
حصلصسوهمف!-صكصم!مم!عاص!يصصضسضنجل

،حنجطلعقااواالمجرتمة،2

دنشادشبنسذنمسدشط

!عالروساللروائياهتماميفسرماهداوللعل.(لمديه"الفيلس!فىف-أا-

كانتماعلىالمحموموانكبابه،المعاصرةاللجنائعةالمحاكمباضباراتفرانجبلىصديقهالى!ستويفسكيكنب1866سنةشذاطفي

ا!جبا!ةالمحأولاتتلككذلكويفسر.لإلكحولوالجرائدالمجلاتتعرضهالثانيكانونعددفيروايتيمنالاولاللجزءصدداسبوعينمنذ":قائلا

اسبابها.وتعميقاللجريمةلتفسيربهايقومكانالتي."-واللعقابالجريمة"اللروايةاسم."فهسنيكدوسكي"مجلةمن

شأنه"-للجريمةعرضهفي،الاديبارنهمؤ،قداخرىناحيةومنجربئةاراء-الروايةهـذهحولالمتحمسةالاراء"نكثراسمعتولقد

بمالسطحيةبالنواحبىلا-الحياةمنالاخرىالنواحيتناولفيكذلك..."إ-وطريفة

المجربر-نفسيةبدراسةخاصوبشكل،البشريةالطبيعةبدراسةبلااننصمسة؟الاراءهذهحولهااثارأنذيوما،الروايةهذههبمفما

بينمااذ.الروايةيمبنرماهبمالاعماوالىالنافذةالنظرةفهذه.المعقدةسريعةصورةدستوإفسكييرسمكاتكوفالمحررالىرسا)ةفي2

بينالقائمالصراععلىمثلااللبوليسيةالقصصمؤلفاهتمامينصبانها)):فيهاجاءمابعضفلنسمع.عام4مازمنذصصرتالتي4لرواوت

ناترى"والمعقبينكالشرطة"جريمتهكشفيحاولمنوبينالمجرممنمفصولشاب...اللجرائماحدىغننفسيتقرير-الروايةاي-

لدستويفسكيبالنسبةالاهميةثانويالمدنيةالقوانينمعالمجرممواعا!-زازهبفعلويقرر،اللفقردرجاتاحطفييعيش...الجاءعة

.المجسمنفسيةفييمتملالذيالاخلاقياللباطنيللصراعمكانهيعطيوهوالغريبة)ءالنافصة"الافكاربعضضغطوتصت،مفا!-مهوذبذبة،،افكربمماا

عئدماالاخيرحكمهالجريمقىالىدستويفسكيافافلقدواخيرايقتلانفيصمم،واحدةدفعةمصيرهمنيتخلصان،الهواءتملأاله!م

الوصا؟بينمكانهاتحزروارشالرائعةالمسيحيةوصيتهاماموضعئاولةبسيماربهتنفيد)4ونجنأ"ى...لفائدةبامالاتديئ...عجوزا

."!تقتللا"-اللعشرالبشرمنيقتربلكيوذللك...سهاقشاءالىيضطرللكنه...ونجاح

فاحسالسه،الشافةالاشغالعذابفي2يموتانذلكثمنكانولو

."لرهقهالانسانيةعن،الانفصال،بالانغلاق

دستويفسكي،كنبهمااعظممن"والعقابالجريمة"روايةتعتبرالجرائبم،فيعرضمنجريمةعننفسيتقريرروايتهانالكاتب/رى

تمثلكما.الفنيالالبميدانفيقسهممافلممخةقمةتعتلوهياوس-ءكانالروس!الاديبقدمهما.لكن.،وعبقو،قىقوةبكلؤكرته

الانقطاعمرحلة-الروسيةاللحياةتناولفيجديدةمرحلةلهبالنسبة"والعقابالجريمة"كانتلقد.مجوداتقريراظنهممابركئيرواعمق

اللحياةاعطاءمحاولتهوبدءالمجردةالطبيعيةالمصرسةموضوعيةعنالنهائيفينجاص4لافيهاخلودهسببفرىونحن،دتويفسىبرلحلودسمببا

ستترددوا)نفي-المسيحية"فلسفتانكما.جديدينوتفس"يراًمعئىواجتماعيةزفسيةقضايامنكلرضهوفيمابلفصسب،اللاتقريرذللكإرادا

اللىالجديدةو؟ظرته-مختلةبئباشكالالتاليةرواياتهفيبعدفهماعاصرتالت!الرئيسيةالمشاكلجميعالرايةشملتفقد.اخرى-

الصريحانعثاسهيجدهذاكل-"الموتىبيت"منعودتهبعدالعاللماللذينعيشهاككاملاللحيا!المذلكمنجزءاالابطلهاوليس،الاديب

الرواية.فه5فيوالكاملمنواحدةالاالمرايبةالعجوزقظجريمةوما،الهائلمةالوسوعةتلكفي

،للانساناللداخليوالعالمالبشريةاللطبيعةدراسةيدانفيامالاواللنى،وايةالرصفحاتفيبهانكقيالتساللكثبرةاللجرائمللك

حياتهطملةدستويفسكبمعلىتلحطلتاننيالمشاغلاهممنكانتوالتي.انسان!لعنهولاتقل

والعقاب،ؤ،لجريمةالفكريالاضطرابهذاعلىحيةامثلةرواياتهفجعلتالمميزةالسماتاهممنوانتشارها،واسبابها،الجريمةكانت

هذافيوموفقة-رائعةوتجربةالدرأساتهذءمنوجديدةجةصورةفالمحور."والعقابالجريمة"هدء"رواقيمندستويفسكنيءبدءالادب

واًلتجاب.بالاحداثالغنيةجاتهلهقدمتهلماناضجةوثمرةالسبيلهو"كرامازوفالاخوة"و"المراهق"و"الابله"منلكلالاساسبم

في)الاديبجاةكانتوقد،مثقفات-،نجريمةتحكي!الروايةبتممعمث!حونة"الابالسة"روايةان.كما..العقابوباوتالي،الجريمة

قدمتاذ:الروايةهذلامصادراولمنوالمجرمينالقتلةبينسيبير؟.معدودةايامغضونفيقبهاتتموانتحارقتلجرائم

افاقاامامهوفنحت.،الانسانيةللشخصيةومختلفاجديدامفهومالهدستويفبرقبلعرضتقداللجريمةانالىهـ:انئنسروانبدلا

المتكاملالدأخلياللعالمذللكيرىفهو.ودهشتهاهتمامهاثارتجديدةاحياناوالجحيمالسماءبينللصراعكذت!بجةوالاجنبيالروسيالادبفي

يكفي.القاهرةالجبارةادادتهموتدهشهالدماءسفاكويعيشهاًلذي.مصطنعهلمف!امراتساذجةنتيجةواحيانا،الغوطيةالرواياتفيكمما

احد-ارلوفعن"الموقابيتمنمذكرالى)فيكتبهمابعضنقرأانفكانتالامامالىخطواتبالجريمةفتقدم،اقع!الوابو،بلزاكوجاء

فلسفيةكمشكلةالجريمةالىالجديدةالاديبئظرةلنفهم-اللقتلة،؟لاء.العابرةاحداثهامنوحدثااللحياةلمشبرمنطقيةنتيجةرواياتهفي

بنف4اللتصرفعلىاللقدرةكاملالانسانلهذاانجلياكان":اخلافيةفانها،جرائممندسنؤيفسكيرواكات"فييعرضمماالرغموعلى

ولاالعقاباوالعدابالوانمنلوناييزدريكان.لهحدلابشكلقضيةهيولا،واللجحيمالسماءبينللمراعكنيجةغيبياتعرضلا

منالاديبللدىتنطلقالبط!لففكرة"ص،إلارضوجهعلىشيئايرهباحداثمنحدثاكونهامجردمناعمقانرهاكما،!،ذجةرومانتيكية

اجتماعي.اونفسيوازعايجريمتهامام.يوقفهلااللذبم!القاتلهدامثلبالرواياتحديثاتسميته!لىاصطلحعماتكونما.وابعد،الليوجميةاللحياة

فكرةيحملمثقفانسانالروايةفيفالمجرم.يكفبملاهـولانالاوبارزواضحكانعكاساللجريمةالىيطردستويفسكيكان.البولشهية

الاديبحياةالىعدنامأواًذا.السجونبهمتفصممنعادياولليسوالطبقةالعلياالاجتماعيةاللفئاتووعيحياةفيالقائمةللتناقضات

ففيالكاتبعليه-تعرلىحياانساناالبطلهذامثلوجدناومؤلفاتهممناوالمثقفينمناشخ(صقصصهجميعفيفالننلة).باللذاتالمثقفة

بيبرقضمةا،ذهانألىد-تويفسكياعادالمقالاتاحدىففي.مطالعاتهالقاتل".نعبيرالىايوصلناماوهذا،اللحياةفيعميقةفلسفاتيصملون
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صب-"تهفجرحاوللدياالفرنسيادص"لمب.دلطص،لاسينييرفرانسوا

كونسة،نبينجامينالشهيرافرنسيابالخطهئكرعثم.القانوندداسة

..ء-لا؟!،ىعدأدفنييصبحلاناغوتهخطوةاولهدهؤكانت!182سنةمنارزة-في

.الادبحقلفييعملاناللشجنمنخروجهبعدفعاول.المشاهير

اللله-وصبحواد..كبمرافقةاللىلااللجاهوحبالحاجةالجأتهثمفشل-،لكنه

جملا!طلأ3منبرمئور"للملادللك-لكن..بالاطصىامفحكمالمالسبيلفيقتلجريمةاخيرا

3!ءللأدباكلؤتمراهـئ،كيرءقدوانالاطصقاشورارهديوادطالسءقمنيصدران

3بف*كبمادسهيرو؟-.ب.اوكارهوزصرأئهر!آؤيبورووموالمحاهـءقوالاطباء

!.*-!اقض.ةا"-:ؤ،ئلا"ؤريمه،)!4مجلتمناًلاولالطصددفي861-اسنة

*.نجو*)..-..؟بر!ك.؟-بنرهبقي-،غامف--ةاد-.طوريرةةشخءب،ا!4،ننشهحصبةزتاولهنا

لم؟!،.خنر!!.!!!لاقيات-كباهـكصطفقبرايصبحادالاور-ان4وصالءطةالمناعراًؤزفا.وصت"رة

"طكاإ.ئنفي"في:*".لإ؟ا؟..!؟د!3!ؤلأبة....ءصرهضض"كأير*ونلانالجرأةنفسصطهفيوجدمجرماجعلته

د!.-.نج،!؟؟.بم3!د!.-**+.ءى.--!.!-!77!يم!!.د.ن!*؟نرلاؤت-رةذ!-"ي!كيدلصتواهعالى"،الىهنالشير-انبئايجدرو

ع،-،-..ع+*خ/إ!إ.كا.3!؟غ3.3.+.!-؟:!-.د؟!!*ور--ةمهء،لم!لارووهتوفيرقيد.عنبب!فةارء،تمن5هد4رواتكأابته

.-؟س-ل!في.ء-د*.لأبر.+.الىو.لمجأ،رمول،"انالاديبءلىإنآك!.رةالمرةوراءه4فاور1863

.او!كغ!6ع،*!ثغ!؟؟!لأ.خ..-:.؟1ير.نر.!لارز!!

.؟.لا..!"؟،قيزو؟غ!خ!!لا.؟ح!-.،،..إحة---ل!...قي-*!قي+،!د!لأ!قي!لافاسض-دأنآ،نانالى،عليماالحاص،عاشندارريناوالرابينالدائئتن

-؟ر!و!ذقيبئ؟..ء-إ!:!غ:.لا:كا؟--..--"ح!خ.*!--،ل!،...نر!+؟!.ت!.9.نرخلابر؟لم3؟؟-خ:!هـ--اصء،نهؤكازت.ي"اني:،3المجورءمنهمنروبلالافثسةمبلغ

.!لأير"لآفي+.،!ط-كاك!ه!،ط+خخ**قي!بم؟*3-..؟.-:*..)!.لا-خ.برخ"في!ء-.لا!د،.-بمخ.!3.؟نن"فيثبمثينجيئ!،،وءوا!بات""واماء"."رىد4.:شرةالة!!هفي4بطلحهاةءنصوكة
-،"يه!نن!ى؟03-.!*خ!،-2لا+-.خجلم.؟.!؟-*.!كا؟.ش-....ح-

لج!!!طىس!تر!ى-لأ-لا-.-*--..--لا-،-س!3+-فيس.خخ-لا

س.وءم--"،اللةقرد-ص-مطصدهافي.)ءتقءواهـطصط،اصولاطصاءفيمف!لة

-سنما+.-لأ.!.ى-ع.6.!د.سةين؟!لآكأنن6!لأ-لاج**.طصاكنادصمطصالىتنريين1،ال.منهانلة،،تليكمكبماتوصهالنمراءواسعةحرقاء

تر---؟...س.:،؟--ر:!ض!؟.+..*:نرغلأ.ؤ،!--.!.-!ل!؟دلا،؟:فيك!ى.ءغقى.-لألا.لأ!:.ي.

-ةخظ.--سلأ!.-"3.؟01-يخ!برخ.3!."!-..!نرخ،-سلا.؟وراللةفيلراهلمازماماكأمطابقصؤدة-موقيادمداجههامنيصلىولكي

+(؟--.!!شلأشإفي.!!.ض.لا؟!.:.*.،لمنجد.لأأبئفيط..!بنتر!+؟خلا2--!لأ:.س..ؤخاإلمانوايىثااابءةالرو4ؤمعاروائبكوفاسكلر

م؟.)!)-!-ء..،-كو؟3...لإبرحمي:."2خ.خ،؟.ظ.03

!".!...."ك!قي".؟إبز.3كا؟/..بركأ-،بةنتروع"اولعئدلهاشكلاعنفالمالطصةالازمةهذه،تتخذ

-*مدح!7،!.)."3.!.؟.-.-.ى-د:زر-سد-3*نر..!*بر--:.!مديىةفيوخممش1865سمةالخ،رطصالىسافرعئدء،دلك.وايةالر

*!.-)-.6لأمد-.-د-لأ\ر3+-.،-،ءغض؟نجيغ-الاديبكان.جيب"لىاعة!اص4إمللأماكلالقمارمائدةعلىفيمسبادن

!".....-.:*صأ؟.-ع؟.ء.*-!،،!:.-...لأ+"".لاض؟غ،ةفي-9-؟!!.-*"؟:-لحءلاة-خفقدهنااما،اللدائنيناللحاحمنلسسبيةبراحةولو-يأعلبطرسبرجفبم

ج-.-كا!".ى"*كافث!..-"زر..3في-!لأ-خكأو.:"-لا."-فيفب-بادنمنور-ائله.ال*قالمريراللجسديبالجوع!ددااصبم

؟لمنابىلمهـطصالصباحنحد-اخبروني":ابىرةدصطريمحذلكالىث!ير

فىسمطصطصروسصطنصط-وطص.صط"والقطصوةإثسايواالطعامبمنعياللفندقفيجاء.نهمصطدالاوامر

اثالثااليومهوها.ىاللطعامأئاولعدمءلىاسستمر":احرىرسالة

*،،...بإلجوعاصسلااننيالعجيب.هباحوالهالمساءباكياتبلغوان!ا

اللبطلرفصرفيبلاوو"كينهذااسرةمصيطصعلىرا-كولنيكوفاطلاطصالتم!ةمنيحرموننيواحياؤا،"ضايقتيفييلحونانهمهويطصلمنيمالكن

على-ىاضدمايقررانقبلطويلايترددجعلهمماالفاجعالمصيرلهذاقي-.لراًسكولتكوفسبماةاباةهذهاشسهما."...المساءفي

فبانضمام.المصيرهذانىل.وجود!!ضىمجتمعبح!اجرامهة!ل.مندسةويفسمكيعلىتلحلماللجوعمشكلةان.اللجريمةاقترافه

عنبخروجهكبيرااتساءاللروايةالاجتماعيالميدانيتسعهـذها)قصةح،لى.مة-ك!رةا)ةإرةهذهالى-ثيربعدفبماوهـو.احدةاهذهبمثل

الىوبالاضافة.فكرتهبدايةفيالاديبعرضهاالتيالمحدودةاللفكرة."واللعقابالجريمة"لولادة

،الاطفالام،الابسواع.،مارم!بلادوفالمنخصيةشكلمصيرفانذللك

اهممنبخاصبطصةالروايةيرفد،ايفانوفنايكاتريئاام،سونياام-3-

فيظهرهااغلفهامناللحمياةيجردو،قوالمميةادشاووهيخصائصهاتبالولمشلةفي"والعقابالمجريمة"الاخيبراكمكلكانلقد

الفاجع.العاللمهذافيالقاسيةخهاحقيقعلى"السكارى"اسماهااخرىقهمةمعمتفوفىانساناعنللقصةمزجا

كلفطصبهنلضقينكاداللذياصدميبالعالمؤهوابجريمةورطصحاماتحر)ررئي!سكرايفسكيالىوقدمهمنهاالاعظمالقسمكبقدكان

الخإصةادبر---4(مميزاتاحدىيكونيكادواللذيادستويفسكيروايةدسةويفسكيفييذكرحسجم؟-وكانت،زابيسكبمثمسشعنيياتيتمجلة

يسطعروحيتالمشرقةالصورتنعدمحبثاللقاتماللطايعاللعالمهذا-اللسكارىاطفاليعثهاايتي.الالليمةالأساةعندتحدث،-رسا!دلهاحدى

العالمثقلالىالمادياللعالمثقلفيهيجتمعثقيلامادىيئابئنالانسانمارميلادوفلاصةالجمالمجبةاللوحةتنبعثومنها،الخمرعلىالمدمنين

اديفةا-بطرسبرجفيهناقيمثلاللذيا!المهذا.،النفسيال!اخليانورالأترلماللقصةللكن."والعقابالجريمة"فياللفاجعومصيرها

قيجردحيث،الاديبيسميهاكما"الشنيعه،المضجرة،ا)شريرة"تمهصنولقد.تغاذيهاكراي!برمجلةكانتالتيالمالليةالضائقةبسبب

المش!بعةالابواءتصادفناوحيث،انساني!ملامحاخرمنالانسانالروايةزادتعبقريهوتقديمهما.بطريقةآرقصتينحبكهندستويفسكي

في.المصدوريئونجيعالسكارىستائموالدموروائحالحانأتبابخرةجديدةحياتيةافاقاالاديباماموفتحصتطاللفنيةالئاحيةمناودونقا/طصوة

اللكالمسقةالضباالضخمةالابنيةتنعكسحيثاطصرير"الارطصالجوهذاراسكول!نيكوف!جريمةففكرة.واكملاغنىثكلاللحياةتصوبرمنمكننتمه

بري-للاللبو.الضبابيئتشروحيث،اللداكنةاللسوداءالنهرؤكمياءلمفوتاذ،--معاالقصتينرانج!هابعدخىالثاللب؟لاساسهبىلا.نظل

منكللدىاكهسيةاللحالةثقلالىيشيراللذيالجو!ذافيثقله!نقصة"فيدخلتاانبعددستوإفسكيلدى"ا.لسإكارى"فكرة

لأا)إطى،بببد.،الثي!ابممز!يسيزشابصشبحنتميزالروايةشخصياتالمقيربدا..اًذ.مسضقلةمنفصلةفضجةتعدولم"...عجوزالايقتلشإب

-اجمرأةرأسعلىبفألة"فيهـوى،القبورظلامعليهيخيم،مئزلاليدخلءمىيرهؤاتصلالحياةسحقتهاالتيالثخمباقمنواصد!مارميلادوولى

في!اانيطتثروةحاهلا-ويخرج.ةاخضهالتتبعهاصريعةتخرعجوزيقف!ءدئهـحد3لماللذيىالاتصال.هذا-راسكولنيكولىبمصببرداعضه
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اللحسبهـنفةا!مهالمابءاللى،بطك"ءصبيرفيالئصاردستويؤسكييىة3طاللبلمرا-كولنيكوفراديون-القصةبطلهوذسك.خلاصه

سبيلؤحبماا)تفانيعلىالهائلةلمقدر؟هالخثعوجعلنا،الخالله!الغيري.الامبراطوريةبطرسبرجبجامعةاللحقوفى

أول-تعدارعد-ىوهبئ،بع!.هاتضحيكيفتعرفدوماف!.الاخرين--ا-

وزا*هـةلل،؟لفانسبةباالايجاببمالمثال"وهـ!ه!.حها"!طيلةبرذللكءامللمهالا---داثمنكبيراءدداروايتهفيدستوافسكييحش!

ؤلسهنه؟فور"حملوهـي،صورهاالفيالنسائيةاًلننتصياتاووىمنوص--!ةكلفتنتهومفيرياحياتيابينهاؤ:ماترابطالتيوالشخصيات

وشاواليهـ-كينالاءهـبىشخصعيةفيبحدؤيماسضشطورالتيالمسي!يةالا*!اثاوالشخء"ي!تهدههـنأيفهممنلئعجزص؟تفربدةفنية

ي!-ؤسهوزياا!*وات"ءوؤطلربا)خسبةاما.الاخصءلىءرامازوفذه!منكل.رتبطكمأ.الروايةاللعامالمجرىعناوسواهءنمنفصلا

غلىءرالمسالاامامهسببللاانيرىوالطربقل-4ينبرالديالور!اللفكربة،تهـاوبحب،الروسيةبالارضعضوباار؟نيطاالشخ"ءيات

ليخلص.هداهبطريقةالثمخصياتهـزرهعلى4فلسفتدسنويفسكييوزعو.تماعةالاجو

فكرةبعبدحى-!الىبرمثلقنهبيروؤت!بورؤ-بىيالمحققاما.وبارمحةخاصة

/جردانهيلاكاتببالنىءبةمهمخهوكأن،بطلهالىونظرتهد!ةويفسكيجةالرول!الشبيبةلتلكحينموذجالر،ايرةفيكولينكوففراس

في!لاول،ةهـعفهاويظ،و،لمإهـيو)وجيتهايفضحوغرورهمنراسكولنصكوفعندما:روسب،تاريخفيفترةاعنفءاشتوالتيلستويفمعكيالمعاصرة

بم4للجربالا،؟ف-هـ4تلقاءومن،نثعخصلمياف4يعترانعلىا؟همااجبارمجهـولوالمستفبل،وؤاد!متفغللحاضر-مكانهتاركايحتضرالقديمكان

-"شخصتف--!يثبرمااهـ!و.اهـاجدوب"!مرؤطي!جانبز!ه"مابقدراًك-!بمالباءض!مةالعاطلةالشيبةكلمكمثالالجمطلان.اةوارهتس!رلا

نتيء"المحققعص-لىوبأنا)نفسيبالتحببلالثابتايمانههو،محقق3الو!تؤ--بماوتع!،بهاتذهباين"ودريلارةوهاقوةداخلهافيتص!

لي-ل،فقطباإحاؤ-"را!!كوانيكوفعلىيؤثرلاوهو"ذاتهبحدؤ:كه!افراغهـ-يوصلمهاالت-كبمااوربيبةهذء،وتفوقهاوطاقانهاقدداتهاذاته

ان/اكه.خاصة-رالاخحصوار!ءافياللخلقيوتأثيره،لوربته،بحذا!ةالانسانبرىحيثف-كأالضبالفرديةمناجواءالىالثقيلومحءطها

..الصادقةوالعاطفةرلبماوراركةهنكثبراًنص.ل4"تههبالىنظر/4الفرد/بئهذهنسحقانيجبراعشةقنت.،تحولهماويرىعملامانفسه

ثدبدةكانتبالذات4الناحبو!فه.ذلكزؤكدءثلاميكولاالىنظرلهافأدبايموجمج.معفيفعخمةفواهالهارؤبدوحسلاصها!لممساكب

...اجىنائياقالمحقالىنظرتهفيلدستويفسكيبال-بةالاهميةو!--و.محدودةلا!وضويةحربةالىطامحةا)قيودكلتحطيمفتحاول

ىاكال!ل/مةبجرالى،ماللفلاح،ديييتتممبفنيكولايفانانجبراوالملأعراؤطمعادبةفلسفةيحىل-فكريخصمء،بلدلهتويفبالنسية

وو!-((رانضدصعهبىوطمل"الدوحبقوةيقفراسكولنيكوهـ،اًرتكبها.الإبم،نحظبوةالىيعودانيجبالذيالضالالابنوهـو،وللمسحيعية

حارالازفيوح!ى،الالامواس.يئ:لملء"لميبهلحملمد"-نر-الاهمءـووهذا-وار-،حنمناهاؤسدهاللذيالخ!!الاقطاعيفهويلوفورميدديجلماما

ءصلم!م.!?جيتكلانىأمحةالاشغالاوالموتالىالمضياواناف-كبما-4از.شيءلايثمنايملكدامماشيءأيتقتروطانلنغسه

الم!"نالمكاؤحلللأفانيعةسءهورةراؤوميخ-نثءهب"فيوزامح.اورقاتاانالونءلوناينجئبرءولاالحسردوباجروقوشهـواني

)5-وراًنهفيسميردستويؤ-ءكبىفان،تفيكوفايبيزيااما.بالمستقبل!--ذان!ءةفيماتغيبرا"نارةالكاتبمحاولةهـوالا!ةماميرمال*ن

ولفد.الاد)-ءاصرت!لتيايررزالثورللفئاتيةكاريكالمورصورةاحكامهويةالغإرعلىحتىاقادراظهار.و،صعادقةعاطفة.رأثيرتحتكالاق

هـابرهكسى،كانتالتياوكارهبسط!يةاللثهيرفيكبيرحدالىنرج.قلبهمرةلاولاحتلاذاد!اللهالحبتأثيرتحتاللذاتعنوالتخلي

همشارمالذيناولصكاؤكارءناللبعد3لبعيدةبمدستويفسكييتصورهالمعاكساللطريقفيهذاسفيدويجايلوفيسيرالفلسفيةالناحيةومن

بحياته.توديانصرةفكادت،شبابهفجرافكارهمدستويؤشكييسصطوان"الاخيرفبيهيحاولالذيالوقتففي.راورءكولنيكوفلطريق

--5-4رألىا!-ىيسددإلوفسفيدريجافرى،ويعودفيكفرجريمهكأبعد

للمجريمة؟واحد!.ببامسببان!ا(للاءففت-حاللشخصيةهدهفي.شيءكلفقدانهبعدالرصاص

يرغرفى"اعقا!اولللجريمة)االاولاللقسممنالرابعادبرزءفيؤ!!دتو!طرواياتفيبعد!يطلصظورالنيالمجردةاللشريرة

ء......ا..يرمثلهلمامناقضااللشريمئهـلالهـيذللك-اولاراجوحينشرمعية!يلها
منمورهالمخالفتاةال!ادلهرصصىأنبعدهدهوكارهفيرا!كوللنيكو!..

يلاحقها:كاناللذيالمترهلالسيدذلكسضافروجينشخصببةفيمضخمةمجسمةنراهاثم-ميشكينرالا!

ث-مالامرلادىء!فرر،1..امهاتعر!طثم،وستكي،شفيق"،ابطالمنتلاهافبمنمرددةا!خصيةهدهان.الابكرامالوفوميولور

......001ء.!!المميقةالبلمودةالروسث!الروائيبالنسبةتعمي،الشلبييندستوي!بر

!ال!صفرلععللتددلاور"أ"اءور،")مرب!ابلتسو!طهـمثبلاسمكلدامولالم!فرمعيبسميناوارعاواسطسايلديهي!عدمدرماالليهافيردىاىللانساىيمكنالتي

!كللاو)حدث..دا؟ماء!!ذا)ذلثرمدالىءتشفىتأتيئم....وهناكهـنا.!د"اواخلافي

..وهـتأكبر(ءور،-ن"ة-ةتطرنوير.تهـنامها!ندطا!راتومش!نالاتيالليالمقالاتمنبركأءروثقااتصالاماريلادوؤطشخصيةو"تصل

.:ابةبة...!صفحالتا4!عرفتؤقد.اًادعارةولسكرانىكلةفيهادسفويفسكيتئاول
..."-ت-*-ىوا...!الحالات!اللحصر،جديدمنالممستشمىوهناك

.....:...أـ...ا.الفاج!قيءلمةاللهحولالمقالاتمنكييرا"اءدبوخا"و"فريميا"4مجلتب

ر"واونكمااك-بههـدهمهل،المهروصهـوهداانيالوكن.وركن.وموالاطفالوتنرداتسولوا"والمطلالدعارةوبينالخمرةعلىالادمانبءبئ

دضةوذلك،الث"!طانلىالعاها...الى...سنةكلتمضه!انلح!

..........مصبرتحددالت!الرزيسي!ةاللخطوطتنطلقهناومن.كاملةاسروهلاك

-ةذ،فلطليإ.صوقاذا.ماانؤوفعملنةمهـودهدئةوئ!مافهيانكلمالحقفظظ!مةخرللد!ببماوالفقرالعملمنوالتسريحالصفراءقةواللبطلالسل:مارميلالوفاسرة

.........ؤارعةءلىبهاكانن4ابوصورةالىبالاضافة،اًللهـزيرلونوالاطفالالاسود

اك-صبة!!-ذفيدمتدوفكاف!تلكقلقل!سسة5لاهـنفيلكنللملمااأساةاااءواراللىهذهكرالسبمشكلةد-توي!ءلمجماوصلللقد.إقالطر

......اعتادوالذي،سبقهفيماالعالميالادبصفحاتبيننجدفقلمااللحقة

اءرلمةا،صةماععةالمنالعاهمعاىضوءاللقياصصراالمقطعهذا
............ؤدمهء-ايماثلما،المرحةالفكهةناحيتهامنالسكرمشكلةتناولعلى

"بطلى..الشقيةالاسرةهدهمصيرفيدستوبفسكي

ذم!34ويرى،راسكولنيكوؤطلامضيجعتقضإرهيبةاالنسبةفهدهؤفد.سونيااثصخصيةالكاتبتصويرفيدمداا"ئمه،ةوترداد-

بحا،او!لاا"أسلقدممبلادرلمولةفالعممسرنحرختهلهو!تظروفةلكلبش!خهلتيأ!رفنالىمفصلاوالفقر،ا-مرةاعلىاللوال!ادما!:للدعارةالكبرىبالاسباباحاطها

.......تورإردهصفضوجسدالثقافةهزالالىللابا)ثاليوالزواجالمدفع

-74!صفح!ةاعيلىاًلتتمةسانالا.سونياحياةمجرىفددالتىالاقباب!ذها،الاخرينشهوات
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غاياتهااجلمسنالدماءتسفكانفيحقذاتوهي.الاحفادليباركها

النبملااساالعرلمئسمودمهعوطللقأ-تتمةاأ

نهايةفيالاعظمالسوادوما.طريقهافييقفمنتنحيوان

وعنالقائدعنابداويثدثللاقوىدازمايخضعذليلفطيعالاالامر

علىالاعطمالسوادهذاايدفعفيمايفيلاراسكولنيكوفان.لنموذج

.".ءيعطيانيكىفقط!فخنوعه6الخنوع موءيرلععلكيالح!اللبطل

بعداللبطليص.صامتينالاخروندامماجرائممنيراهماويقترف

نفسص4امامويضعالتنفيذحيزالىاخراجهامرحلةالىبفكرتهاقتناعهحيثاللظلالالمطبقالثقيلعالمهويشركنا.نرهقهالتيوالعريالجوع

امامهيكنوللم؟تافهاننيحقا!امفنفوقانسماناناهل:رهينةمعادلةالحبيبةامهيرىوحيثاللجامعةمنفصلهبعدوالتشردالجوعينتظره

هـذاعنددستوبفسكيويقف.السؤالعلىليجيبيالتجربةاللقيامالاواحدةلتكونراضيةاخةأفقهموحيثاللفقرصريعةايامهامرارةتتذوق

هيماكلهاروايةانذللك:النظريةهذءالمسيحيهبفلسذنهليدحضانسانالى،شر!أطابعتحتكانوان،نفسهالتبيع،النسبةهذهمن

احقيةفكرة-ا!يةلهـذ.والنظركياللعمليالافلاسعلىفنيبرهانالاببضمنالحالرقيقةفتاةمنيتزوجانهوالحياةفياهدالهابعد

فخطوةخطوةبثطلهفيسيرالعالمعلىجديدةاخلالىفرضفيالمتفولىوكل،الاقتصماديةالسيطرةضمانةبمدعليهاالعاطفيةاللسيطرةلنفسه

مهماالشخص!بةانلهويبرهن،نظريتهوتهافتبكنبيقتنعيجملهالبطلان.القليلبالنزرولومساعدتهمناختهتتمكناناجلمنهذا

اذاوانهاالموضوعةالاعرافتخطيعلىبقادرةفليستوتفوقتسمتتنحطمانيجباننيالنسبةهذءلتضمهاالخطىحثيثةتسيراخض"يرى

التيفالتجربة.والفرياللجسديهلاكهاالاتجنيفلنذللكفعلتمايع!صذللمثسبيلللوقوهـفياسراعهويكاد.الاخرينهناءاجلمن

ينوقعه.كانلماتمامامغايرةبنتائجعليهعادتراسكولنيكوفبهاقامويضعنامارميلادوفعالماللكاتببنايدخلثم.3الزمنيتوقيتهااللجريمة

والىنفسهالىابطلنظرةتأكيدعنفقطيعجزلاالمرابيةمصرعاناذتنفين!افييشتركجريمةالاالحياةفيلهاموردلاكاملةالرةامام

لجميعانراجيدياًلاثلاسورا،5ويجربلالمتفوىالانسانشخصيةالنسبةهذءدخلتسونياانذللك،ومستقرراضوهوبأسرءالمجتمع

ذا،جريصةالىالبطلاوصلتالتيوالاخلاقيةالفلسفيةالاسسكل.كاملةلاسرةاللجائعةالافواءتطعمنفسهاببيعهازراحتالفاجعة

اًمثلةخلالومناللشخصيةتجربتهخلالمنداسكولنيكوفيستنتجالعنقذاتلهترئةاالعجوزالرابيةصورةتفارقهالاالبطلومخيلةهـذا

وسفيدريجايلوفكلويخبنالشخه"ياتمنغيرءحولملاحظاتهلهتقدههابعدالاديرةلاحدسيغ!بمالالكنزوالتي"الدجاجةبساقالشبيهة"

تتمثلكانتالتي"المتفوفىالانسان"اعراًفانمارميلالوفوسونياوالمجتمع.جممهسبيطفيالمسكينةاختهاحهىتستعبدمالا،موتها

تختلفلا،-المحهطالحياةنظامكلضدابيةانتفاضةالجريمةقبلله.الاشياءطنيعةفيهذاكليرى

اناسويطبقهابهايناديماكثعيراالتياللاانسانيةالاعرالىعنبشبمءاجلمنالصراع"مقالتهفي"ديلا"مجلةناقد،بيساريفيقول

والاغتصاباللجريمةانيمتبرونممنالمجتمعفيالرفيعةالطبقاتمنالجوهريالسببان"س1868سنةايارلحددفيوذللك،"الحياة

الاخلاقيةالمبادىءاصحاباما.الحياةفوانجبنابسطمنوالسرقةبمقدورتحملهايكنلماقيالقاهرةالظروفتلكهو(للجريمةاالاوحد

بعداللبطلاماميظهرونفانهم،الصادفىالروحيوالجمالالساميةيلقيانعليهاسولكانوالذبم!،النفساللضيق.،الاءصابالمنهاربطلنا

بل،البشرفو!الارتفاعيحاولونالذيناولئكوجوءفيلا!هجريمتهسنةوربما،شهربعدشهرايتجرعانعلىالهوةفيواحدةمرةبنفسه

،بالحياةبايمانهمانفسهماعمإوفييحتفظونالذينالبسطاءاولنكفيمنلونكلهعالمقيتالمنهكالابكمالصراعذللكمرادات،سنةبعد

م!وبرتظاببهمايديعلىاذلالمنيقاسولهمماالرغمعلىوبالانسان/."اللحرمانالوان

ضحاياكونهموبرغم،المجتمعفيالعدالةوانعدامالمحيطةالظروفقسوة؟الماديةالالسبابهذءعندراسكولينكولىجريمةتنتهيفهل

الشديدبال!رءويحتفظونالخلقيثباتهمعلىيظلونفانهممضطهدةالتيولللاسبابالماديةللظروفالمسعهبالعرضهلىامنبالرغم

وللجريمة.وللشرللاغتصابالاسبابهذهكلبييعتبرد!ستويف*فانالجريمةالىباللبطلدفعت

حتى4خطتاحكمالهيحسبراسكولنيكوفكاناللجريمةقبل-بحثنامقدمةفيقلناكما-بطلهجريمةانويرى.الاهميةثانوية

اللدفاقةالحياةلكن.وامكانياتهاجريمتهتفاصيلجميعوصممالنهايةالغريبةالافكاربعضووليدة،مفاهيمهوذبذبةيالفياهتزازهوليدة

اللبطلهذالمثلساذجةعاديةافكارايةمنوغنىتعقدااكعرلهبدت.الناقصة

ناعابرلسببيضطر،لو*دهاالعجوزيقلانفنكل.اللفردالمغروربطلهنظريةيوردسستويفسكيجعلالذيالسبباننرىونحن

الىيطلبكذللكء،برولسبب،المنزلالىعائدةكانتالتياختهايقتل.بدحضهااللقاءـرةرغبتههوالاسهابهذابكل

المرهقصراًعهيبدأوحيثالشكانظاراليهيجذبحيثالبوليسمركرء،بل،فحسبفقيرانسانجريمةليستراسكولينكوففجريمة

له(بهـوكما)تضليلهويحاولبيتروفتشبورفببريالمحققمعالمقيتفكرةلانبفعلتهقامللقد.اللهعنابتعدانسانجريمة،شيءكلوقبل

فاكثر0اكثربنفس!هالتهمةالصاوفيالاينجحلالكنهالىطريقهاوجدتفكرة،استعبدتهقدالفكريةواللفوضىالاللحادوليدة

عنىقادرالانصانانفقطظنهفيلاداسكولنيكوفاخفقلقد.الممليالتنفيذحيزالىيخرجهاأنارادثم،يدءعلىالمجلاتاحدى

،عقاباييذو!انوالهاللجريمةملابساتللجميعوالاحتياطالتفكيرفيالمجتمعاتمنمجتمعفيقنطلقالمتفوقينمنفئةانتقولاللفكرة

ذا،بالاخرينعلاقنهعلىتؤثرلنالجريمةانظنهفيكذللكواخطابلتفكيردونالراهنللوضعرأسهالمجتمعسوادبقيةيحنياللذيالوقت

الانسانان31ءثفلكنه،أبدايهمهلنالاخرينحيانيحسبكان.مقاومةاو

الانغلاق"باحهاسالجريمةبعديحسبدأفقدالعالمفيوحيداليسلظاهرةحلهفيراسكوللينكوفانالىهنانشيراناللعدلومن

بعيدا-واخ!امه-اليهالناساقربوغدا"،نيةالانسعنوالانفصالاصحابصودمخيلنهعلىتخطرلم.،لاصحابهاواستعراضه،هذءالامتياز

علاقتهبجريمتهراسكولنيكوفبددللقد..للهنهايةلاحدالىعنهالفتوحاتاصحابصوراجتذبتهمابقدر،القادةاوالحربيةالغتوحات

بقتليفكركان.اللبشريالتعايثىقوانينلوفىنفسهوضعاذبالاخرينصنمسانابليوناسمالاالقادةاسماءمنفيكرفلم.واللفكريةالعلمية

سونيامعلهحديثفييعبركمامنهابدلا"نفسهفقتل)مقيتةعجوزاسموحتى،وسولونوليكروجوكيبلرونيوتنمحمدالنبيالىاشار

الروحي،بسموهاالمجرمتجتئبالتيالذليلةالتاعسةتلك،مارميلادوف!الثورةلافكادكناشربدورهبلاللحربيبدورهلاللديهوردنابليون

بصد4نفبتسليمتنصحهاقىوهي.*مهاستجابةلديهافيجدفيالنضحيةكالتالبطلفكرةاننرىهذامن.اللجديدةاللفرتية

وضمهفظاعةتثقلهانوبمد،للتبريرطائلةوهحاولاتطويلروحيعراع.ضيقةشخصيةاهدافلاشاملةانسانيةاهدافسبيل

مخرجا.لنفسهيرىقلامعامريهاقبلمنتلعنهذءالمننفوقينفنةاناذنراسكولينكولىيرى
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إسهو.والانسانهذاليرنفعوسحقوماهضعفاءدمواباحة،البشرفوقي.جريمتهفطاعةمنبالرغمراسكولنيكوؤطويخلص

الظاهـرةهذهفييرىكاندستويفسكيانرالالمانياللفيلسوفيدركولماشهـللحظاتفيخىداخلهفيتنطلىءلمما،يمانجذوةلانيخلص

،ولتحديالله4وبرفيللوقوف،لللجريمةسالامورلانكرمصدراالفرديةجهـائمهسلسلةانئهتفعقدستجمدريجايلوفاما.حلكةيالنفسداء

الافسانية.علىوللمتمردوصاياهدستويفسكيفلسفةكلتلخصانالحقيقتانهاتانوتكاد.بانتحاره

-6-راللخ-شعلةؤلمرن"حقاخلمصقدرا!!كولنيكو!!كانفاذا:المسيحيه

منانونظريتهبطلهفكرةعرضفيدمستوبفسكيقوةمنباغلقدالايمانهرزابقيمةاحس،ولانهواضاءتا!دتقد4نففيوالايمان

عوتهعلىإ-دستويفسكيلكن.نفسهالاديبفكرةيعتبرهامنالقراءعلى--:يريسجنفيالثاقةالاشغالحه،ةففضلكيانهاحتلالذي

اهـجمحية،العلبالمتنلوالى،،الانجبلالىبئاالورودةاراد-ذلث!قد!-ة.بىر،جايلوفأما.المريراكلفس!!عذابهثقلن!ترازحاالحياة

منبنوعالقارىءتصدم-سموهاعلى-اللفكرةهذءلكن،الساميةالاثامعا)-مؤ!الطوبلاتطواؤ!الذاك4منطقبنتيجكأاؤ؟خارهكان

اكرض"نبكثيراضعفكلةللمثالسماوياللديني!الحل.الاهلخيبةسشذميتلنهاحسلانهانتحرللقد؟الميتاظلماوالفميروااجرائم

نهايةفيوردتوالتي،"تقتللا"ووصية.لهاالواةمي"الارضي))الم-وتلمثللذلامتداداالايكنللمالجصديموتهانحتىطويلزمن

هيولا،العيشللقمةليجدرا-كولنيكوفاماماللطرإقتفتحلمالرواية.لىمانيهطويلاظلالذيالروفي

عجلاتت!متمنتقذللمانهاكما،بنفسبهااصةهانض-يه!دونحالتبرأيانسانيغيرهوماكلالىيقودللهباالايمان!قدانان

فيالموتنءايفانوفنايكاترينااًو؟قرالمحمارميلادوفجسداللعربةفهـو.وجودهعدمبفكرةإقبنلالكا/بيكنلمولذلك.دستويفكي

ؤدء--"!اعلىتردانالساببةالوصيةهذهعجزتلقد.الشارعالوح-بالايجابيبطلبما-نناتووطلسانعلىيقول"الابالسة"روايةفي

مجشمعه.فيالشصاذةالاوضاعهذءءلى،بكثيرابلغكل1فيدستوإفسككبمالان"نوجدهانعليناقنموجوداالللهيكنلماذا":اروايةافي

د./دهولرالاز*-لىالىالاخيرةوعودتهاللناسامامرا!كوريخوفواءنررافبلاركااسضه!اد-علىفالمرء.للانسانيةواللشريلللوجوداساسوجوده

اًل!هول"ءريالن!رعلىو"راتءراتالانجيلوللاوتهللعازربعثلفصلالاديبرواياتفيتترددالفكرةهذه...ايمانهفقدعندال!را"م!احط

ء-للأيةهـمللمءـذاكل.،الشاقةبالاشفال4جريمتيف"ديالبعبهـحيثوحتى((الارةدترتمنمدكرات))منبدءاورسائلهمدكراتهوفي

-.ظر!م!جوعامو!ونو؟.بطردمبرجفيوراءهخلفهمممنامثالهمنلالاف"اكل"الابالس.""بطلستاؤروجينفقدلقد."كرامازوفالاخوة"

.مهءيرهمنحلكةاشديكونقدمصيرالبلد؟نمنكثيرؤ!ه!طبعهاا)تكيمنع-صذكراتهوما.بالانسانيةيصلمه

بالكا/مةواللعقاب"الجريمة"فيدلتويفسكييشميهماوجودانوم!يرةمن!لةصورةالا-جرائممنفيهايرلكبمالشناعةالانحتى

ءلمهءن.لامةقدناع"علىيكنللمنف4الاد.لبانبالهوللنايسمحيكادوقد،اللهؤقدانسانترافه9االىيسعىومابل،يقترفهانيمكنلما

جديدةؤ-ءحةاماءظقيرك!ته""خاتمة)ءفيوكأنه.لروانج!اللغلسفياللذينولخكاجرائمسلسلةفيحلقةاولراسكوللنيكوفجريمةكانت

امثا(هامنكثيروفيالرواية!دهفي-اللخاتمة-وللايبيلوج.للتفك!رينثزلمنو!ولا،ا)غرورالىيقودالاديببرأفيففقدانه.اللهفقدوا

فالنهط،ية.مقئبةوعيرالاحياناغلبفيوسعيدةسريعةنهاياتيمثل).إوكدينهـتحرالملحدكيريلوفيجعلهذا)ما-مكانهنف!"،يضعانالله

اء-"ايثصيرا"الىضناداواورالروايةفيالاحداثلمجرىالمنطقيةبالانسانيصلواللغرور-السؤاللهذاحداولليضع،اللههوانهلنفسه

ناوايةهوبالرالمتعلقةومخطوطاتهمدكراتهوفبمروات"فيدسونويفسكيالالس،نؤ"نجعلوتسيطرتتضيمخم،انددلاوالت2".،المفرطةلمالانانيةالى

الاخت-دولياتسيران:اسابهلآاحياتهمعلىيستمرونالابطالجمعظمبئالسوبرولزالاؤكاريخلقكلهوه!ا،ويحطمالهظاناللحقلنف4يعطي

،الكبرىاض!اسكت"الذيالشائكالطريقفي-لسونيااًللصغرىر9لغراظاهرةدور"تويفسكيحاربولقد.اللقتل-إلىببساطةتقودالتي

راحة)تأميننفس"هابيععلىهذءسونيالواظبواناخوتهايتشردوانيعتمدكانعنرايفهـذللكللمنيث"وللعل.و"لنحدمابطل"ولعنهذه

وبكلمة،ال-ل-صريعةاللبطلامتموتوان،منفاهفيراسكولنيكوفراسكولنيكوؤءامثالابطالهبذللكقاصداالروحيابا.دس!نرويفسهـي

نكسبانمقابلذلككل،شناعتهاعلىاللحياةتتمران،واحدةمنواحدةناحيةبشهاخذلقد."الارضتحتمنمذ؟زات"وبطل

لكن.الانجيلالىوعودته.،لللبطلالروحياللخلاصوهوواحداشيئا3حءدا+،*3الطونظرية،الاديبابطالعندالفرديةنظرية-الامر

الكطاتبقبلمن!-عيدةانشودةيكونيكادالروايةئهايةفينشهدهماصرحمنهاؤثصادفوقالمهالانسانلفكرةمنطلمقااظاهرةا،ذه-وجعل-

للدونيا-.تاركةسفيدريجايلوفابيمتروؤضامار/اتموتاذ:بطلهلخلاصالمتفوقبا،س.انوالارتفاعاًلفردير"تضخيمعلىاللقائمةالمعروفةفلسفض"

سونياؤءهنحسفيدريجايلوفويتقدمروبلالاف"لاثة-اللبطلاخت

ابلمناخرىالافوثلاثةالصغاراخوتهااجلءند!وبلالافثلاثة

دونياءنرازوم!خينوينقدم.راسكولخيكوفمعسيببوياالىسفرهايئاىصر

بنقودهاينشأواللنشرللطباعةمشروعويقترجالعاطفياقترابهماونث.*!طر

للدايح!لبه!!لصووبليف!ك!كأىاللكميهكانمنلحاجةددنجقودفلاس)مجله،..بقلمالليلدرفيالننوحهدمسطكعلىاصواء-ا

ورازوميخينبالزواج.دونياينتهيامربطلمته.والىسف!دروجايلوفقدمهامقدمةمعمكارمنسيبسامىالدكتور

-7-جنبلاطبككمالالاستاذمعاليليقلم

وبعد!1255بقلمالاسلاجمبةالعربيةالمفلسفةتاريخ-2

صكه،يعطيانيمكنالررايةهذءمننخلبهانيمكنمافانالشمالىعبده،دالاست

كل.الفنيدستوجمسكياتاجعلىعاما-0.5العامريرنجيعةبنلبيدانديوا-3

عاورمايامننقرله!اناامنووباخللوغمهبمنفعاسرتةقوبكلويفبيمكيكانعيشىاقعيهلمهاليوم0.5الادش!ىديواط-!ا

ر-غهحباةعاشواوانهم،واللعقابالجريمةابطالعنتفصلاالزمن175.جزانالرتطديبد-م

ؤضايافاونعيش.،بيننابهمؤحسقنناهوائناغيرهواءوتنفوا،حياتنا،..لبندائببةحكلايت-6

!؟لاءمنكلاانذلثفياللسروللعل.وجواتهـمقضاياهمفيومشاكدنا225البستانيكرمالببب!ان-7

المع،عرة،الروسهيةمنالحياةكاملاشطرايمثلللدعرهنموذجاكانالابطال!بيروت-والنشرللطبالكةصادردارالناشر
3لان،مكانعصكلفبمالخالدللانسانفوذجذاتهالوقتفيوهوههههه0.!
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اول!م!ءصتىبموانأشخصيلتهرسمهفي،أسنهنطاعدسه"ويالسكي

اللبشريثالل!نصرر-مفيولصدقهنجربمتهللعمقوذلكالانسانيةالافاق

لميخا(!مالو1لىأعثأوءالحهاةالطبهءبهةاللنموذجيةالظروفولعرضهابطالهمنكلفيالاصلي و-7 الواضيعوطرافةصدقجانبالىا!مالاوتصعلونالابطالهؤلاء

--.البشرصبئلنفس"يةواوالحي!اةاللفكرجميادينفيوشموللهايطرفهاافني

...ء.ءاللىالدخولءلىالعجيبةقدرتهفيد-ةويفسكبموافعي!ةتمثلت

،العالمعنعلالعطع!سايىيرال،ددنف!سهالتيآلدديراخلااذموذجيهومار-موعلى،جهةمنالانسانيةدلنفسيةالعميقةاخفاياا

ليظلرجولتا،!ىودصهضيرر"ؤ!زتكما،اخرىجهـةمنالمعاصرةالاجتماعيةنلنفضهيةبالنسبةومميز

ووها.ءلىاس-نايعكسانادبهاستطاع!قد.التعبيرصحان"اتنبؤيةا"منبشيء

ىء)كراماتهنفعفرنالتاءفتنالذيرإءلمزيمي"اض*تلكنهاالاديبزمنوحالوضشديدةبعدتكنللماج"ماعي!ةظواهـر

ودميه.اقيالطواهرهذه"نواحدةواللجريمة.اللعصرمميزاتمنإبعدؤ.ما

تدلالذيآنسهيراالفرنسىاءرالنت،بودلير5يراهادستويفسهة!كانوالتي.،لابرار!ايخطوالروسيالمجتمعكان

الطاغى.الجمالاذواعغهر،با.وتطورهاالمعاصرةالحياةاسيرمنهابدلانضيجقى

..لأيمثلماهومؤلفاتهفيالملا"ورحلمنسعتويفسكيوضعهمالكن

فعترالشجماالوثنيةالامبراطوره،!!هال!بن.حاولا"وا!قدة!ره3للمئاتافيزيكيالمهاللدي!نيا!لفا.ضعفهس

فور!،رم!لأت،الدتقيالطورو!ثىصتوىالىأدجورالمسيحيبر!اللصفحيقنعناوان،الانجبلالىدوءابنايعوداناليائسة

وابا-ية.عهراواهـيةصرخةكلهلاهذاكان،-جلادينااجلءننصليوانظالميناعن

والامصراطورة،الحبرهـول-ة،هاماضنهـالليديانذا5يفسروقد.والفسادوالظلمباللفوضىيموجوادفيوساذجة

هـنوجعات،تابومانتابتات!بةوالرربئكاؤرينيةا!اوبينادظراتلمانتوريةوكأ!التقدميةاتظراتابينالخلطظاهرة

.اغراءاداةالطلقوراطلزهاو!ذا.رو!افيثسالت.العالقزنلمفكريالمميزةالخصائصمنكانت

رراهم،اد،ابطاله)نفسيات/اقعيالورسضويمفسكيتحليلفينلحطهما

الاالمصارذص-نء.ؤءرغماالذي،روزإبرتالىويىونزا"بموبالبشرية.روسنماقيفدمواحلامهـم،-الثوريةمطامح!مالىبالاة*افة

آغراصقي.اا!ا!راتل--وضالاهـ4ؤكرةتحت-الحادالاكثرهمبالنسبةنه-فهوالاءر-مرهقين

اللدين،وبرجالوبالاخرينبخالقه!نيةاللدالانسانوءلاقة،لأووجوده

فيزوو-"وليذل،نفسهاحبالذي"،بببرونايوردا.المسيحي!ة/تضعدرجةوصدقهابعمقهااحيانااللدينيةالمعاني!اتهذهولصل

،زانإليواستزهسهيل.وسافربلحرجموقففي-وانجيلهدستويفسكيسههيح+قى-نفشها

ميشكينالامبرتعاليمبهجاءتلماالمكملالم-.يح-3راماروؤطفاييوش!ا

بينتورا"المت،اتالشهـوالجامحة،-بورغيزبولين.رل!ايفاناخوهيقنعهعندهاوذلك!بالقتليأمر"الابله"روايةفي

.المرجالاحضانايفانيعرضها!ه!والت،الاطفالعذابلوحةانكما.ذللك!!وحة

...الاجابةلحتيعجزالتبالخالدةالانسانيةالقضيةتظلهذازوفكراما

بفم-براشطرارأدالماقطعالذي،بوادءار.!بشريضميراود،ناي،1عل

حب،ت!.

.....ء...،...اللحديرخةؤلسفتنافيانفينتبرهابنتيجةدستويفسكيخرجلقد

)كلوربهصر4ماههالمراهاءتبرالدي!اع!ر.وان،حياتنافيمنها"فرلاخاددةاموروالاثامالشروران،هيخاطئة

.عهورهنالانسانيةالروححياةفبمعنهافنىلامظاهـروالل!ولوالدعارةاللجرير.ة

ال!رزصيالمهـكفاتنة،بوميادورديالمر3جم!زة.الانسانحبةبان،البشريةدلنفساللخاددةبالازدواجيةوآمن.الابدية

عشر.الخامسإوصيؤمندتوي!"كليكنلمثولذل.واللئراللخيرقوىبينللصراعي!جةؤج

..انوهوفقطالهـي!نيبالحلؤاكنلىعصرهلقضايااجنتماعيحلبأي

يفامرأ!با؟جملاقضرنالذي،اللتندالثناروللبه!ن..البشريةدلس!هلمدةكافيةضمانةالانسانزفسمنا)شرازتزاع

.احضانفجطالاالكبرىققهرب-دوما،!رههـذهزفظرتمنجعادستويفكيعاش4يالل!الاجضماع!المحيطبهان

الجانحات!رةافجعروسيافيهعأنتتالذيالعصرللذللكيكنوللم.،الحيماةالى
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الاماتةهـصنوعبرا"،ادثا!ووازورب،العواطفويرتفعالبشريةالطيبةبهذهيسمولانومخلمصةعمببقةءحاودةال!ني

،الفداءحتىضصيةوالت،الموتحتىوالبذل،ةوالخيا.اجدهامنونضالااللحقيقةءنكلبع!ثاحيالهكانتكما.مانبالانس

والادب،ا&-ا!كلةأ"خةرونقوالبقيوضعهاعنؤ!صلاطأنم!اداللاذقةا

منن!ةارديءلى،الاخذالسمهل،آمحماسبااار،فث!الااللبحثئبسميةالراراجعاا
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