعرقتلاي،الموضوعلنفسكلهاتتعرض-لدستويفسكيكارامازولى

حالودلاتعاطفالمجرمنحوستوإغسكيتعاطفانوالحقيقة.اًمامهاًرممابالىالدافىعانالثلاثةفيالأعمالنجدذلكعنووفلا.الاب

المسكين،الشنيفينايربيرهاردانتبىالشفقةحديتجاوزاله،له.مريحبشكلمعروضسالمراًةعلىالنسبيةاًلمنافسةوهـوسذلك

والمجانينالمعروعينالىبهينظركانالذي"المقدصبالخولى"ويذممرنامنالاسبطورةالمشنقةاللراماتمثلبالتاكيدهومراحة*موراًكران

اًلذنبتفسمهتحمل،مخلصالاغلبفيهومندهالمجرم.مضفيما.الجريمةيرتكبالذيهونفسهالبطلاننجدايضارف!ها.اليونالية

؟قتلهالانذلكبعدبالمرءحاجةولا.اخرونلمهيحمانيفغيكاناًئذيفالاعتراف.وتخفيفتهلإببدونمستحيلة-كلوناثمريةالمعالجلألكن

ببلله،بالجمركترلىانالممرءبدولأ،فعلاقنلقد(المجرمأي)الهطالمااليهوصلنامالحوملى-الابقرجريمةارمماببنيةامعفولى

اضسبةواالحالة"،مناءباله-القتلعلىنفسعهيجبرانيمكئكانالمرءلاناليونانيةفالهراما.تحببوطاعدادبدونمحتملنجبريبىو-تحليلنافي

اساسعلىقائمتقمصءـوانما،رحيممطفمجردهذاوليس.للمجرمبطربقة،للعباداًتا!رمالتخفيف-بالجريمةاصت!فاظهامع-تقدم

.اثكءبعضمموههثرجسيةالحقبقةوهذء-مماثلاجراميدافعصودةاكراءفيالواقعفيللبطلاللاشعورياًلدافعاًسقاطبواسطةفنية

إكونوربما(لحطفالاخلاقيةالقيمةالىنسيءلاذلكنقولاذونحن)ير!طبهاوهو،صد9بدونفعلتهالبطليركب.اليهانتقلفى!القدرمن

وهوهيكانيزم،الاخريز،الناسمعالوديالتعأطفميكائيزمعامبوجههذا-ذلكمعسالاخيرالمتصرهذاوبوخذ،اًمريةتاثيرتحتالظاهرفي

الواقعالووائيحالةفيخاصةتامةبس!ولةيدركهانالمرءيستطيعيصلانفحسبالبطلفيهيستببعالظرهـالنيفي،الاعتبادفي

طريقعناتعاطفاهذاانشكولا.باللئبالشعورو،ةكحتيرمزالذيالتنينعلىفعاتهكررقديكونانبعدالأمالملكةامتلاكالى

.للموضوعدستويفسكياختيارتحديدفيحاسماماملا"لاناًلتقمصبأييقوملا،شعورياويرصبحذئبهنجخشفانبعد،والبطل.للاب

المجرملم(انا؟يةلواًفعه!وناللي)العاديللمجرماولاثعرضفقد.القدرقهرمناًلمصط!ئعةبالحيللأبالأستشهادئفسهلمسامحةمحاولة

الىيرجماندونحيلالهنها.بةحتىيبقلمومو،والديئيالسياسيمستوىطىكمتقدكانتلوكماهليهاويعاقببجريمتهيسلماله

داعزافهليدليفنيعملفييستخدمهوان،الابقاتل،*صليالمجرممنكماماصحيحايكنوان،ظلمالعقلئايبدوماوهو-تماماشعوري

هو..النفسيةالناحطن

زوجتمهيوهياتونشر،وفاتهبمدثستويفسكيكاباتنشرالقىلقدذلمك،فالبطلمناًكثرفباشرنحيرفالتمثل)5(الانجليزيةالمسرحيهفياما

قضى-اهااقيالفترةامني،جياتهفيهامةحادثةعلىساطماضوءاتمتبرلا،اخرشخصنفل!االليائما،بنفسهالجريمة-درتكبلا

الذيالحدثذلك،المغامرةالىهوسفيمدفوعاكانحينماالمانيافيللمنافسةالحقيفالدافع.ابؤتلجريمةلهبالتسبةالجريمة

اخطاؤها.يمكنلاالمرضىالهوىمننوبةالايفنبرءاناحديستطعلمفض!لا-نرىونحن.تخفيفالىثممنيحتاجلاالمرأةعلىالجنسية

.فكمالائقالغيرالملحوظالسلوكلهذاتبريراتالىحاجةهنالههنولماتسرنعلمحينمامعكوسضوءفيالبطلعنداوديبعقدة-ذلكعن

شكلأدستويفسكيعندالذنبمبءاتشذ،العصابيينمعغالبايحعثلهذمينتقمانلهبدفلا.لاخراركلبهاالتيالجريمةمنعليهالواقع

انهحجةوراءيعتصمانمقدرتهفيوكان.الدينكعبإملحوظاونحن.ذلكمن-فريبةبصوت-عاجزانفسهيجدولكنه،الجريرمة

يعودان-الموائدعلىمكاسبهبواسطة-بامكانهيجعلانيحاولممانيفسحبالئذبالشعودانغر؟دعوقهالفيهوباللذبشعودءاننعلم

اكمرتكنلمهذهانغير.دالنوءعليهيقبفىاندون!وسيا؟لىمملارراًك-المصابيةالمملياتمعتماماتتمشبطريقة-مكانا

هوالرئيسيالشبمءانيعامكانفقد.بهاليسلمكافيةبدرجةونبيلاكفردبالذنبيحسالبطلانعليد+للفهناك.مهمتهلإنجازكفايته

..لنفسهاح!تقارءهنتقللابمرجةالاخرينيحتقرانه.فلاكق

.)المترجم(التواليعلىوسميردياكووندايظقدإديقصد)7(

غندي-لهشهأنلاللمالالنرهاتاقسم\ا:!ابثهاحدفيكتب)8(لمترجم()1.هاصلتيقمد)5(

!3.؟الم!الالىبحاجةانييعلماًللهاًنرفم،باللعب)المتزبم(.كاداعازوفالاخرة)6(
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تاخذهذهاًلمرتجلة.المحبليلةوبعد.النهايةفيفراشهمشاركتهوالى،الحقيقةليدرككافيةبدرجةدقيقادستو،فسكيوكان؟حجةمن

إعودلنبأنه،هدا/قرالظهرفيكانالذيمااكمابمنوفيقاءهداسلوكهتفاء!بلوكل)8(.للعباللعب-نقسهالقماربللاالمؤمار

موطن!الىعودتهرحلةلمصاريفاللارمبالمالفتمده،ابرااللعبالىيستريحيكنلماًنه.هنهاكثروتظهرهذاتظورالاندفاعياللامعقول

تبدأفانهاذلكومع.قطار.قيامقبلالمحطةعندتقابلهانوتعدهاماؤبةاخرىطريقةلهبالنسبةالقماركان.شيءكليفقدحتىابدا

ركلللتضحي!ةباستمدادتشعريجعلها،اليهكبيربحنينتحسعند!ذكلمةاووءدا-يومبعديوما-الضعيغة؟كألزوجيعطيكان.الذات

نامنبدلامفهتفصبانفتقرر،بهالاحتفاظسبيلفيتمتلكماوكان؟خاصةاليومذلكفيللعبيعودوالا،لدبيعودالاشرف

وفي.بالقطارتلحقفلاالسيثهالمعادفاتبعضوتعطلها.تودعهتوديخسائرهكانتوحينما.داًئمابوعدهيحنث-هيتقول153-

وهناك،.الصالاتالىاخرىمرةتعودالمفقودالصدإبئالىشوقهااشباعاهذامنيستمدكان،الحاجةحالاتابشعالىداًئماوبهابه

اش-اباكان،هاعطفياثارنراالاتيناليدرنثاليةترى-اند!اور!في-،اماءهانة-4وإ،ينيسبانعندئذرتطيع3اناذ.ثانيامرضيا

51بهـوءدؤوء،-لكنه،لهابوعده!ذكره.اللعبالىعادؤدالخثوقرزاهمثلتزوجتلانهابالاسف"حسىوانتحتقرءلانإبىلحوهاوان

ا)يهاقيو؟،عنهفتنصرانمنهايطلب-خاسرةرياضةيسمميهالذي،يدا،برهذاضميرهمحنالعبءيخمفكانوحينما،العجوزالخاطىء

وتطمعميقحزنفيبعيدأفتهرع.تئقدهانبهاحاولتاًككطرالنقودنفس!هاا)،صعيرةا)زوجلأوعودت")ياتااا)-ومفياخرىمرةكلهالاءر

.الا؟تحارمنانقادهفيتنجحا"ازهاالنهايرؤفيإمثلكانالذيالوجدالشيءانلاصظتلانها،الدائرةهذهعلى

هـكبما،الشولمنودافعهاوالخالية،!قريةفيالمصاغةالقصةهذه.صوتيستمر،بمنلم-الادبيتاجهاداي-الخلاه!فيحقيقيماا"للأ

..ء.ا..ذ....اخرورهـضاشيءكلؤهـفقداً.إكوناحينماالحال"كونمماافضل

.العارىءءلىالرا.ئررلهاالمؤكدومن،اتهاديكاملةوءصةبر،لطبعكائتتشبعقحينما.اًله.لمةتقهـ!بالمطبعتكنلمو!!.مىلمكا.د،.،

ا!نتحرالرذبةمليءخيالعلىمبنيابداءهاانلنايبينالإخليلاننجرفسوبى!ت،غسهعلىيروؤ!هاالتيالمقابازواعبافنبشعوره

ش.وريا.تذكراالناسمنعدديتذكرهاالتي،البلوغقنررةالى!طإصصذانلنفسهيسمحوكان،قسوةاؤلتصبرعملهءا!تقعالتيالكف

-اةانجبعلىبنفسهاامهتطلعهانفيصيرغبةالتخيلهذايجسد.اًلنجاحطرإبئفيقليلةخطوات

ا*هـداان)ته:،ءالاسإبببهاا"ياالهشعةالمضارمنلتنقذهالجنسية

ن!!!ها.ر*ونالفداءلموضوعتعرضالت!!اعيةالابالا!المنا!اوللثقارزلىذلك،طورلأ!رتمقامرطفولةمنالجزءذلك!وؤما-

اتح!لاو!ذا،الاست!اء(لأرذيلة"محلالقمارهوسويح!ل.(ملالاص.الاجابةنتنباا!.إمكنئا؟اللعباًلىاندفاعفيالتكرارالىطرإقه

النبى،زفايجستيفانفان.الشبانبنا؟تالاحدقصةمنصعوبةثون

في،العارمةفا)رغبئ.لليديئالافتعاليالئشاطعلىإءيدالأيفضحهؤهـفن،(.؟91)نفسهدسهةويفسكيء!ثراسة-عرضا-خصص

ءـي"ا"مب))و،الاستمناءممارسةالىاًلقدير3الداًفعتعادياللعبوعثروناربع"يسمهاقصة(2791)لهقصصث!منمجموعة

ؤ)ياعضاء!إنارقى،ط-لوصفالتربةفيتمى؟خعمالتيارفيعليةالكلمةاظ(هـوافي)قوملااله.ضرالادر!ار*ملمفا."ا"راةحباةفي!اعة

الستبم،ارسل.هةءلمولوالى،للاخراءتقاوملاال"نياًلطبيعةوان.التذكيرالافراطحدودايوالى،مسئولةفيامرأةحالةتكونماذالسببينالا

اًلذاتلمنبىءذي51الفالدوالضميرالمخدرةواللذة،تغشلماكثيرا.متوؤامةغ!تجربةتسوقهاان.إمكن-هيروتىتدهشهاالتي-

!!كم!العناءهـتبقىهذهكل-(حارالاننربارتكارها)لفهاتهـدمانهااتفيرخض*تاذا!فافي.ذ)ـكءناكثرثجمئاأئاتح*!اقصةالكن

لسى-انعلىتا.نيزفايجقصةانالحقيقيومن.الارارالعمليةفيث،مء،.،شيئامقصود(تعمد)دونتمثلاًز،1؟كأءففسوف!،تحليلي

عاهتاو":.!!يانالابنيطريمماانبدفلا.الاردناا-صانءلىلااًلام.بالذكورخاصشيءبا!حرىهواو،عامبش!كلاز-طفي(لفجمئا،تماما

ر،ن،،ا"،كبهـمضهالانقذنئي،الاشنمئاءلي،حملهااًخطارايةامي!قط.دحض"رمكنلاانهلصرجة،حدابعدالىواًضجاكفسببرهذاومثل

الامكلمادلةاًنكم!.ا؟،هيجسدهافيميوليءلاًمرفانلبىتسمحء.هـإقوهو)9(-المؤلفانالفنيالضلمقلطبيعةالمميزةالخصائصثم-ن

رض!ر.نرتبط-القصةفيالشنابإضعهاالنن-البغايااحدىمعان-سالىتهحيئما-لييؤءدانعلىالقدرةلهكاننت-ليشخصي

4رلموغيمكنءاروحبلوغهيمكنلاالذيالشيءتدخلانها.التخيل،ومقصدهعلمهعلىتماما!ريباتعسبراكانله4وضعضالذبممااو؟فسير

،؟دياًلذيو5التخيلهذاًيصاحبالذياًلفاسدوالضمير.بسهولةرء.ورةموضوعةتبدوكالتالسسدفياـواردةاالتفسيراتبعضانرقم

اًلمصانكيفنلاحظانايضاالمهمومن.للقصةالاليةالنهايةالى.اًلخفيللسرمعناهالتعطيمعبرة

؟ها،الىتحليلىمعزاهاانكاراًلىيهدفللقصةالكات!يعطيهالذى....م.

...ءا1000ًب!-كلرتتجربةءهنءسسةسهرهالمؤلف.نخبرالقصةهدهوبما

ظهأرلن!مىحلبلمىتب!عوادكحيااذلنقيضهولسصبقيةصعدوللدعسامقاليحئةلىوغاحدمضةبعيدوعلىالسئصببرةتزاللاكانتبينماترملت.مضتعاماعشرينمناكثرممد

سهقفيماكانتأ؟كمااالمرأةهذهمناًلعحي!المساوككبفمتغرداً،ماالثانيةفيكانتوحينما،ارببهاحاجةفيوقتخديكونالملولدينواما

......رحلاتهااحدىفي-حدث،شيثاالحياةمنتأملتكنولم،والاربمببئ
اصل-الرهازوحلذكرىمنهااخلاصا-فعلحتفقد.ال!!ؤهـ!حرت

.هكارلو.مونتص،لاتالىريارةفيد!تان-شيءالىز،هـفلاا"تهه!
لمضفلت-الابنخياليصدئوهنالكنها،المملاللةالاءراًءانواًعكلضد.

تمتماسرير15،المكارجويخلقهاالتيالواصحةالانطباعاتبينوصاك

القدرواً-تطاع،ابنهانحوللحبتمامااللاشعوريتحويلهامن-كلم-ووضوحصددفياًلمنحوسالمقامرمشاعركلتفضحانكانتاإدينبمنظر

الضعيفة.ضقطةارهذهمنيمسكهاانيجعلهلفوالم-وسيمصغبرشابيديكانتااًيىدانهاتان.لثد،تين

هذهننحطيمالفاشلةالصراعاتمع-بالمقامرةالهوسكانفاذاهؤا-عمدامنهياتلمذلكانرغم،للروايةاـلاكبراًلابنعمركغسفي

الصىللدافعتكرارا-الذاتلمعاقبةيرايقدمالتيوالغرض،العادةالع!قاليأسمنفيحالةالصالةيترك،شيءكليفقدانبعد،اًلشاب

فلوثبالمقامرةاليوسهلىااناكنشفنااذاند!فلن،الاستمناءفبدفمها.الكازينوحدائقفياليائسةحياتهلانهاءواًضحةبنية

-هداكلبعد-نجدلاونحن.دستويفسكيجاةفيكهذاكبيرامكاناكلتبذلوانتتبمهانالىتفشبرءيمكنلاالتعاطفمناًحساس

!فالذاتيبماالشبةالاشباعفيهايلعبلمالشديدالعصابمنحالات.الشالكاتاللجوجاتالسيداتاحدىالىفياخل!ا.لانقاذهمجهود

والخوفلقممهتبذلالتيالجهودبينوالعلافة،مادوراوالبلوغالطفولةمضطرةنفسهاوتجدمعهتمكثولكنها؟منهايتخلصاًنويحاولهئاك

تذكر.انمناكثرالىتخناحلابحيثداجممروفقىالابمن،الغند!فيحجرته4مشاركأاًلى-الاعكانبقدرطبيعيةبطريقة-

لرمسيرترجمة3القاهرة)المترجم(.زفهايجستهيفلانيقصهـد)6(
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