
اله:اولصي!مرع!مامفم

مناث"خصيةا"ضكاءليلوحاخياالانسان،الانساناناحقيقةا))

ءلىى،برهةكلو!ك!،ثومكلثطرف،واصتياراتهاراتهؤرخلال

فيوكأن،يد"ر"،كلاةفيويرفكرء-ا!لفيب،غر4ذا31ننتف"،ؤطرعب

الامرهوما3،الخاصطر!ق"فيمنهاكلصعدودةعدارواحاروحه

لنتخص-تئاوعي!نافيادظرامعنامااذاونحن.الافلاطونيةالاسطورةفي

تحفقهودميق"رهف"وازنعلىترلكزالهانرى-و!ط،أ"،والراكأ،

ءلاؤشات-ايوهنقيمؤت!ن:براكلئنافياضآدةاز9والحواالحواؤؤ

وتشطوتنا!ضزشمتماةياا)خفبةاقوىا"عتس!لطب"او"ددلموء،سصة

انالأحببعض،جدث/ء،اجولايردلاازف"اما)كن.اءهلمكنااعو،قفي

نشعر،فانناوهكذا،متأالاجر1(جانبيرمض"4امرفيزرغبؤدهـنحن

ويئ"فير))باناو((نء،شر))ؤ:أبىنشءر"،اربمهدن.ءثرلابانئا،اكآنذ

وءم!حهخرصاي!كلاًادءةورءضالوان.ا?لم!خاوراعما!،فينمتط

فييضءفقةداحتمالايخفي،ب!ااخالمباالهلممبكأا!طر"4رغم،ها!!

4ب-الاعتقادعلىتحملنامماافيااؤربوهو،باكلتافييوماي

ناذلكءنوالاسوآ.انفسنا،ا)دوامعلى،بأنظالواههةئقتنا

بكا"ل،-احقبةاحياناتهلانبوسعها!فياوالانفصامارضاهذا

ءدش/شأءدرتفجروإجنعند"!اخارص!ه!ا)عالمؤا:د،ءمعهومصمع:،

محندها،.قيود"نو?لهلىلمودمنيهةحهلماوذالمثالداخليالانطلاق

-ةالاعت!بادببهـنيف!لافياالطبرزاننرى،ءماثلةاحوالوفي

ادكتوران"ئيآخذيدصمستردانوهكتا.يتلاشى،ينهاروالمرض

.)1)((مخلوقايله/دسناوالاءرودركانغيرمنجايكل

بكتابةشرعهعندتساولولاول،ت،ءلقدفيا1مورفانوبالفعل

لآ،الطبيبالاعتياديةفي،ثمةكاناذاعما)):((وهوانا))رواية

لمالانفصامهذاانوادرك.أعصابيابالانفصام"قارنتهتمكنانفصام

.)2)"ا)!وامعلىموصداكاناتهرل،وحسبيوجد

ايضاأحرىؤ*رةمنمئطل!،هذهرواانجهعلىءورافياوؤهـانكبا

ورأى.ملالما-اوبولةبوا!روائياالح!ال!تهمعا!جةبضرورةفه.ل

منبدؤلملالكواذ.الهص،بياالانفصامحالاتلميلىئمالجادالاسلوبان

روايةءهارفيارخوضءاىس-،ءس()كيكومه-تراحييمي))اسلوب

بثكلوذاك،طبيعيةان!،محالابرازهوالاساسدءوفوعها

ومجسم.واضح

النفسرب!بنان!فص،م،آلا"رنهايةفي،فهوالانفصامهذااما

.وانحطاطهـاالحياةتمساميبن،والمادةاروحابن،انسدوا

***

-رالحتءوضوع::سوالح.اذنالامثولةؤمةمورافيابلمغاقد

يهاروااهذهفيطرح،عل."بالاصرارمورافهااتهمماكثيراالذي

،ظيمكئفارالاصفيالامعانلكن.دلالةواكثرهاصورةافصحفي

الرفض.فيالامعانعناي:ايضانقيضهعن،ايضاواضحةوبصورة

"جملوانجرد1انءلميهكانالاولبالاصرارمورافيايتهمىنومن

مسنبوهااو،روولشوارعفي!اويتجولاوانابلاعدسة

.ا71!-2-21يختارسير")إزيإ)امجلة،ديلامانوبييرو-ا

اية.بطبعالاصا!كظباعرضمن-2

فياموراص

((وهوانا))المحمةريواعنوحديث

المهاينينبيلبقلم

!.3!رز!!لمنن،!!!3!!!؟لا33!نر،\.لا+:*سزر!صل*!كا3-!*!!عء1،ء!،3

لا؟كأ.*!؟بزخ!لا!!نن،\!عزر!عح!*كبم*!!بمايخ!!زرإ!1!*!حلالمبملامكل!لا

!ة.!3*نج*فيلاح!في!ط!!ا-!؟!!!ع*!ج!*ح!*-*!3لا!!.!
.:3!!!!!3ص!**،!!-.!!زر!33!:!*؟./كأح!كبر 3!!!*؟لا!ك!بر،ص،:حئي*ئيقيفيرزكإح!*

*.*33ني!مم!ئح!!!بخدح!حمئنبن!بم!!*/،.لأ!دبر3ص؟؟ء،يزس!ثرذ!ثبما!ثل!!نر!!!تى،!؟زر!!لأ!بم*في؟

ء!-3كأ3ءس!بز.!بر!؟.!؟!زر!بن!ح3كلإججح!زو!بم!فيفيزر!!!!!فيبنزرنز..تج33،نرةشذ!!؟برء!*غزر!يما

*+:.*!رز!ع!!*!!لأحلألآ!!!!+يي*2؟.؟..!-،تر!؟!يرفي7%ع3!.ل!كا!!!3-؟؟:،؟ض3!!س!!رز.!

!حلا!!..!ش؟"!!!3.،رز.س؟!لأ!زر!"زر!*تر"!بن!.!!ير:لأ.رز!/!!!--زرة!خ!ة:!يخم!!ؤ!
به!.*ننئيير.لا!ء.!لا:؟+!به!بخ!\بممح!*لإ*ض:!:!،؟قيءنرقي!:ص؟تيير3!لإنر:+!إنرنر؟بزغبر!؟تر!..:.3بر!برط!!كؤلم؟كا

لأ-!3.؟!؟!!!كم::و*!حؤ!!*زر:*ح!!تم؟!!نر:!يز!!لأ!،رز+3!ك!؟زرلأ؟رزة!!؟ير!زر؟؟!!رززر*ج*!ق!،،زرك!كلا؟!فىنر!.ج!لا!ك!

.يرع..3كأ؟*!!3!حلا!لإلا1!!!ء!!3!!.،-ص3.3.بر،؟خكأ..صء..ع"!..-!:-؟خ.

!!ى!زر"،ء2شص!سس!!-؟!!،لم!*ل!،!؟:!7نر.7!.؟نرزرعض3غ.ل!!!3!؟،!!!*؟لا
ء!3س!حم3-ح!3*!.ء:زر:!!"في:؟!!نربم؟؟!إ!*.ص؟؟:."؟.بريرزر؟!تبن!قى!.!س

حبملإ"!لأ!**.؟!لأل!2؟.كا

-*..خ*زر.؟!ع**!!ى-33:ل!!زر!:ينى!لآ-:دبز!1ل!!/6ئممبر*؟:بزجبز!!:!!ي!!!في!!فيشدصبنح!لا!كلل!.

؟*-د.!3ك!رز؟*!!*ترلآ؟!!!!كؤ!ئئ..نر3ئر؟ني!؟!!!رز؟إ؟يزتج!،خننزر!!لإ؟نر؟؟بن!3لابم!!!شجك!*لإك!كلإح!!رز!*بنفيئم!-!ء؟*

صلأ!3!نرزر3-!!!.*!!خ؟!!!*ضص/07.غ!..+-:يزبئ؟ت3إفينر.بلإ؟!!!3!!!!+!!!:*نج!!!!3جلاك!**قىى"!*س!!/07

!!لأح!!؟-!؟:3لأ*!د032*زر

.!لأ!:.؟9زر.3ص3!تن!يخبهنئص!قيخ!أنج!!زر!؟!!!!ج*نجلأ!!بن؟نخ!؟لأ!!!33!!س!لا-!

*رز9؟فيبز*!عبننررزثو!!ببن،ج!؟!.،!..!!قي-!رز*!7!تر؟بزء!؟!في.قي؟؟"3،ج!.ل!!%نر!؟ب!!؟س!سمم!لإ؟لا!!3غ2

لأ!!،إضنخغ!!رز!؟3!؟!ضرزلآبر!برزرقي!؟؟نرنيتج:!ط!بة3

!،لأ؟.لأ7ل!!؟!رزنر*تر*زر؟كت!*ف!:خقلأحر؟زر3خ!!تر.!:؟ير؟!قىةكيم!غبز*تر!ءني؟!؟*".علاا!.!د،2*عجبما:.*!ث!ح!.!-3ى

لا..3ء!عزرف،.:زر!بن.زرل!33.3زوغزرطع-.!لإ.بز-رزنر.!س!،*حبمج:!فيم!بز!زر!337لإبر!!*!.،جو

كا3لاح!بة!ني؟!،!.!ئر!؟!!!سس!؟:!!+!.!.*تجتهيم!!كا!؟فيبز3ء::!؟!33لاغجمترث!!*!!!3لمأ!3"3!؟!

؟...!؟!جيكبم؟3ل!!رز"؟،؟!في؟*.*قي!نرس،!3:في.

لا؟8صنرء3:"؟!؟في!!+.!؟-!!:بز!.!!*ض.،-!زر!-!؟:*-س!!ير،.!*بر!كأزر!!.*!3؟!؟!بنلا؟نبنضزرلأول!رز*ننطما؟!!رز6!زو!ل!د

رز!.زر؟خ3:تم!رز؟به!!!!عبز،!؟لاص!س!،!!!ترنرزر!!نربضي!قيلإ!ير.:!ئن*لإء.سكأ!؟د!،!*؟جتن،؟!!؟يربرإءبن:ترزر.نر،!!3.ؤلال!صكلتز!؟!

ني!!3ئن*ش-كأكأ،إتي.-%ل!!..؟*3كنم،:إ؟يرزر!ة::ك!!،؟:؟؟ةبرزر!،-برخ-قي؟!!؟؟.!!؟خيز

!/لأجم!رز*نربز؟بمبر!9يخ!؟شقى!؟!ثي*خفي!-بم!؟.!ء-ة:!!*!؟!!قئبم!-!حئ!7بهغإلح،لإتنج!!!؟زر:؟!!زر.قي؟.إ-حزرزرش،!.*!!!ز،!.لا!-:إ*لآج*!!نن
.ءزر!؟.!30026!ص*3،3!-رزبزكبم*.؟!-!.ظ

!ولح!لإ*زررز!زررز!!!-!:،حي!!..-!:،38-!.-3!-ء.خ-؟!.لا-!زرزرلألا!

.!*.3فيلا!لىلأ!بم!عح!رزلا-ىئرع.733*لإكأزر!زر-؟.؟7-د؟!؟!!.!س.نن!برلآ؟كأء:؟!..خظ!تن!إج؟في3!!س3!ل!.!؟"برفي!خ

زة!ئي!!!!خ!إيهلآ؟ش"لإ؟!جيئزرقي؟!*يخ!نجبم!تن؟ح!!؟!في!قي:؟تر!؟؟!!صتر-:بخءزر!!-**"ص!!س؟ء!2ط!لإفي:تيزر-ير-غ33*7؟؟!؟ترلأ

ع:لأحبما!!!!ننزرزر!!!!أ!؟!،؟2!!رز!في!زر،!!رز*!ترينن3ك!!عول:،زر!+!يخبريزقي!!زرقىبر!؟:!!:!!خ..3:!3!؟*يز

لا-013؟فئ؟*!!يمترخ!ءبزنر!نر!!د!3*333!.*ء!!.+نر.!لا3:إ*!نرخ!زربز3برفي"!نن!.!!ش!::تي!بر!نن!ى.ءبر.3،ء!س!
.!"!؟.ء؟لأىء!ء!!؟كا!به!!لا-؟!لآ!!!جبما2؟!لإ::3.نمبم!يما!رز،!!!-3ئرجفي؟يز؟!،.

،،!3زرتي!بمفي؟،"!،خموخفيفيقيةتربر.:؟+!!ك!!ترقيير.!لأير!

-ح!2-!زركم؟3!!!،:*زر!ىرزفيبهؤ!3!جه33؟ينخم!!!،يز+ثر!-3-تي!3!!ج.حبماح!*بنرزشئر*في!نج*برتر:!!لإتر،!نرلا!!*كم.

زر!!-!؟!03؟!"زر..ء**ص.زر!ءس*!+**!ء3؟د!*!؟*!"ص!تي؟زر:؟ج!!،نر؟!* .*!*-**!؟؟،لىنيلإ!كأفي؟:برظزر؟؟؟!زررزك!..زرفي"قي.ح!يما!!33يز"

9كا+؟-3،ر!.:.3!:لا/ض-!!رز."-.!!:بر!زرحيرز8.!زر-

3!3؟ءتزع!جم!زربز!؟غخ!ة.كبنض!!نزس!ثلا؟3؟!؟"ب!نرفيرز*!لإزر*جنن*بر!ك!!نن!حنن!.

3.لا-،.!*زر!3فيتر،!زر!!نج!لأسئن!*س-:نر..*!قي!!.،:-!ى؟؟رز!3!:!2*!!زر!!به!!!*؟بميملإ؟*!!

!ح.3،ى03زر3يرلا:ء!.-!!*.كأ!:!؟ىل!!3.،حيمخيئخ!!3!شزرقيخ!؟ط!؟نرغ!؟ك!!؟:3ح!ول

\!!جبم!بزدير !ثج! 3ل!!:؟قي!ئررزمم!!!جلا!؟ زر*!ء3..0!؟زر:؟!؟!زر؟؟ !..!لا!!لأرزيرح!3

ئم!3كيم2عير3!لإ!لأ!نرلم؟ترء!3!!عزرفيلإص؟3لاأ؟!؟؟!؟خ!،0.3؟!!لأكننرزبز*ل!

..!لا!نريركاشآ*!علا.خعلإ3كتي!3كأ!.!3ء!؟ئر؟.*لإ+رز،

33د،*ص3!-!!زر+!2.،!-3*+،

،،د.-!3!+نر.7!لا!ءكا!!*!زر-.****؟*!يما!

لأ؟*38!؟في!؟بزرزإخ!*3لإكا!الأ؟!!*."بئ%3؟

03!77،لاؤ-.*كب!كلآتر!!ل!!زرترنر:رزقئ!ول؟؟تن،:/.يز!في!.س

*!.7-في؟لاء!!.؟رزة!!في:!زر"ج!!!بزبز!!؟:ء،،؟33

كا03س!-3-3!33*بن*رزتن!؟!؟!-يرةخ*زرزر!ط!.33.!3-س!

الامرايرى،بس!عادتهاكخشى،بتعاهـتهالسعيدا)مالمهذاعواصم

.مبررا

الجذسموضوع،"وهوانا"،هذهروايتهفيمورأءفيطرحأقد

ضمنهثم،ويرىويسمعيتكلمانساناجعلمه:عرياصورةاكثرفي

فيوهـثيلهالاولنقيضهو،اخرانسانجسدبللا،نفسبع!ا

فيالصراعينتهيلاكما،ينتهيلاصراعاالاثبنبينواشعل،آن

مورافيا.وغربموراقياروما

،امرهعلىمغاوب،مقهورانسانهو،اًلرواية.،ريكوان

((.التصصرر))الىالتغلبالىيطمح.طوحلكنه((.ءسفئل))

.،)التصعيد))الىيطمحانه.آلياتهاوضبطنفسهوتسييربيهـه

كتصميد،الاصليالفرومديمعناهمنانطلقالذياكصعيدهذا

الفني،الابداعمستوىاىاوحملهاالانسانلدىالجنستقىللطاؤمة

بعدها،ايأخذ-الفرويديالتفسيرحسبالعباؤرةلدىيجريكمادلك

حتى،وشمولااتساعايزدادمعنى،الروايةخلال،فشيفوس-ئا

العالمانحاءجميءفيافرادهاينتشرالناسهن((طبقة))ؤدريصبح

امرهم:علىوالمغلوبينالمهزومينطبقةهياخرىطبقةالاتناؤض!اولا

."المسقلين))اي

يلونهماحلمينفيلمحيبدو،هذالىصصدهالىريكوسبيلاما

وسعهماويزوؤهمأ،شتىبالوانآخرهالىاكتابااولمنهذابطلنا

منهمااءيحعلامرهمامنخلالهايضخملحطماتيحييانهبللا،دلك

اواؤسعاهذاانرغم،بعينهالواؤعمنوتماسكاصلادةاشررواؤعا

حلمانها.مهرومواهمانسانوتصوراتخي!المحضهواجديدا

نحوةالوحيدالانسانطريقهماافنواالحب.الفنوحلماحبا

فيهئا،قتخذلتيا((الحيوانية))حوافزهعلىالتغلبونحوالسمو

،ل



اضخمهيابعادا،اكأ،باعنهصدرالذجممااوا!عالمحيكما،ادكناب

فحواوحيدةاالالسان!ر-!هطإفن!اوالحب.المعتالها؟!دهامن

تسضطيعإءران،الفنوهـل،لحبهلالثن.كانسانبضهذاتأكند

هـووهذا.لاافوا،لا:بلونهما،و!انزمانالولمحي،الجهيم

نااو)قدرهفيصشىانمحليناكانأننمريلااددي،بطلظ،ريثو

الكتابهـ!كلمةأولىمن،يناضحهؤ!،ضالعهسوءعنىكصحك

وهذاالحبهذأتبهبلوغمنينصننحتى،ديهكلمهآخرصنى

لم،وا!عا.لخياهاوورتو!ا/"بجتوتختال،يتوهمانه.المن

الحبهـ!لمحننهلمه:دننهلههوأدع،إريرأبالواكعيصط!مانيمب!ما

لااًنه.اتصص!اثهرةيون!ت!عملءلى!اءو!وفيودننلهالمصعد

فحك.هذيان!فره-((دهاإكينىيثرثر((-يثرنرانعكليفع!

ويثرترالنتنارعفييسىوهوبطالظميهالكاتبلنايغدمالذيوالمنظر

حق.بليغةدلالةذوهنفرهو،مرتفعوبموتلعسهوبنبينهء

وادعويحتمهأ"!ادمورا!ءأت،وم!حتمه.محسنماريتروان!شل

دشل!وهو.عغالهمنريمكوبطلهمورا!ببااعهقاذياوالوامعمورأب

ارجوحةعلىبعدهايطرجح4دت.الاواىالكتابصفطتمناناير.بدى

هذا،ريمومعكلهان!ثها،وتودعاتتوفعاتالىؤجمشدنا،الاو!م

أهصةذات،وثىخصياتبشخصياتخلالهاونصطدم؟المسكينالمعذب

.اهـاعاونف،ذةاللإعومنحردةعاترةكلهالكصها،تانويةاواولية

معرضل4الروابهذهخلالمنايضالنايقدممورامياانوالحق

الكتبهـ،تبيئالايصدف!،لاانه!لمرءيحسبن!!لاءراضألارجاء

ن"يتحققحض!،الاقلعلىهنا،حواليهيلتفتانمأاكنهاملميةا

لا"راض-م،انرغم،ترزوونا-ء،ءالنتصوارعفيبهاالمصابينسعي

.واسماءاسماء،عندهم

لكواذ.والموضوعالالص*لموببينزوحدلتيامورافيأوا!عيةانها

الاهو،احالماهذاءنالبمهبالعردكيفارنص،بهيوصي!اهم!ان

؟ا"لملا،د!كتاباتصلانهواءلميوكل)يقرأمال!ستهجننفسهيترك

نابعىد،جميعأا!هربارقراءأتديادى،نقذونةكما،الاصلا/مينا

الاخر:يعاللاحدهما،مصيارينوفق4الادبالرقاقيمكاتباليهشالر

برهدها،الاستهجانءنبدلاكانواذا...)الفنومعيارالردابةمعيار

وحمىوالبذخوالالتهلاكالمتعةدسخته،تفسخعالماهـتهجان!و

علىا-ءولتازتكطابوربروازيةاىامراةوجميعوالربحالصر!

.ووءدتوقدبمه،ييرها9مالعا

هذاحيويةعلىداءلهـو،قيلدص((المصنوح))مورافيااسلوباان

ضالبه-يسي4"االثتابءـدافييئجاوزفهو.4الابداًبالفنان

((،الرواييينازءة((ب4تسمميتعلىهوصصروما"اروايةاازءة))

من-اضجريرجم!قىالمحيأوقوعادون-ا!تقلمديةالاشكالجاوزيةوذلك

ادثاحواونماسكاراحىواوطبيع!اروخصياتوتصوراعقدةامفهـوم

اج!لوما)ا!ول!أوءميارركةهماسصكتينعلىالروايةجريانومن

العلمي!قىالتحليلاتابطالهاسانعاىالكاتببهايقدماتيالطريقةا

ككنتصفان،احمدساعلىأمالقاامضيااوعياوسكة(!للامورالمتئاقضقى

سابقادررهمااخرى"رةمورافيااتباعالىفةبالاضاهذا.تفسير3"او

لود!ه!الاسالبرهاندداوالصياروايةاداخلاروايةواالبروايةروايةعن

"ثالامورافياقدمحيث،((كوردطالاله))مسرحيةكلعنهااحمل

.المسرح!مرحءنرائعا

.*ت!

ملحقمنءقاطعا)*رببماقارىء41افدمانه:!المنلسبمنوارى

الارطاليوالنلقداكاتبابغلمءوراف!باءنالاخصبىةالايامفيظهركأاب

نو.ثبشلياينزوا

ن"..ءفكرااكلاماعلىءورافصايحمل،الروايةهذهؤك!))

روزاقيءمهىبرجن؟مصلاتكبمااالمضدالمالةء-إفةآفاقهمتتعدىلاالذين

ءصن..بادوير!نودولي3ءارعفينوتيجينومقهىالبوبولوله.،حةفي

ويىارسون،(يرعونهكذااو)فروإبعنشيءكليملمونالذين

،خرقاءؤنيةمطامعيفذونالذينمن،المناهضينمنلكنهمالمنلهضة

الذينالمفكرينمنانهاي:بالسياطيلسعهممناولهوالفنلكن

القصيرقا،؟السراويلذويالاربعيئيين))لقبيليقمااكثربهميلإققد

بل.احياةامستوياتمنايالىان!.!مرفعفيبعديفلحونلالانهم

"..يعرثرون

بلاغتهيزينوهو:كالهالكينيثرثر،المشؤومهذا،ريكونان((

ء-نالنعبيرفييفلحلاءنلدىنصادفهاالنيالتقلصديةبالعبارات

((اًاقولصحان((،((هكذالنقل((،وواقعيةمباشرةبصورةنفسمه

((..اًلخ..اغا..

صوتعلىقائمابناعاسلوبهفيحارمورافياانوالحق))

."عملهاًنشاالبناءذلكوعلى،مصن

كماذلك،يةالبضمتماسكةروايةليحعت((وهوانا((ان))

روايةولب-ت،والضصريحالقولعلىمورافيانفسهريكون-اجبر

((.اجنساعنروايةليستانهاكما،كوميكية

وتتقلأمتجريروايةلانها:الينص"متماسكةروايةليستانها))

روائيخطيربطهابيئهافيمامتلاصقةاوراقعلىتامةبحريةحوادثها

برماعةمعيكتبهانريكوعلى،مناهضةلفيلمسببناريوكتابة)دقيق

.")"الصينيين))الفننيةمن

ولا((السوسبئس"لمفهوموؤقا/تطورلاالروايةهذهانكما((

مغهوحة،روايةلانها،الرواًئيةالبئ!يةعنمطلقةفهـرةقوة4قدهاتمضي

((.الاذفتاحواسعة

ن.2وفيايضاكيةكومهلكن!ا:كوميكبةروايةررتوهي))7

هيالمفتوحةالرواياتانؤيهانرىالتيالطريقةنفسعلىوذلك

فيالسائدةوالنفحة.نفسهالوقتفيكوميكيةوليصتكوميكية

،كماسعيدةتكىونانالمفامراتوبوسع،المذامرةنفحةهياروايةا

((.تراجيكيةتكونانبوسعهاان

لانهاؤرزلك،الج!سعنيةروااروايةاهذهليستلماذااما))

يا:نهايةبلاثرثرةصورةاوطقسانيةصورةالاالجنسعنتعطيلا

النوثيصارعوهووالظلام،الفكرعلىتضفطوهيالطبيعةصورة

علىبهاللباصفيرا-ا&رجوازييرستعملهابلاغيقىصورةانهااو

فسبم،يستقطبري!وان.حالايعلىاءنساهولببس،اخرامر

.الجسديوغيبرالفكريا&قوقوعنا-صلطاناعنهلوسته،الجنس

صقيقةبسبطةنحودومايحمله،احزينةاطبيعتهاي،الجنسلكن

مهزوموانه،الحياةهذهفييفلح9نانهامامهكصرخحقيقة:وسنصمة

يقوممفامرةوكل.مهزوهـاصانالافكونمنمفرلاوانه،محالةلا

المسبرةالفكرةهيوهذه.الخلاصةهذها"امهوكدريكوبها

الىصفحةمنوجوههامورافيالهاعددوالتيالكظبفيوالقائدة

."المهتاجالفورانمننوعفياو،صفحة

بم!نضقبليحلمواانغيميصبعونلاهذاريكومثلاشخاصاان))

يحصلوابانحيويةفاقةكليهزمواانوغير،الابطالكمستقبلهو

يف!رونانهمثم..مثلا،السلطانعلىربما،ماذاعلىيدريومن

.((.اكفكيريتصنعونوهم

منالثبيهنوعهو،ريكوشخصيةمعلشخصيةوالتفكيهـلدى))

يبدو-ماعلى-مورا!ياعندالامرهوكماذلك،المهووسالبلافي

((.الكتابخارج

ونظريتههذهريكوافكارمورافيايعبوالايمانمنكملكنا

نجر)ء.؟((يعيشها1!امفامراتهجميعلازمةتشكلالتيالتصميدفي

ايجابيةرسالةاللازمةهذههـييفلقانارادمورافيااناظنلاانن

بهايصدقالتيبالطريقةريكنوافكاريصدقفهو:ر!صاللهمن

صورةهوريكسوفكران".((شخصيلالهاحدىافكارالروائي

اسقاءانهكما،فيهيعيشالذيالعالمحدودتصف،اجتماعية

ا!



الحدودضيقةالاءكان!يةهذهانبيد.الحياةفيم!ئةلاءكانب"

،اخرىبعدءرة،وا)ضهخرالاصطداممنالاضمك!نلاريكوانحتى

اولئكاي،(شلينالمسف)اضههفاءاانهـكبما:متكررةواحدةقةبحقي

وحده!مهم،اطبيعةاقتهـزمهـماطبهصةثكل!فييةلمحونلايئالذ

!عتفصحاعملف!م!اءما!لان،ا"طفواالمحبةيستحقونالذإسن

افشاةاوهي،ري!وزوصقيلمدىنراهماوهذا.دؤ.ضةثاءرإسقى

للخضوعالانواضطرت،هـايوماءومسال/55كانت)تكبماااوركبقى

تعحاانفيرومن،منهتشنحخلصالذيةاؤوبر-ااعهوديةافدرا)ى

نحملهسادرجةاىاوذاك:اًلقدرمةاصراؤضءبة،لدركهاوالا*ر

)..اليهايهودر"بمولان،اكصرن!-وإ-قيإالن!ؤكط

***

الامثرمورافه،ازاء،ويتلاشىاووا/يةاهذهفييفب!ء-اان))

هوااف،الاكملالتصنيريكلظهـه((ا)سام"ميلمسوالذي،تش!رة

اوجودامنءورافيافخصياتالىيمنصقلافياا،ؤروءجمطا(حبش!ور

انتمخص.طتاهذهفانولذلك،مقدرورريفعللووكمى،،نف"

((.مأساويئوباطئيةارؤيلآاعلىخاصقي!صرةمعانا)هـ،منتستءل!ى

يىص!التذ!عورذاكيتحولكتفالمرءربلاحظ"طصعاناكن))

علىمحمولاريكونجدحيثالوصدةن!-ويضحولكبف:آفوامرا

((.العيش

بئآكيدجديدتآتيأن،بألذاتا:مطةأاهـزرهكيو،نتتطهعونحن))

عنانتههوراءخوهـةانهـ،اي:((وهوانا((ؤبطفراهمااسطتهو4نقول

((..اجريحةايةافيهـاومنبعيدحدنحودؤعوقد،بالوحدة

،!لزوجيالحمبا)و((قارالات))صاحبءورافياكشلنواذا))

القنوطكاتب،يضطاهو()اسىأما))او،((روء!امنأةاءر))!احب

هسدهفي،اقنوطافان،الاخرين"-عاللقاءعذاتءصي!نجمافيا

انسانيقولك!،،مكوتاز4اي:ذا؟ةداخلكلفص!و،الرواوبكأ

عاريةهناا"اء:،تتدىاوحيدااًلانسان-لملف،ناسداو،يديفرو

((.خلقيدوارمننوعاءنيرعريانه:بلأهرياكل

ر،كو!وه،:..بجمالهـ،السورءدةاكأ،باصعفحاتاذنهكيهأ((

ها،النةسهيالمحللقهء-داىازيارتههبمها،ااكنيسةفييختال

،ب.دالمقهـدعاىجالس،اصورةصاوكاير"ؤ-ما!ياامض.ووا)حامههو

وهته..لا"4زر،ر"4هـكماها،(4صابهـنالاى"هقلال.هـ،ماستقلان

((.المرآةامامالمشمنية،4بىراإبئرو،الاءرنهايةفي،هي

ورية،ذروةالص"ونةتلىكفينافمناكعرراىلافد"

اهـرفي)ب،كملهاللووايةالمعم!يرةالططفةفيهانجداذ:-اقةوالحقب

((.كافة4اافعاااءكانيا-،،قيحقيق/حتفلوهي(الوحدةانهـا

اكأ،:ي!واهاأنريكونيريداتكطاالمرأةهبمايرإضهاًنةء

الت!ي!ريتملمالتياخفيعةا.برودت!سابسببوتصدهعنهـ،لدفعه

نهايةؤكماالمجاليفسىحماوهـتا.وصريحةحازمة؟،ابيرفيارداعنها

ايلةانيعهث":ا)ءللأفقىمنطشلايخلقاكي،الاثنينا"ام،الاءر

ري!صوهـوقهل.ادلااكأاذاتاراتوالاث،ا!باداقىالكدلمتمن

فلملال،بهات!جمسىالىةك!كأالطريفويره-ن،المراةنومعاىيئبسمى

اتهبنطريتةحصب!اوهووتقاطيعهجصلملإاافىلعلى،الاوللقالهما

((.للتحلإلوعارقاقلفوقي!هو!ص،اننبم

ريكوافقداخوما.لكناليقظةساء-"تحل،اللءلةنهااوؤ!بما))

وهوجسدهاءنيبحتاذنهـوها:ايرينهحياةصظاهرمنبهضا

يجدهاسوف.!،كليستالرأةاكن.ا-ريراغطاءتحتيدهبه.ط

لتحيي،بيدهانفس،1تنالالمرآةاىاجالسةوهـي،ل!حاختافيتائهة

((.باطنهافيززحفالتيابرودةا

ستفمعهؤانهاوأخاصهريكوستحررالرويةهذهكاؤتواذا))

امكانيةذهنهفيترتسمبل،بكلمةينبسلاانه.ازمةفيايضا

فيننامطفلةوهي،المراةابنةاءة!ابجريمة:4بجويىالقيام

."المجاورةالمغرفة

لىبرجوازيةاا-هةوءأالفارغوالممر،فباهتااضوءوا،ةالمرآان))

يوسادنيالنهائيةوالعباره،يرينهالدىالنشوةودهفة،الصفيرة

انيا(.))موتهااريدلااني)))ا!طفلةنومازاءلريدوارمضوب!ا

وتفلبللروايةالانفطديالا!اسعنالكشفالىاكلهاتقود((موتها

منامن-الهربيتمكنلاموراميالانذلك.ا!عترضةكومي!كيتهامعياس

((.طبيعنهعلىدنفلبشي0المأساوو4

ايرينه!كلمننفسه!هايرىااشالبرهة!ي،رينوان))

روايةدياثاثالطعةكللأن:صدمهمحضرليسالمراةواتشممال)

،جلدهمنالخروجصعوبةمقداريدرك،)بلاغيةصورةهيانمساما

التحدثاي)نحوهحملالذيالاخيراتطىءذلككونيدرككما

"..خمعةالايكنلم(سيدهبمطهروالظهور)عصفوره((اءى

عليالت-يرمنمانهولهدا:المتبقيةاخدعاا-سينهمز!توور))

لالتكلم.كياغتصابهابعدالطفلةخنقاي،القتللجريبخىريكو

عليهاانتر!وفد!بيشرك!ا،الع!تبةتلكبلئيريدلاري!ول!ت

يخرج:تم

الببلاخرجنحوواسشديرلنورأءاضفى،صجةاحداثغيرمن))

((.الغرفةمناصأبعياطرا!على

هذابوسعمفامرةجناجوايةاكرامهاو.لنفلقالا"ثولةوتنن!هي))

الذيساهالموتمنظورفحقيقبوسعهكانوهل..؟يركبانالرصل

"؟الجنسممرصدرمي((بالاي))

الاولىيعدنآتي((وهوانا))ثان!يةكمطالعةاناقولانوفجب((

ناكيفعندهايدركسوفالمرءلان،تفيدوانبدلاالوقتمنبفترة

.)دفيئةموسيقى/خفيا"وحنتىسمة

،وخاصةالمواماعلى،مورا!ياالهامفييمثلسالجهكانواذا))

بينوالتبليغللانصالالانجرالاحننمال6العهدالقويبةرواياته!ي

لان.تجاوزهاو/ماهناتحطمتؤدهذهالامرواورةفأن،البشربنبم

مر!ة.اصاقميبا!ر!يكنلمانعبورهيمكنلاحدهوالجنس

ريكويؤكدهاالتي،بذانهاالتصعيدنطريةاننرىاحمداهـفاوعند

الفكريةالنس!خةانه:جديدااونا!ناتتشرب،بكاما!االروايةخدل

يبقيولا.ئقا!يتفس!يرتحتفدمتوفداًيرينهلاستمنلءالاصلطبق

يخسد،عنهحدساويدسبالامرهذايخمنانبعسدريكوامام

ذلكة(اصابعهاظرافعلى)"منالمسرحاخروجاو((((اأئوراط!فاء((

الذكساءفيالخرقاءمطامحهكلويهجرزوجتهفتض-قىاًلىليصود

."والجمال

***

ظروفحكمتاككيماا!ادلمةالىلننتقلبئاا)وةتحانقدولعله

حولمؤخرامعهاجريتهاوالتي،"بةمقتضوجيزةت!ونانمورافيا

لننتقلوذلك.للكء،بالعربيةالطيعةصدرفيلتكون،هذهروايته

العامفيءمه!اجرقيهاقدكنتاخرىمقابلةمنءقاطعالىبرصصا

الفردوس(())وهيالا،آنئذظهرت،التيالقمصيةءجموعتهحولافائتا

حولهاالمقابلةاما"الاصداب))فيونشرتقصصهابعضترجمتالتيا

العدد،.791-!11-7)الد!قية((الطلإمة"مجلةفينشرتفقد

نايرمكنهسا)بحضةاكلإ:كيةحالة))هوريكو"،مانفههل-)سى228

واقععنتجمتوثهرةتشاب!حالانهاام،لاخرحينمنتتيدى

مصن؟تاريخي

2!



الانفصامانه.اكليبكيةحالةليسكورانفصامان-مورافيا

،وجسده،نالانسدوحبىيئطنيعياانفصاهـاسمميهانبوسعناالذي

اخ.ا..واحمهنفسهبين،وعيهولااناهبسن،وغريزنهءقلهويسن

وعيالى،((هوو)ت((ءنا))ادىالشخصيةانفس!متانبعد-س

نيةانترىهلهذابعد،واليقظةالحلمببنو.وزءت،وعيولا

،الانسانلدىلتتخصيةاووحدةلكاءلنحوالطوحديتكمنالكت،ب

جديدأومن

،الانفصامااخاءهوالاعلىريكوقنلانالمؤكدمن-موراؤيا

الابداعفيالاعلىالمثلهذاروىريكووان."هو((ءع))انا"واندماج

اطروحة.ايةيقمملامهوالكتاباًمل.الحبوفيالفني

الذيالوامعميالمشمرالتغييرتكفيرواياتتبعانكيربمو-سء

المعاصرةهويستهويك"اانيقولونبمخرينلكن.عنهاد،برتريد

اتلةأانتترىدكيفاهـه"ولأهـأ

)ي،يحدثفدانهغير.تستهويئيلاالمعاصرةان-مورافيا

.الاحيانبعضم!صرااكونان،عديدةولاسباب

؟،ريخبالىحقامرتبطايضاالحببانتعتقدهل-س

هـادةيؤنأنمهبروس،لفكلهلانء،!ما،اًلحبسءورافيا

((..لاريخية))،ذانهاحدودي،ليستاخرىامورمثلمثله،للتاريخ

.لاريخية.برامورمنمولفكالهالتاريخانايضاالصحيحمنلكن

هوؤكيف.()موتهااني":!رجينياازاءيقول"هو))-س

أموتانهعلىالجنس

رريد)موتهااني))ؤرحينياازاءيقولعندما((هو))-مورافي

برحاجةانه.لشهونهوالقازلالسادياطابعاعلىبساط!ةدكليدلان

.اكن4كتعن"هو)ينفسلكيفرجينياتموتانالىالبرهةنلكفي

ستتذيرفليلبعدشهوتهلان،وحسب((11رهةتلككل))يحدتهذا

نهائيا.ستنقطعانهااو

علسوفرويدماركساةخدممورا!ياانمرةاحدهمقالسس

وليس،الانطلاقباطروحاتو)الموضوعات))بيزودهمصديرانهصا

لةأالمه3انتنرىفكيفلملمعرفةوسائلانهما

الكبربنالمفسرينكاناوفرو(يدماركساناًلحنتقةسمورافيا

يعنيعصرهابنالانسانيونفانولهذا.فيهنعيترالذيللمافع

هويكونانعنبالطبعيركفانغيرمن،يدياوفروماركسيايركلونان

الروائيعلىمالمسمنانهعلىبهذاالدلااةاودواني.بذاته

ايضاوهذا.وفرويدولردسصاغهامعرفركأوسائليستخدماناليوم

،مساكلالانسانذمقديرمةمشاكلطرحاالع!يمينالرجلإنهذينلان

وعلىجديدضوءوتحتجديدةبلفقىوذلك،لهاحلاابداتجدلم

عندصا،انتظرامافانن،بيايتعلمقفيمااما.ايضا+جديدامستوى

نالالركماركوز،؟،91عامفيهـلملا((اغوستينو"روايةكتبت

محليحلء:هماوكللملانينفلاامرانهماوالفرويديةالماركسية

.خستلاا

كلانمع،كوميكية-ترابريكيةرواية((هيوهوانا"-س

يئ.فأووعب4ريكوادراكقبضةفيوكانهيبدوفب!اواقعوكلشيء

ا)كوميكيسه؟-التراجيكيةتكهص

هـو"وهوانا"روايةفيالكوميكي-اًلتراجيكلسمورافيا

يرحساولؤكرساهوسالريكوان.لتصعيدالنظريةالعمليادطبيق

لمون.اًنالكو!قيهناوءن.يهمرداواقعالكن.اواقعافيتطبيقه

الفروسيةعندكرباهوسا،ىيرمثالتقديماردنطاذا،كيشوت

يصطدمالعطيالواقعفيلتطبيقهابع!وعندما.الرحالةالهائمة

.المتمردالواقعههامعكوبكبفبصورة

ا!دىفيمؤخراعنهعلمت5)نا"لمخصانلك-هلس

الرواية؟((فيالكتابةو))((البنية))بينافرقإاعنمقالالك

لكلامي،اسطحهافبم.كمشلاالروابقىشكلانقلت-مورافيا

منيتألفالروايةشكلان.البنيةفييكمنبل،الكتابةفياي

اكلنابة.امنءما-يتالفاكثربرنىهـناي،شخصب،تومناوضعاع

الكتابة.فييكمنفهوالشعرشكلاما

*،*

صعاكلاماخلالمنيرعكلسننساءهن((افردوسا))بطلات-س

يردثماانترىلمأذا.إصرالمهالايطاليالمجتوعء"هاتانفم!ن

؟للرجاليحدثعماالاختلافشديدايختلفانيمكنهللنساء

يعنيوهذا.اخرىلاسببوليص،تاريخيةلاسباب-مورافيا

يمبلفهـو،الرجلتاريخعن!مختلفالانحتىرانانالمرأةتاريخان

اعلار،تاعلىينعدسزالماالمختلفالماضيانبيد.مماثلايكونلان

ا.وماللنساءيحدثولانفضيةتفسروهكذا،ءوالنسلالرجاليبن

تعجيروفي.المرجاليحدثعماجدامختلفايركونانيمكنهايضا

ء!-ى،والنساءالرجالبينفروقا!اكانارىلاانا،اخر

اد،ريخ،انفيص.والجت-!والماطفيوالمهنيالاجتماعيالصهيد

الانتسفط.مصطنعةفوارقخلق،هنانترحهايطولفدلاسباب

.اًلاخرىبعدالواحدة

((النجاة"خرج))هوالجنسانيرقالكانالسابقفي-س

اغاق،قداباباهذاحتىانيبدولكن.كتبكلشخصياتبالنسبة

((؟حمث))فماذا.((الفرلوس))ؤصصلمحيواضحهوكما

فياما.حراالمجتمعيركونعئدماحراالجئسيكون-موراؤيا

لبمولهغفر-مكبوتة،اث!وةاو،الجنسانفيبطو((الفردوس))

اللاوءيارغالبحظريا"ديهن!اومن.نفسهاًلكبتاصالح-الامرهذا

."حدث"ماهذاً.(نيوروزي)العصابوامراض

بعد"ورواياتهق!صصهحصرويانللكاتبيمكنلااتهمرةقلت-س

بصورةالكلامالانكنالمممنليسلانه،الغائبضمهبرمستعملا

المتكلمبض!ميريتكلهص((الفردوس))نسوةانالملاحطومن.موضوعية

نعسيتكلم،انت،ا(كافبانغير!.حيافهنوعنامورهنعن

ايضا.واعيةوليصورة،المجتمعديالحالب"صفاتهوعن"يخالضار))

؟الا"ربنبيننوققفكيف

،لانهالغالبضميريستعملانليوماللكاتبيمكنلا-مورافيا

يفسرهوايتقاسمالمجتمععنالنامحووالمعبربعديكونانلهيمكنلا

ولنيفسه.نفسهعنالكلامالابرهدلهيمكنلاانه.القيمسلغمعه

.و)هذاوحدههو4اعابل،الاخرينماعابعدلشيعالمهانيعنيوهذا

روىقيونسبهالعوا)منسبي"الىحسيرالذي،المتكلمضمرفان

امكانيةيبتثنبملاهذاانغير.الغائبضميرعلىيفضل،العالم

مفىيكنومهما،!كن.رسالتهاقارىءافلميغبمحاولةالكالبفيام

.)**)((خاصلآ))رهـالةستبقىفانها،الرهـالةهذهامر

الم!اوتيرضمانبهلروما

هذاصدرتاد!)وهوانا"يةلرواالعربيةللترجمةمقدمةيلا(

((داب71دار))عنالشهر
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