
رئسي!ئعىهم!ءئينسمصيىاأ

4لمألململمجرعتجلم!يسهـصىهى؟

العلاعيةتهمةنلصقان،الاولىلرهلة،بسهـولهلممكن1من

)1(."وهوأنا)ءالاخيرةمورافيابروايةالمكشوفالجنسيوالادب

فييغرقناهذه!وايتهفيمورافيااننقولانيكفيلا،وبالفعل

بأصاوصفهاعنبعضهميحجملافدالتيالجنسيةالمشاهدمنحمام

خى،نضيفانينبغيبل،وعهـدهاتهاجر!يالحدودكل!لازت

هذهفيالجنسيالتعهريلعبهالذيالثوراهميةعنطابقةفرةنكون

البطولةبدررالقياممورافيااليهااوكلالتىالشخصيةبان،الرواية

03التناسليفيد!يكوعضووبسساطةبمراحةهيفيها

اولاعليناينب!،هذافيديريكوهومننتسأعلانفبلومن

(،وهوانا"انذلك.الاولىالوهلةفيراودتناالتيالتيمةنردان

هيبل،فحسبوالاباحيةالخلاعيةتهمةمنبريئةروايةليست

الجنسيبلال!!سميتهعلىاصطلعلمأ"المحض"المريعالنثيض

ثورهـ!قلناهماقلناانبعد،هذاتوكيدفافيولعل.المكشوف

المفارقةهذهومن.المفارقةمنكثميئا،"وهواًنا)ءفياثجنس

ثيم!تومراحتها6لهاوجرالجنسميةالمشاهد!ثرة.*لشىظاهرية

اكلشوفالجنسيالاثبحلى1الرواياتمنروايةات!ماءكحلدالتيهي

بهوتصورالرويةمنهقتمالذيالمنظورالالتماءهذايحددالذيوانما

المشاهد.تلك

امورا!روايةعنننفيباننكيفلمهذاالرريةمنظورومن

يانهاأيضاكدفابل،فحسبالمكشوفالجنسيالابالىانتما،ها

نقيض.طرفيعلى*دبمنالضربهذامنتقف

مسن:واحداتجاهفيوابدادومالتطورالخلاعيهفالقصة

الىاثكبتمن،اللاقيوداىاال!لمودمن،التحليلالىالتحريم

وبكمسة.*مراثىالردعمن،اكلحريضالىالنهبممن،الانفمست

الجنسيالنشاطأمامتفتعالتيتلكهيالخلاعيةالقصةان،واحلم!

هذهطابعكانمهماوالمحرماتوالقيودالابوابمنمغلقهوماممل

الاثارةانالقوليمكنبل.عائليااماخلاقيهـاامادينيا:المحرمات

طرداالقوةفيتتناسبالخلاعيةالقصةاليهاترميالتيالجنهـسية

الذيالمكشوفالجنمسيالادبمنش!لىعلىوالمطلع.المحرماتقوةمع

القصةانيلاحطالاميركيةالمتحدةالولاياتفيمؤخراالقانونأباحه

واالطبيعيةالجنسيةللعلافاتوصفيةقصةمحضتعدلماثخلاعية

ائارةحمرتريدهمنطقاالتفصي!الوصفالىتضيفهيبل،الشاذة

.طراالنواهيمنالتحللمنح!هوالمنح!هذا.نفسهالوصفمن

كئر،احداثهاتلورانالخلاعيةالقصةمليامليالنينفسهوهو

المهايني.نبيلبترجمةالادابدارهنصعرت)1)

ص

--لمج!يايا

يصثىعض!ص

هو"معاتنام؟الىالالرة"و.الواحدةالا!رةافرادبين،تدورما

.المعاصرةالخلاع!يةللقصةعامايكوني!ادالذيالعنواناليوم

فصحيح.،(وهوانا"موراثنيدوايةتماناذلكمنالنقمضوعلى

من"الشذوذانواعجميعلنفسهيبيحفيديريكواووايةبطلان

ومن،المحارمجماعالىاللوطيةومن،النكاحالىالدوابيات

وصحهح،"ائهـنكروفيلياالىالصنميةومن،المازوخيةالىالمممادية

فصولاوقضيفهابالضها-كلونتكادعشرالستلمةالروايةفصولانايفعا

انا"احدا!فيهتسيرالذيالاتجاهومن،تفصيليةوصف!جنسمية

مر:الخلاعيةالقصةفيهتسيرالذيالاتجاهعكسبالضب!هو"وهو

مر،واح!هوبكلمة،الكبتاىاالالفلاتومن،التقييدالىالابعاحة

اليتصعيد.الىالتسفيل

حجمافييتجاوزكبيركناسليبعضوفيديريكوالطبيعةحبتلقد

ذلكنتيجةكان!تولقد.تصورهاالمكنحتىاوالمعتادةالمقاييمسسكل

ونزواقمطالبهلجميعنقاشبلايثينلعضوهعبدافيديريكواصبعان

1(أنا"يكونانعنكف-.وجودهاماموامحىتلاشىوجودهانبل

رمض،اسهعنلهبارفييكمفلمفانهوهكذا."هو"ليصبح

خراواستلهتبجيلاايضالقبهبل،انسانج!كثمخصالذاقياستقلاله

.الملوكملكأوالملكف!ديريكواي"فريدرريكوركس)،بامامه

القمىعادةبهقنتهيماعلىاذنتنفتح"وهوانا"روايةان

فمفنانهبلبهاندماجهفروةفيوهوفيديريكوعلىتنفتح.الخلاعية

لاالتحديدوجهعلىولكن."فريديريكوركس"في،"هو"ار

الذأا!لجاهفان،الخلاعيةالقصةبهقىةهيماع!تنفتح"وهوا.لا"

الثافيةفيهتسميرالذيالاتجاهنقيضسيحونلاو)!فيهستسير

نمىيضعلاالجنسيوالتحللالالفلاتكمالأثركالذيففيد-هـيكو

القيوبلالجاهوالتقهقراعقابهعلىالنكوعىغيرهدفمنعيئيه

وبابينهاتعذانهبل.الجنسيالنشا!فيوالمحرمات!النواهي

يربانه.الجنسيالنشاطعننهائياالافراببعلانقراراثفسه

هو"اديريد،الطبيعيحجمهالىكعود،ت"فريدرريكوركس"ر

بع"هو"ارعلىعلكا،)الألا"يعودانيريد،"انا"ررتدان

وسفعلتحللطولبمد،رويد،واحعهوبكلمة.عبوديةطول

لتصصب.ا

ال!تصعيد؟لمومن

مثقفرجل،ريكو،المختمرباسمهولنسمه،فيدرريكوان

وهضمهاوويدكتاباتعلىاطلمولقد.الثقافةفيالباعطويلبل

ا



كماففرويد.الفروكديبالمعنىالتصعيدهويريدهالديوادصعي!

سيماولا،التاريحمرعلىالانسانيلأالحضارةمنجزاتارجعقدنعلم

ور!لىا!!واواد!زالفريزةتصعيدالى،والفنالاربفي

،"الشفيعقديسه)1فرويدسيغمونمنجعلالذي،وريكو.تعبيره

*كلونأنتقارببحماسةالتصعيدعننظريتهالخاصرلحسممابهتبنىقد

السمنممائيوالمنتحالكبيرا!رأسمالي،بروقوانموىف!.ريكه!ريةكل

لان،عميقةبصورةمصمئد،التصعيدشديد"،لعسابهي!ملالذي

الجن!ميالعضوفي"يتجسدالتصعيدانذلكم!ف!".))صغيرعةموه

فيما،يحفظرلكوانبل."الهزالالى،حدادنىالىم!سخوقد

"لا"تصعيدوحش"يكنلمنابليونان،الكيرةقراءاتهمنيحفظ

.(،صغيرصغيرعضوذاكان"لانه

الجنسميالتفسيرانصارمنهوريكواناذنالقولاءمكنمن

الاطلاقعلى(مراييوجدلا)،:لبسيبلابذلكيصارحناوهو.للماريخ

الىالادبمنوذلك:بحتةجنسيمةنظروجهةمنيعالجانيمكنلا

."والتارحأوالاؤننصادواهـياسةالعلما!طاو!ن

هذ.بصعدفروررمعنقاشفيالدخولالممكقمنانهوبديص

بنظريةايمانهلان،ممكنغيرربكومعبصددهاالنقاشولكن.النقطه

احدىالىمرةيدخل.ثلناكماكاريكلايوريحدالىمنضخمالتصعيد

فيوالشهداءالقديمصبتصورمنصفينيتاملويقف،الكنائس

،اله"الهيلتفتثم.المسيحصورةتوسطتهموقدالثمينةالثيضحللهم

تا!بحر؟وخاطب4،فريديريكورسالىأي

دغم،الانسانيالمسيحوجهالىانكلر.القصعيدجمالها!-

خلقانهتظن!من.الانسانيمنأعظمهياثعب*منعنهيعبرماكل

أالجمالهذاكل

فا!للا:ريكويمستانفاجابتهعن"هو"يمتنعواذ

الجماللهذايكنلمانه.كيركاحدولابالذاتأنتنعم.انت-

لولابالاحرىاو،أنتلولاك،وعزائناسرورناأجلمن،يخلقان

معثمرنحن،نبقىانبدلالولاه.الدائموالمستمرالشريفتعاونك

خالقه.رافقتاكءالكثيرةالاشهـيماءوبدونالجمالهذابعونالبشر،

وبكلبشعورهاالجالودنرتدي،بمدا!امراتفينبقىافي!دلالولاه

اقذارها.

تتجلى،فيما،كتجلىالتصعيدبنظريةري!وايمانوكاريكالورية

طرفيعلىيقفانالفنيالخلقومقدرةالجن!مميالمشاطب'ناضتقادهفي

نفس!ها،المياهةيهماتجريكصنبورين)1فهما،مطلقوتنافنقيض

وجهةومن."وبالعكمى،أالثانيعنالمياهقنقطعالاولفتعتان

الدلالة.بليغوهو""اناروايةعليهتضفتعاتياالصلمفانهذهالنظر

يعملوانهسينمائيمخرجالىأخيراتحولقدأنهمنامهفيير!فريكو

رب!والذيعاماعثرخمسةمنذفيهيفهـرالذيفيلمهتصو-سفي

العدسة،وراء،الحمفي،الانريكو.اخراجهب!ملكلهاحياته

باتجاهوتتقدمسريرهاعنتقومعاريةامرأ.ةمشهديصورهالذيوالمشهد

نانفسمهوبيئبينهيلاحظالممثلةحركاتريكلويتتعوبينما.العدسة

ويحاولى."4والشهوةالرغبةنظراتمحلهالتحلتتلاشىالمهنيةنطرته"

أفلحت؟مجنونأنتهل":نفسهفيغاط!،يقاومانجهيدبجهد

بالتمفهأ؟تبدأبعملكتفكرانمنوبدلا،فيلمكتنفيذفيلأيبمد

ولشي،اليكبالنسبةممثلةتبقىانيجبالنجمةتلك؟بكحلماذا

."امرأة

ج!له،قدمعهالطبيمةفكرم.حيلةمنريكويداهميليسولكن

لهأمعللا،امسفلااي،()هو"اوامرهرهن،يتعورماعلى

وهيتدديجياممالمهاتتغيرالممثلةفانوهكذا."التصميد"فيالبتة

فاوستا.وجهزوجته،معالملنهايةافيتاخذمنالعسصةبتؤديةتقترب

حلقه.منيخرجلاصوتهولكن،ابءوريانبهايحرخأنريعوويحاول

كدفعوهيالعس!مهنحوتقدمهافاوستاالىتحولتوقدالممثلةوصلمابع

يخرجانالىتقتربثمتقترب.الامامالىوببطنهاالوراءاليبكتفيها

الذيبطنهاغروشيئايرىيعورفلا،ريكونكلمدىمنوساقاهار!أسها

01

+-.----حر؟،!:!..سسسصو

كاملةبصورة"ريكوعنفتههاالعلأسةنحوالاخيرةخطوتهالاوستا

العالمويتصلى."الدببفروةالشبيهالغزروالكثيفعانتهاشمعر

وهنا.الاختناقحدالىريكولحييطبقانئىوبريشهماالي،صه

.والمرارةالعنفشديدالانهذاممنشعوروبهريكوبستيقظ

الواقعفيهو،الرواي!بهاستهلتالذي،الصمهذاان

الانثوية،العانةكلامبانالاعتقادخلدهفيلرسخثدفريكو.!فتاحها

الى،النورالىالمنفذعايهيسدالذيهو،غيرهااوفاوستادانة

الاخراجالىالمعدرةحالتهوفي،الفنيالخلقالى،التصعيد

الجنسي،الث؟طعنبالاصرابقرارهكانهناومن.السين!ائي

نااملعلى،كئيبة،عا!بةشقةفيوالاقامةالزوجيةبيتبهجربى

.وتصعيدهونجاحهتسا!هشقةالىذححول

بانالبتةيفكرولاريكوطرحهلاجوهرياسؤ*ثمةانبيد

الحضارةتراثكلانفرويدنظروجهةمنفصحيح:نفسمهعلىطرحه

معناههذاهلولكن،الليبيدوتصعيدذتاجمنهووالفن،الادبمن

والفنأالادبمراقيالىمئاشرةيقودالجنسيةللطافةتمعيدكلان

فنانالىيئحولحتىالجنسيةدوافمهيصعدانالانسانيكفيهل

يدعلانفسهعلىابداريكويطرحهلاالذياررؤالهذا؟انمبدع

المثسديدايمثهانوفي،نفسهمعصادقغيرانهفيللشكمجالالنا

لعبةمناكثريكونانالمطافخالمةفيبممولاالفرويديةبالنظرية

ومخاتله.

معا،)؟(والراويةالبطلثورالروايهفييلمبالذي،ريكوان

الانمبماننموذجانهعلىذفس!لمايقلأمانعلىالحرعياشدحريص

مخاتلةليفضحمباشرةبصورةالبتةفيخللامورافياولكن.الواعي

على،ريهـوبأننحننشعركناواذا.الوعيعمليةصب*علىريكو

نفسسهيعشالذيالاصيلغيرالاذساننموذجهو،يلعكيماعكى

كللىمورافياطرحهاالتيالاسئلةمنلايتولدهذاشورنافان،بنفسمه

كانواذا.نفممهعلىطرحهاعنريكويمتنعالتيتلكمنوانماريكد

ليفضح،مباشرةغيربصورةوان،المطافخالمةفييتدخلمورافيا

اختارهاالتيالمناوينخلالمنالاذلكيفمللافانه،ريكووعيزيف

هذهمنعنوانكلان،وبالفمل.عثرالستةالروايةلفصول

اسمب!يغةمنحوتةغيرلاؤ*حدةكلمةمنيتالفعشرالستةينالعنا!

التواليعلىهوالفصولعناوينتصورهكماريكوفانوهكذا.المفعول

ومفضوح،ومحلل،ومحبط،ومخلأوع،ومستملك،مسفلانسان

للثسكجالالنايدعلاالمفعولأسماءمنالتتابعوهذا.الخ،ومفصوم

يلعبانهفمهيحسبالذيالوقتفينفسهعلىيعبريكوأنفي

"اث!ء"هييكونهاأنفييطمعالتي")اـاًلذاتانوفي،علينا

الانا"لا"هو"1ايحموهاهوقي"انوفي،تشصيؤهحالاتاصفىفي

فانهثمومن،الواعيا،نسانثقيضهوريكوان،واحدةوبكلمة

ا!ل.ولااكثرلاالانساننقيض

فحسبفرويدكاريكلا!وريحعدهلاريكوف!يهيحييا"الذيالمالمان

الماركمسييأالطريقةعلىبالثورةءكحلمفريكو.ماركسكاريكلايورايضابل

الثورعنتصورهولكن.الفروي!ديةالالريقةعلىبالتصعيديحلممثيما

التصعيد.عنكتصورهمزيف

منترتفعالتيمكتبتهر!فولكن،الكتبالافريكوقرألقد

فيالحيقيقةهيالاربعةالغرفةجدرانمنثلانةعلىالسقفلت!بلغالارض

تللىجميعلان؟!اذا."مسقلانسانثقافة"،الزائفةلثقافتهمرآة

ناجحأسيناريوصهكتابةوهو،واحدشسءفيالاتفدهلمالكتب

بضمستروىاستثناءبلاالاخيوةمورافيادواياتجمعان)1)

بسسالم6591عاممنذصرحقدمورافياكانوبالفعل.المتكلم

المتك!بضميرتروىالتيتلكهيليوماالممكنةالوحيدةالرواية

الغائب.بضميرلا



جيوبهملصالعالراععماليونالممولونينتعهاالتيالتجاريةرضم

كاديكايورمعيلعبانلهيحرالذيريكووكن.معاالرأسمالية

لعبةماركسكاريكاالورمعيلعبانايضالهيحلوالتصعيدلعبةدويد

ينكبالاطاليينالمأويينمنجهآعةممباقفاهمفانهوهكلىا.لثورة

يصماللىيذاكبا!مب!هولوريلفيلملوريلسيناريوكتابةلى

التصعيد.!ةفيلنجاع8لهيهةبحينيغرجهان

مشهورضطعمنماخوذةوفكرته."الاكستم!"الفيلممئوان

جماهيركستملكالمفتصبينمنفلةعناككانت":!يهيقولاركس

التيهياثمبجماهيرفان)الثورةفياي)الاناما.لشعب

فلامهافصتهأما،الفيلمفكرةعنهذا.،)المفتصبينمنقلهستملك

يزالماكانحينستاينصياةفياثبابفترةمنمباشرةستوحاة

فيرفاقهمنمجموعةمعبنجامفساهم،جيورجيافيمجهـولاورياأ

رخمسينبمئيتورمنهابوا2،تفليسفيالمصارفاحداستمد4يملية

.اثورةاقضيةكسةفيوضعوهاروبللف

ممثلة،استم!!ةريكوكتبهاللليالفيلمسيناريوويروي

ريكو،يريةزيفيحعدالذيهوالفشلهذاوليى.فاشلةإمن

!كماستالينبانريكويقرحينففي.عليهبناهاالتيالشايانماإ

تظشي،ممرفاستم!ممليةفشلتلوفيماالثورةطريقعنليشكب

فيالثوريةالمجموعةفشلمنيبمحمبهالئيناريوالسبفيراه

وهكذا.بالذاتالثورةولقغيهلهمنها"يلآخثمةالاستملاكلملية

(فراد-سوي!ذكرياتشكلالسيناريوفيتاخذيلاستمد+محاوللألان

متابعةا!ىينمرفمنمنهم.شملموتبددانحلتأنبمدالمجموعة

(،محترهـكأ"حياةلنفس!هويبنيوينجبينيوجمنومنهم،لرأسته

فلاكهاالفاشلةيلاس!م!حادلةبهاتروىالتياللهجةاما.(هاثئة"

مليئا،منتهيا*ناصبحبمافيالشعورعن!عبروحنينحرن"مجة

."والتزامواقدامطاءماضيايضاومنه،ويلاحطاءبالت!ور

.اسطورةفصةهيريكوكتبهاكماالفيلمفصةانالقولوخلاصة

اماثرمن،؟لخبرةعديم،الساذجالث!باباسطورة)ـ)،اسكلرةاية

فمد.،)ففعيةاجلمن،ف!ر6اكلمنبالحياةحتىأئخاكلرةطى

بمحاولةعمثموا،الامريلمركواانغيرمن،الحماعةهذهافرادهاش"

التيالبرهةتلك.البطوليةالشباببرهة،الفاشلةالثوريةممليتهم

كما،فيهاتحترقوالتي،كلهاالحيلاهفيواحدةل!ةالاكرلا

."الشباباوهامجميع،الاولالحبض

مادلاالقصةعلىريكوخلعهااًلتيالمفارمالثوريةالروحان

وفى،توريانفسهريكوقيهيزعمالذيالو!تففي.بيانا!ىكحتبم

معوبتعاونهالبورجوازيةهابتودهامامنافييتبامهارويسقت

بلامههيهيزعمالذيالوفتفيبل،المأويينالثوريينمنجماعة

با.يهنفسهواصفا،البروليتارياالى،معينةنعروجهةمن،يح!هي

موكهحقيقةاستئنضبلايفض!ئراه،"املابةالآلةبرولببتاريء

بيولوجياكفسميراالتاريخكلسيرا!ىيلباحينوالتماءا*وارلباطحه

اث!وديكوميالىلا*سته!عمليةممثروعفيئسمب،التعبيرصحا؟ا

ألى،قركيزأحروبتعبير،"البطوليةالشباببرهةلأ؟!ىبل

البيوكجيةلئكللة6الا

الفيلملقصةمعالبتهاث!وريةالحماعةكرضيانهذابعدوبديهي

توبته،علىمسبقبرهانوقيقديمامامهاذاتي!انفس!هبنقدطالبهوان

كانوكا.الهالىمئبمبلغالمثالسبيلعلىالجماعةلصندوقيتبرعكلا

ليكيئهالثوريبمظهرالاهرينوامامنفسهامامالظهورعلىحريصاريكو

حرصااشدكانولما،"التصيد"وجوهكاوجهمحأالثوريةبان

بروديالمنت!مهدان!لعلىبنف"الفيلمسصئاريوكتابةملىايكما

نامنارفموبا.كبرعاايلالمنمبلغبتقديميثثلفافه،اليهباخرامه

ملايبصعمسة،المبلغرقىلهركرمينبهايستهانلاكلايتمفا!اله

.كقبودمنمناصايحدلافثه،لر

؟\

ابه"طة.متنهىفيمهألهالثوريةالجماعةنظرفيالتبرعهذاان

فمن،الراسماليةخدمةفيييملوهوالصغرةلروتهجمعفدبكو

بنقوديسهمان،اخوريةايدعيدامما،الواجبمنبل،!ييعي

الرأسهمالية.اسقاطفياسمال!ة

الملايينالخ!س!كأيعدفهوالمنطارب!ذاالامرالىينظرلار!كوولكن

فص.الثوريةللجماعة!ديهـ،اى!!لهيرارلاتاوة2اوفركبة.

الثورةانصمارم!ا-سيانهعليالبرهفىيقيمفنىس!باسيةاكاوة؟

ضسةا!صمم!لهقريكو.لجيلجيلاتاوةثانياوهي.سادة

العثرين.حول!تراوحالثور.بةالجماعةافراداعماراما،عثاحون

طبقةالىعادةبالفرورةي!تسه-والثلاثينالفامسمةفيهومنكانأ

يبرهنكيملايينخمسةيدهـءانريكوعلىفان،الامتيازاتمعاب

الثقافةرجلاتاوةئالثاوهي.الطبقةتلكالىكلعةينت!لاانه!

فيالمتمثلإنوالممارسةالحمللرجالريكويمتلهالذيالفهـرنسان

ادشفيل4!،!دبسيكولوجيةاتاوةاخيواوهي.الثوريةجماعة

فصعيد.

نوعريكونظرفيهيايرملايينالفمسةاناذنالقولفصارى

وانما،الغرابةموهعهذالشىولكن.."ارومبسيالئلص"ا

لفريديريكوركس.،المس!ؤوليةكل،المسه،وليةيحملريكوان.ضعها

بالملايين؟لتبرعنفسهعلىالعهدقطعانبعديفعلهشيءاولانك

ءض!وءويسحبازرارهوإفكاحماماف!بنفسه.الختليانهوخمسة

تقريعا.عليهبنهال

لسي،نصما.وحسبانت،انتهوتسفيليسببان-

هذهبطولتكلكن،زعب،ضخم،بطلانك،للنقاكشم!الصاك

هيا.ودنيئاومهيناصمتوابالنقصشعوراثمنهاادفعالذيا

ملايين.خمسةأك!كلفتهكمسهلمهل؟تجيبلالمأذا،وفدياالم

فاصلمة.قاطعة"لا"بالردمنكمينلمايذنبككانأنه.مل

!لبملى"لا"ب!يبانورعلا!!سخلتفهمهل،"لفبك

هـناناءيقارعفخاريبانثرشبعهايكونسوفلانه،مصعدمعطن

ال!ارلةالاوانيمناناءاكا،بسببك،اشبهاني،اجل.نديد

صلمة.اكللعندمسراك!الحقيرةلعادية

،)هو"انماالملنبان،اروايةاامتدادعر،يؤكدمنيلاريكوان

الذيأفىهو"،المأزقفييو!هالذي"هو"،بلسانهينح!الليهو"

منهيحعلالذي"هو"،واح!ةوبكلمة،والعاربالدريسربله

."مسثلا

يعانيريكوان،هذهوالحالة،نتصورانبسهولةالممكنومن

حوارابرمتهاكلنكادالروايةان،وبالفص.الشغصي!انفصامن

بهآوحيماوبملاف،الواقعفيريكوولكن.،)هو"و"؟نا"ين

)1)افتعالايغنعلههوانما،الشخصيةانفصممنيعلاليلا،لظواهر

يعلاليهمايعفيبلألهليثنض4معهويفشنانفسهيثسانيريدريكون

ارادقهوليفرشبنفسهليستكلمعهالطبيعةكرماستكلضوهفا

منبراء6كي:ويكوليديهيف!مولانلريكويمكنوبذلك.طيهلزواكه

ريكوانهلابمدلنسىولا.اننسفيلاا!المنعنييصدرمالل

!دلصعبعننظريتهالستغلوكما.فرو*كتاب!علىيلاعلأعاسعإ

علىيومذاتقالربانهوايهامنانغسمهايهامليحاولالضسيةالطا!ة

التحليلفظريلىيستغلفانهكذلك،سينمافيمخرجانيصبحيصعدن

تسفيلهتبعةبانويوهمصانفسهليوهماثخصيةانفصامعنإلنفسي

81-سالص!ةعلىحععمة

قد،الروايةمترجمعنفضلا،الاجانبالنقادانالمؤفمنلاً)

نموذبيةحالةحالتهفيوراوا،وصدقوهاريكوبلعبة(خلأوا

ومن،*كلاهرريكوانبباللهمي!وولم،الشعصيةلانفصام

اثخصية.بانفصام،يتظاهرانصالحه



وفرويدماركسبينمورافياأ!ي

-!ا-الصفحةعلىالمثشورتابع

اء!يييسيي!هيمي!ييعحيحهييم

عليه.نفعلأ

اردواجيعةامثلةمنمثالاريكوحالةفير؟واالذينا!ن!ادان

حقيقةيتناسونماأوليتناسون،"ا(هايدومسترجاركلالدكتور

مصابايعودلاالشخصيةبانفصامالمصابانوهيوبديهيةالالحبلآ

الدكتورادركولو.بهمصابانهادركمااذاالثخصيةبانف!ام

عاناهاادك!اقى!اةمنعانىلما،هايدالمسترهوانهالبدايةروتجايكل

بينالانفصامحالاتمنحالةهوالشخصيةانفصاماىقررناماواذا

،يكونالاالنفسيالمريضفييفترضمااولفان،واللاوعيالوعي

الخ!ضعلىهوريكوانوالحال.وعيهللاواعيا،وعيهلافيوهو

الواعيللكالننموذجانه.هايدوالمسترجايكلالدكتورحالةمنتماما

نا.اللاوعبمسيطرةتحتواقعبرانهويوصمنانفسهيوهمعندصاحتى

لنايؤكدعندماحتىالوعياوالوجودءنابداتخيبلافيه"الات"

دوءستراقبعنده"الاناء)اًن."هو"ادسيطرةتحتواقعانه

القوليمكننابل.4األمحعاوتحاكممعهوتتحاور!4الذي"الاخر"

هيريكو"انا"ان.اخرىوبعبارة.وجودهت!رعالتيهيانها

علىتحرصالتيوهي"هوأ)و"أنا"اىاازدواجهاتصطنعالتي

منلحظةفيريكولاحظمافاذا.بينهماالمفتعلةالحواجزاقامة

وعادتشخصينهالىعادالتطابقوانلعبتهعنسهاقدانهاللحطات

"هو"اديذكرفورهمنسارع،"هو"و"انا"بينالهويةوحدةمعه

اللعبة:بقوانين

لس!نافنحن.الجمعصخةاستممالعنكفشيءكلقبل-

.""أنهـتو"أنا"لجا"نحن"

الروايةمنالاولىالصفحاتفيريكوبهاينطقالهجمطالعبارةوهذه

انفصامحالاتمنحالةنواجهكنااذاأننافيللشكمجالالناتدعلا

،مقصودالانفصامهدااىنقولهاننستطيعمافاقل،ةالشخصى

اهبة.يسمىاناستحقالتحديدوجهعلىولهذا.واع،مراد

منفزلا،لاعبكلمعالحالهىكماولكن.اذنيلعبريكوان

وفي.لعبتهفيفضحيسهووالاخراحينابينوريكو.احياناالسهو

دال""يخضءممااكثرم!الما(يتطابقبأنهيقرهذهالسهوحالات

."بنفسياناالاليس"هو))و،"هو)ءالالستأنا"

فهو.ايضاحالىبحاجةعادمافالامر،ريكويدبلمأذااما

الم!ض،التسفهلاناد،تس!فيملهتبريرالىالحاجةبأسنقلناكما

تهـ-لا.المسفليناكئوالىبالنسبةحتىيطاقلاامر،العاري

واحد.بمثالولخررةف

ية،التصب-التسةيليةلعبت"شركفيرأت(؟م،ريكوأخدلقد

يرردهوداهاولكنالثوريةللجماعةليرملايينبضمسةبالتب!3فوعد

فمخامتهعلىالمبلغفخسارة.وأمرادهىشوكفينفسهاوفعقدانه

يحدثفقد.كلهاألةالمسهعلىتترتبقدالتيالنتائمحمع؟لمقارذةتهون

مف!كويدور،الجماعةامروينكثت،الحسب!في!بسماترا

الممواجنعنالبحثثمود،وتح!قاتبتفتيشاتالشرطةوتقوم،القمع

الصحؤبهوتشهر،المصائبوسطنفسهويجدريكواًمرفتفضح

صؤ،!بووب،ظهورهمالمنمتجوىفيوليه،،(اهداماطهنئظ))بو

السجنءالىالامربهانتهىوربما،الفيلمومنالسيناريومناليدين

هـلمبحثاذهنهريكويكدالاحتمالاتمنالجملةلهذهوتحالثيا

نتائبظليهاتترتبولاالشبهاتتثيرلاالمبلغلدؤعمأمونةطر!ة

فالم،بالملغظيكاعطاءهيللدفعطريقةاسهلانومع."مؤسفة"

بييراالايطابرالناقدرايس5ص-الروايةمترجممقدمةراجع)1(

بر.ضيبيعان،يومزاتالامراكتخنفمنخوفا،يفضلريكو

صعيرةقلعشكلفيالممر!"نالمبلغيسحبوانيمتالكهاالتيالاسهم

ناوبدي!.الانظاريلفتلأخىولروالهةوتهجيوبفيزعهايو

هيذ!:"فيدارتالهف!الخواطرتللىانكلههذابعديدركريكو

ولكنء.ح!ياتهابد!رياتيزعمبانسان.لليقلأ(1جبناءخواطر))

الجبنأ(لم!دااتافااينلمن":الطرفبتجاهلنفسهوبينب!نهيتسطءل

كله:اللوم((هو"ع44يلعيؤ؟نه،اةعادةهيوكما

بادى!كلفت!يم!بالتعا!داال!ول!دمعواء!راركنضائعهاكس

لأفانك،يكفيلاالامرانوعما،ئم.ليرملايينخمسةبد*ذي

بل)مواكب!!لاهزاالشجصاعةمنالكفايةميهماتممحني

اننهصا.اشكالمنشكلكلريكو!لىننكرلاانناهذا!رو!ريهي

الذيبذاًك!ولشريكو!"يعانياء!يالفصامولكن.الشخصية

حاجأمنيه،ورهمافييتمثلا!حقيقيفصامهانما.ويصطنعهيزعمه

هيفيهايتخبطاتيفاكضاقضات.بهوافخظاهرالانفصامارمماءالى

الانف!هاءافتعالغيرمنفذمنلهتتركلاوالعدهالعمقمندرجةعلى

بكساقائمةاوضعهثالالمبيتسعولا.حلمنظاهرالهاليجد

ازافريكواننقولانيكفي.رير!ومنهايعانيالتيالتنا!مات

زانقولانويكفبما،الرأسماليةلخدمةثقافتهجندقدولكنه،مثقف

انجاالىسمة!،و!ن،4طبإعلىمتمردان!4،دزعمانسانريكو

حت!امتنبحبالطبقتهالىيشده21(البورجواريةعالمفيثمنبأي

الرأسمالية.الىالراسماليتش!ائتيتلكمن

الم!ر!مدخلريكوفيهايعبرالتياللحمةعندمليالنتوقف

المشاهـ-بنفسهيصفانلهولنترك،الخمسةالملايينليسحب

اشم"الحديديئالعناديقفاعةيهبطوهوراودتهالتيوالاةكار

بموحسبالارضتحتالقاعةلانليس،كنسيلمحبوالىاهبطبأفي

اهـ.الهيلشىاله،!"يعبدكمعبدهوالواقعفيالمعردفلانبل

هفهانذالكني.ثوريانيحيثمناحاربهمانعليالذينأولئك

."العدوالالهفذبحعلىبخورعودلاحرق

بااريكويقو((السهو"او"الصرو"ل!اتمنلحطةوفي

كب،حدالىمذنببأنياضر":"هو))اكذنبوليسذنبهالذنب

اشه.وحسبذنبيهوبل،كالعادةذنبه)يساثرةهذهالذنبللأن

الجماعزعيم)ماوريخسيمومعأحاولمعينةجهةفمن:كالمهرجينباني

اشترةاخرىجهةمنلكنبم،الم!مردةالثوريةصفتياستعادة(الماوية

حديدياصمدوفااملك،النقوداوفر،والرولاراتوالاسهمالسندات

بورجوازيمجتمعكلفيكما،هوالحقحقيريكوك!امان

حزلمجهاتضكعسى،مليعةا!ا.الهلمبةافتح)):بالمالار8حلاةةفصام

الالواىالمتعددةالمؤرخةال!لنداتاوراقانها:بعنايةالملفوفةالاوراق

ال!ور"ذخر.ذخريانه.ا!سداتاوزحتها،الاسفلفيالنولارات

بصوأتصعو!شدات(سهمفييظلكماورتثمرا،الثالر،المتمرد

وساثاصحابالرأسما!يين!ناعلاهالمذكورالثوريأوتومال!كية

االاوراهدأهلكن،صء،نيطيلةكنتكذلك،ثائراي،نعمالانتاج

كأوانحخنى،القائمالطامشريكنفسهالوقتفيانيعنيتشهد

."شريكاياس

يلها!الىتحدوهالتبمهبمهذهالفعليةريكوارثواجيةا!

كاذامبررعلىالعثوراملعلىوههببةاجبةازد6احضانفيبنفسه

فروةيرستخدمانكلها!عبتهوراءمقريكويريدهوما.ذفس"بهيكللل

!نوجهةمنملي!ةالف4لازدوايرتقبرلرا،بصطنعان،ماركسضد

هـغاب!اولكن.فرويدبسلطةهعززةنيوهمهازدواجية،الماركسية

باتجسواء،الفعيدعنالاا)كلاملهحاولااكأياريكوان)2(1

السىلحالاتمنلحظةفينفسمهيفضح،بانجاهـالنوريةامالض

يضالئجاحان":والنجاحالتص!!دبينمص!اواةمعاداةف!قيم

النصانوالحال."النجاحيعنيالتصعيدانكما،التصعيد



افي!نالث"،وفى.ينامضهولآمافىكسهعي!فة!ت!ثروانهوريو

شفورمن!ر!سيص!همابيهكل!!الودمنخيوهنالمقوريتعوحمرويد

فرويسدباسى!دانهوجههطءانظافي!يسكل!عريقوئآلىأواذا.الطبقة

ممارصلضامن؟نريغولخبم!ئتنراكبأذنعل!لحئولأف!،ماركيعلى

ريهـو.فعبةففص!؟مئهاكىلافرورفيو!لأيد

تبر/روالنفسحير،فؤو!د.فرويد؟نى:!ماجص"ريقوان.اجك

بكلريكولكان.،الفرويديةالندرث،تلوجم!يمونو.المطا!!ت!4في

عاركسل!نمابفدرفرويدذلكمعصخ!نر-!وو،حن.طيهـأشر!ما

شغاؤهـ،بلاكل!سء!دتبريرليسيديهلثدرو؟لمحبرممهدف6انذلك

.ينفد-صان!يدانريايثث!!،!ريضل!ىدتهور!عوأنلىوالحط

أليبحاجةلة2ا!ىبل،مر!عهالى"!جة.ال!:بسيم!نممببوهدا

الفعليمرضهنفسهواماما،لأ!اينفضحلاحتى،بهوا)تظاهراءعطناعه

و!عا.ا!!ومحلىأل!فسعلىالأمرالحقيفيوكلصايهشطلاالأث!ى

.،ؤصةمهبر-لمحيعيةو،ثناعناللعبتهاسنكمال!،ي!جملاريكوان

ولكنه.امرهعليهويعرض،لهصديق،نغسيمحفلآتىالذكطنيعن

منهليماحذبل،مرضهليعال!لأ-افعاراله!يوهنا-انميهيذهب

اب!االنفستنيالطبيبعليهيفمنرءرحين.!علامريض؟ن!شهادة

انزعوممرضهبدون،يكونلنالهذلك.!شدةبعؤميرفضبالعلاج

:تعبيرهحدعكا)اونئع"!الا

وا،اثعا!ليةلان،علاجايأنىبحاجةنسنظاني.اس!ع-

ماأوليؤديأنبدلابه،-فعدنيالذيالعاهيةممنالنوعدلكبالاحرى

صحى"انااهت!التوفند.الكلامعثى!درته(،!و11مغدانه؟ثىيؤدي

...باني،اقندهعندمااشوسوفبانيالامحو(!امنليبدلا0005

اكثسصرممهتمضيصديقالكانتحيل.ضالعجمانيأافولىكيف

فلبثانمالكنكما،بئلطبعلاكرصشمنم!.نتنازع.النهارلاعات

صدكما.كس!ابقهمديقيئوتعوداجدفيمنبينتماالصلحتعقداان

أفيةحينطيالصديقه!افعدتان!علانت!اذا

ضى،!ميدية-تراجيديةسحرمم!في،ري!يحجملاوقم!

بالإ-ءولكنه.بالقطعكريديريكورسليهددالحلا!ةمو!ىتناولعن

لتسغ!يله؟مبررعلىب!ثرهاين،نفمممهخص!لمو.يفعللا

بمحاولةيكتفيلافص.لهقىارولافاعلاري!تسفكلأنوالعال

ألموطي،االحبب!ارسة،االاويةالصماعةزعيم،)1(سميوماوريراعراء

يتسىانهبل،ملحوريت!موخطيبةاكننصاببمحاولةيكتفيولا

الراسماهـحيالهتآ،بروتعيط!يبحاولةالىذلك

ناهوالهثانيالاحتمالترجيحعلىيحهلاماانأالسخريةمنص!يئا

بسعيانههذهريكومحاولةفيماوا!لر.وجطعنهعاوردب!وعلى

بصقنهوانما،الافرادمنفردابصفتهلاجانبهأليبروقياثسبالى

الراسمايىلأ:للطبقةوعف!لاراسماليا

اخرجانانتصالحكمنان.انظر.بروتييالحظهان!-

ليشساي،معانيهااكملفي،مصهلمحةوأعنيوأفول.انا!الفيلم

والثقافي،السياس،اجمعاوالاجت!اعيبل،وحسبالمأثيبهعناها

ماوررضص-جو.الس!ممورا!ااخارالصدفةقبيلأمنترى)1(

نمم!ف-االاهـرهيلأانام؟ويدة4اةالجماهـسةلزعييم

ناهوالثا!الاحت!الترجيحعاىيعملالاماان؟اهـءخر!ةمن

واثبءالاتالطلبةفمردحركاتاثىالكبيرالجدبعينينظرلامورافيا

منايض!ءـمالغلبةة):الروايهفيعنهمي!لفص.اي!وروسةالأوية

يفكرانايةالرأ-ماخيراتمنشعللنيلأوليس.الر(س!اليين

يملكونها،لالان!اولا،حقايرض!ون!لافهملال!ملاما.بر!مها

ادلاف!المنياتاننسوةبعضيشبهونالطلبةان.تملكهايريصرنوثانيا

ولمجائعونفهعمالفقراءاًما.ا!سمنةامنخوفاطعامهنمن!فن

ذلك.منيتمكنونوعندما،ياكلواانبريالون.الصصنةيخشون

."الاكلوسعصمايثلون

--

بل،وحسبام!صطديهك!ليه7!حبر!ع!!-!
.باضماركرأسماثي،نظمكرجل،كبيركبورجواؤيفنمحهفى

نفسهلتحريريسىالذيال!ئنب!هاسعه"،يصذ!،بحمأسهة

هوكعانجتهب!ينالغارقيليروتيريهـويترح،(،بخبلةألممعمانإفط

له.وجماعته*ماوريننسيومعال!ةوبيئ"ألاس!لاكأ)وجمغمسظر!

تحماسكسرلأنها&كأالرأل!طمصطلحالىتصيء،ريكوفههالص4

المحسمئنروعمونضبوحسبب!لوجيانهس!برأارء!و.ده!جم!طكل!

وجماعتهماوريعسبومعالجةاما0((آلب!وليضا:!بئبءوحىى"زرع!؟ع

الراسمالبصة،نعادي،!فضوحبننللم،أزجفىوت؟ةألمع،دبملأ)،ل!

.(1المخريبيةالر،حوصح!ة

يففملبانهريكو!ارح،هتوقعهوهأب!ش!ك!،بروز!ولأحيمئ

مووهـالابفيا!جينلان،!و،ه!نج!ءلمىماوكأ*كسم!و!عالجة

بامحتبار،ضبابي،باطنيهو!؟على،نهخريبي،عنيفثومايففءكون

ففاعآخروجههعنفيسق!،وريقئتر!نضروهنا.ا!م!رثوق

وك!بالراسماليالنظام!"بمايمه،نحريكا))خظيظ!"علىليتجاى

:ويقولثالرنهتثور.لهحراسة

.التخربو!هعالمناهضةفنمويلاسععدادءيىولأنلىومكذا-

مرينمنيشجعوالرالسمالي.الموتلهيرفيمنيصلالبورجواز!

هنساكلانذلك.للشكمجاللا،منطقيهذا.كلالراسىوت،مملى

.إبروتييماهدات!لا،الطبتىأ!ر!حارمنطقيا

نظروبمدذكاء"الحراسةكلب"علىيتفوقيالذي،برونيود!ن

بالهجةريكوعلييرد،للر(س!ه،لىح!الاسنر(تي!يةالمص،الحادراك!ي

مه!سامحة:أبوية

اثتخرلبمثلكبيرةكلماتفس!تخدمالايجبشيءكلفبم!

طريقتهسمعلىثسلونفت!ارزانهم.لثمابههاومااكبقيوالاتحأد

كراسماليفاني،الرأسماليةمضثهحعنتحدثنيانكوبما.الخاصة

المناهضونيعملانفيتكمنالدقيفةالرأسماليمةمصلحةانلثاقول

بالفعل.بهايقوهواانمنبدلاالافلامفيا،سضمللا!ءهليةررايهعلى

جهةفمن.مهكنةصورةباعنفأيضايرووطانالالمحض!منأنهبو

الطيبينافتيةامؤلاءامامالمجالالطريقةبهذهفسمحناقدنكونععينة

ياراسفيواحستشوةيفوواأ!قيرمنبصعطينفسمواكي

الافلاملانرابحبعملفمناقدنكوناخرىجهةومن.)2(انسان

منالمديد،الاقلههالأداحتى،تدراي!اوالتضي!يه؟لعمنيفة

اورباح

مذلةيتحمللمفهو.القاص!الضربةو!ةت!تروكوويتثوى

وطديعذاانه.مقابلبلاايضلاتعمهـابل،فحسسب!وذالورتمثيل

المحاني.يهوذا.الفضةمنالثلائين،نحىحرم

فهـو.ار!يضاءالرايةيرفعولارجاءكليقطعلاريكوانبد

والة!،الفنيمنيالاخراج"لان،الفملمباخراجتكليفهثمنعييريد

كليريكوفان،التصميدهذابلوغسبصو!ي.،(ات!صصيديعني

الوجهماءارافةمنوالمزيد،والصانالمذنةمنالمزيدقىحملاستعداد

المفارفاصلاهيوتلك!م.التسفيلمنالمزيد،واحدةوبممة

ميالوهميةالتصعيدسماءنحوريكورحلةان:الروايةفي(لبلمةالال!

الفعليالتسفيلجحيمميوتتفاقمفارعت!يلاسقطةا؟9-اقيمفي

واح!!ابامامهبر+قيفقد.رجاءكليقطعلمرجمصناىقاظ

فيوليسشبقةامرأةفمامالدا.بروقيزوجة،مافئ(لدا:يطرقه

غايأفيمعهالطبيعةكانترجلمناللاميالأةموقفتقفانوسعها

وهافالد.البخلمنتصلااليزوجهامعكانتانهالى-م!ولا،الكلم

الطل!تمسردلحركاتنقداايضاالكلامهدافينرىاننسهـتط!ء)2!

لسالمعلىالكلامهذلأادارمورافياانوصحيح.الاوروبين

اخرأشخصيةايلسانعلىيناقضهمايصرلمولكنه،بروتي

الرواية.في



ا؟ا،اليملمباخراجريكوي!لصكيفوجهاعف!ست؟رويىب!رلصعصع!

ككللارجلنهةالكلمليبا&رشنلهايثبتانالمعيرهذأأتطاخما

تقديمعلىفدرنهء!وا!دةلحطةالشكيعتريهلاوريكو.أفرجاد

!ماهالدا.المفأجأة.ثانتالن!ديدوجهعلىهناولكن.البرص!دلث

الحتمادهاورا!ا!ايقدمان؟بىوفرلد.بريكوركس.وديمةمسنةامراة

!سا،وما!لدأريكوالحدهااننىافثيرةالأونحاعكقمنوبالرفم

هـصيلهبالسماحريفودهيحزلهااإسالبراكها)وعودمنوبادرمخم

!شان،!ييمدبلاأدتساذادح!؟نىاعجه"عب!عارد""أ*!مقبل

منعركار!وويتفصد.انتصاباويئبىبحنادهيتمئدبث!ريديريكوركس

نسه.نجاءغفياوالضيعته.ادأمماكلتجاهاولأكضيحته.افثتصيحة

ناذلك.جللهاعلىالاولىمنشاناوامرادهىالئانيةوالالصيحة

عنالمسؤوليجعلهو؟ن،"هو))اليهتسثيلهينسباناع!دووريكو

يثبتفريد!يكوركىهوذأهاوالحالا(أصالةلا)امنيعاب!ماكل

ريقوهزاعمكلرعمب!يشها"الاصانة"هوأنهشبههيحنمللانحوعلى

ناهـ"ةقدالفد.شيءكلبعدعليهيقعلاري!ورطةفيواللوم

تاويلاةاولبس!ات!تمللاوبعبارةانر

علط!ي!نح!لمانهالواقعوفي.عاز!فيمسنحيلانتظاهرانس

بها.اثصلامحندمابالشهوة6!ظاهر

يرتطهر.الديذأكاله.نهائيري!وبحئ؟لعطثوالحكموهذأ

ادطبتفةثي!اكعرريكو،ازاماتمنبالرعمهانه،فريدير،كوركساما

واتفجوربالمسبى!عليهحكمتهدا!طبيعةيكونوكد.طبيعيه

عليهحكمارزيهوالمجتمعاننقولانبنايبرلملهاو،ثذوذ1و

ينحلولا6يكلاهرنعبة،لغريو!عبة!يالدخولىيابىو،كنه،بذلك

اصلاتتمعمليةاكشفيللانالتسفيلمناليهانحطالذياللركالى

.و!للاشعورالفريزةصعيدعلىلاوالأختيارالو!يصعيدعلى

.نيلب"بصورةأنسصنمانيالاخرابمالضيةاذنريهـوخسرلفد

انهأبالع!امص.ىصاحبهعليهضناذاالحراسعةكالبيكعلماذاولكن

هزيمتهبع!يفعلهاىريثويفررماوهذايدهـ.يجضا!سيح!ول

رمز،برونيؤيلا-!رقاله.بروتيزوجة،مادالداأ!مالمنهـرة

انط!!عرفمنمطلمةفرفةفيبهويالقي،مشعلايتناوقهزيمتهـ.

الدحانيرىاناوالحريقر؟يحهيشمانينتظرويقف،الارض

واخيرا.شب،يرى(وشيئايشمانغيرمنانتغارهويطول.الاول

لماحراالهأحا!لاليالغرفهانينبيئضوئهاوعلى،و،عتهيشعل

وانطفأالمرثصيحوضكيسع!ورالمث!سعلوان،الحمامغر!ةالأنثن

الملوثة.ماهه!ي

حلأت.مارمزبةمنبوعيهيهربانديثوبوليملا،وبالطبع

كأنتاذابانهنفسهيعوى،الحراسةوكلبالمسفلعادةعلى،ولكثه

روحه!ياندأمتفدنفسمانيةناراشان،الفيللافينلنهبلما!ر

النارعلىالباطنيةاداريقاسلابممايفضلانهوالمحال.هو

لههملا،ثائرا،متهرداالأ!ماكلداالانمنيكونلندهو.الوا!ة

!ارجبحبيثبالمش!لشهلؤطالقادمةالمرةوني.وا!مدميرالهدمغير

سنذق!5وعبثا.وتح!مهشبمءكلوتلتهمالنمرافئسخهب"ويلقيه

ستضغكلوعبثا؟اثمللتكمماحوافماالرايسمائيةمراحضجميع

المرحاضي!ءممعال!رازرارمحالىالقلقةالمرلجفةبيدهاالر"!ء!هـهـ"هذه

ث!املا.عآمال!9الخريصءبحعندعأالاينطفىءولنسيتقختمالمش!ل

وصثقتوهم.نبموتثونالىادنالحراسةك!اعالبلقد

؟مأمالاك!ص،ءبردض"لانهرتنكرءنريديريكوركسألىوانرمت.يوما!ه

،،كرامةافاهدا!))نحوبماال!يمنشا!كحولقد"جبان!سويات،1

الاخيو:هذال!مهانهماواذا

؟الانسنذهباين-

ايفا:كيثموتلونبممارسةاجابه

-.

نحص،الهستثللحولدهبلع!و!:،!ك!جم2-،--
ةلثورة

ورلمجو.كبيرةلكلمات،والحق،انها؟اثورةا؟المست!بل

...لى9بد،وندمير"العآلملغزويذهبانانه.مواضءس!ان

!الثورةهيوقلكم،الم!ىةلهبلهوزللأ!يريغه

.هذهاسريرخهعندملياوفوالف

المحص!مببعدفيالا!4حالهطارد،هواليهاريكوثو!لفد

صهتجربت!م!صيلان!ياهل،اوهالوكفأؤراودهـ،ل!د2

وائن.النئء!؟"ال!بديالضص!فةمؤد،جة-لجربهلتص!!دية

،يهرعأنفرو؟لملأ،!جقاخفا!الىالفنيالمة.صعيدديلجربتهرسء

ايى،برونيفيلالاحرافىالفاشهلمةومحاولتهما؟،لدااء،مهزيمتههد

نهصصف:التصعيدمنعروعمناففاذهيرمكنماانؤ،رتد!،لي!اولير.؟نه

لح!به.

لريكوايرينهحت1!لاذاةهو!نانفسهيطرحاتياالىو؟لولكن

التصعيد؟اىا،ء-بهـالحبعك،الوصولم!هايسنطيع،نه

ففيمافيتستط!علاامراةفاكلإضه:البساطةمه،هىفيوال!واب

وبعيارة.ب!-!انعفس!الك!ة(لممر.ح!م!عنلأكةايالرش!لع

.الاستمناءبداءمصابةامراة:كلريحة

ع!هيقعقيلمه،-فيال!ببتلبأنال!ينراسخرييكانوول

عن!!ابحثهطالالتياثنهؤزجيهالمراةاير؟ضهمييجىد!خه،(1هو)

م!عايقيمانيكستطيعارقيالمرأةفهي.التصعيدفيتصربفةف!اح

منيستطيماكتالمرأة،أنصالعلاقةممهايق!بمانبرمنحب!لاقة

.والاكلم!لالانتلالض!،على"الهوأ)يجبرانفيه"الانا"خملالها

كانفا(جنس.مورافياعالمفيغريبةشخصيةبالطبعوايرينه

المعكالو!يلةبرالاواىمورافيارواياتفي-مماولا،الموامكالى

.وا!لأا!حمالالأوحط!اىاالجسرايرينهعندلكنهي.بالأخرللاته!ال

انية!ينفس!هاوتحمس،آ!اذامعالاىبلاقةت!إم!لاتمنا!اا!فيف!

طنتتة.

فى!لىا،!ئيبانا!مقولىاليايغانبالمحرانبدلاولكن

الىمسال!للانهانصلالذيالجنسلشنفسهامعايرفعلاقة

اليث!ربه!فيالطبيعةوضمتهالذيا)!طريالجثسليس،والاندلأق

التحديدوجهوعلى،المجتمعرحىعليهمرتالذيالنزهوبل/

.البورجوازيمعالمر،4

فيمانركه4،حوله؟برا!جنيالبورجواريافجت!كعلمادا

مسنالثسيةبالعلافاتانح!.وكثرىلباعبضاعةالى،أندنيا

ش!هرءىعلافاتالى،وذاتزاتبين،وانشنانانيينعلاقطت

.وشيء

صنميةدثمالهوؤدالجنسهوايرينهءتلهق!ثكماالجنسان

منلحفةفير!كوفف!بيهتفأنالمهدمةقبيلمنول!س.اثال

اهتياجه:لحظات

كرجلهـ،كوننفودغير.ن...الفقودنا3و،اناهيانقودا-

وسيالنئفعاية.الاكثروسيلتيهيالنقود.ذراعنميرمن،"دغبومن

صورتيءطبعواانعليهم،الواقعوفي.المحببورمزيتخطى،لااتيا

اع!صمفءاي،الوضعهذافيواناالبنكنوتيةالبطافاتعلى

سالاتالرباهظماءالمعنيعديمةصوركبعمنبدلا،تب!ي!كات

.الادعياء

زكهءورتنفس!اذاالااللذةذروةتدركلاا!م!منائهافيوابرلينه

ولقه.السلطانمائدةعلىذبيعال!.،اوتهدىصأريةاوبباعلبنيفا

وعسار.الحروداقصىالىفاش!هواهااهـقيقاعنكتابامرةقوأت

سرقفيتباع"جاريةنفسهاتتصورانالماثورضمنائيالاسحلمها

ولكنهيا.العربيةاللغةكعلمعلىأصلاحملهاماوهذا.،(زنجيار

لاذ!ا"واسعةاملبخيبة))أصيبتالعربيةالبلدانبعضىزارتعنلأها



دائمةسو!اب!9كهالطلمب!كأنكعطنرهيالب!اننل!)ؤانرات

الرقي!.وت!ارةللمخاس!

!لكلمة.الفوويدياروفىبانفسميامريضةايريظانوبديهي

تولدتقد،ومشعؤاةمباعةتنانفكرة،تثيرهما!ا!تيالغقر!-انذلك

د!.الاولىطفولتهامنذاصاب!ا!يوففسي!عبف!!ةنفسهاكل

جوارهمالىوكان،البهمالراتعةوكانت،الدصمنالظمعمعةفياكانت

رفضتوقد.تتبناهاانالابمعاىعرضخ!اولادغيركااجنبيةاسوة

لأئقغير!"ع!ط!دركيماا-!ينهته!دصارتولكها.بالطبعالام

اليهاوابيع!ال!هيدتلكاددوفافيوالا"قييةب!اتقوميلا":قائالة

.ا)متدافضلاحوى!غذ!بفمنكاشتريثم

هسيبعتمفم!يؤهاوالملتثظفنمتميؤهاواقعبنعةافت!ثميفةهدهـالىافى

نهائياايقنانبعدالغنمحلحي!اتهفئيحلهاانفيري!وي!معاله!

بعدحش!مانلايحلأطبهاانه.سينمان!عمام!رجايومذأتي!نلنانه

:الالستمناءطقسعنقلعلنانهاافهم!ا!

ا!وسي!.ال!مرصووو!ىكا!د،!الرا!ب،معكلاعيش!

ل!الساحوسلشوا،تنأدولالبا!،أ.نتيان!مياليةأ!اةليستكين!

.افكارياسالم

نفتائ!ي8ـالمرأةهذمعملاقةيقيمانريفوسجمي!معتطيع!ولكئ

)1(ال!نسيالطقسمنأتظ-نأءاليبل؟نهانياوجود!امئالا!ر

علببهأللانفتاحلااوللمعليالافقلآ!دسيلة

هوذاثها.باوهامن!س!ت!اليلاليايضما!نايلجاريكوان

لاعهدالهافالعانبعد،وا!ددراشيعنيايرينهجآن!/الييسننلقي

وبثلمة،بطةمداعبةطياعمهاا!!تيولأ،ل!ص!ئايفعلألأبهيخيعس

كيايرينهتغ!و!يما./الوس!ىالقرو!كممصوفةيكونان،واحلو

وانمماثلةحركةبثورهات!دكتتر!ركفماانهري!ويلأ!،ال!وم

!عدارواذا،ي!يمنااستدارتيم!ينااستدارفطذا.وعيهالافي

استلقىما!اذا،الايمموجانئهاعليمتثهودارتتمهدكظالايصرجان!ه

ظهرها.علىت!شالفيانبالورهلأتلبثجممماكلهرءعلى

.يومذاتا،-لص"لامكانيةعنواوهامهل!يالهالعنانريكوويطف!

لنفسه:لق!

اسقدءس،هنمماتستد!،اناات!ركمحن!صاتتحر!ا.ينهأن"

الحلم.فييجريكله!ذالكن.استلؤاعنه*م!ا!رهام!لسشلقي

أهذاي!نيفمادا

ايرينهانكير.الس!ماتغامضوولاقا،ت!اوبايب!ن!ااني!ي

وميعلىاأنابيمما،الوظقوبهفهاالم!اوبابهظوعيعلىلممعت

هذاينتقلانعلىاالم!تقبمل!اعملانعليو!طلىا..بهما

ومنالحلم،اًلو!االياللاو!منفشيئالثميئاالوثافيو!االتب!ا؟ب

بقيةمثلامراة،الاستمنائيةط!سهارغم6فامريمه.اليق!ةالى

بل،ب!فسهانفس!تك!،لنالملالمةال!وففي،وهي،النساء

الممستقنل،في،اخلقانعلئ.بالتكامله!هتشعرر-لالى!متحظج

..ال!و!ه!همثل

هناءايتسامةت!فشفتيهوع!،لدقادريكوويسمت!مل!

فون.اعتباطاهنا4(الجشصي.ال!قسإ،!يارةمورافيعايمممص!للا)1(

كالضفة،تكونانايريمهتمارسيالتيالجنسميةلطقوسلخواصى

والطابعالشخع!الوويةهنكلارية،م!ردة،فيهاتستصيالتى

الذاتخاصةلاالش!وخاهةهوالطثسان.واحدةو!كلمة

الانمسانية.

-+م

محرجمح!!.يىو.ح!سبه.مم!صي!!!ر.--هـ--
فانهاايرينهاما.الفراغ(.لاي!دلا،المر!مالانانيود!ئ!ااهـينه

صم!تفي،تسننمش،عارية،المرآةامام،مقعئ!اعلىجالسمة

.الوحدةصمتهواخرل!حمي!

الهالبتأمكانلاانالصحيول!اتمنلعظففيريقوويدرلض

ا!را!اصابططيالغززخم!منوينسل.هذاوالوحث!اتصم!تعالم"!

تت!او،لاالتي،ايرينهابنة،فرجي!يانومكرفةائىلمدلف

ا!مائه،ولثمسلوذا!وينهمناذققاما،ويهم.الكمركاالتاس!ة

عل!فيستدير،ترعبهالجريمةفكرةوحي.خنقهاثمبامن!طبها

دخل.ك!اويخربم،قييه

لحياته،حدايضعانمنبدلالك!ه.ا!لاتضحارفقرةوتراوده

اكل،ولااكثرل!،س!يع!دانه.التصععيهديةكسموتهحدايصعانيقرر

له.فرارولافاعلاال!يال!نسدفيلعا"ا)!اي،فوج!نه،فاوس!االى

قبلعاهرة.طهرةشيء!لوقعلاولا2انهأ؟زوجةفاولتا

عليالزواجبطدفىارفمها،المواخم!احدمنانتقما!ا.وب!دهالزواج

وبعد،الاوليفيفاف!ا!بلةفي.المماخورفتا!تمثيلفيا!-"هرار

بالتحديدهوافالمنمبلفايد!افيدس،مضاجعت!امنانتهىان

علياجبرها.الماخورافيغر!هافي!ايتركهمم!نا!ديالمبلغنفس

فابلهاعن!اترتديهماكانتاللذينوالمروالالقميصنفسارتداء

بيته!جرستقرعانعلىاخيرااركمها.الما!ورفيالمويىلل!رة

الاولي.للمرةقدخله،عاهوةككل،وكانها

فهي.كلهب!افبلتقدتافاوسبانالاضافةمنبدلاولكن

يضاجعهااناسياةمنفايههاكلافي.الهتشيئةالمراةمثالبدورها

ثورهاتمثيلتعيدابداظنها،الاها!ورورغمالمذهـةر!ميكو

بليدهمن.الحبفراشالىلتجره.لاي!هاتمد.بريكوالتقتهكلما

يتبعها،انالاريكويملكولا.رسمهمنالحماريجركط"!و"منه

:بشرطولكن

.اًلبقرةقبلها.قلديلكن.الح!طلنفعل.ح!عناس

بصصرةالانالحب(النفعل.شنتاًدااخرىمرة.،-

اعتيادية.

ثي9.لاواما،ا!بقرةتقلدياناما-

عنوتكشف.قوائماربععلىالتنتصبالسرررفاوشناوترتقي

،وتضعللفضولمثيرحيوانيبشكل"الاخامالىراس!ماتدو.!فاها

متواصلا:خواءممالهوةف!أ

.هوووووو-

أيضا.-

.موووووو-

ايضا.س

الىريكوورررانونهيالحيوانيةهذهابل،المف!ئيةهذه

التسني،فيغارقا!يلاهماكانفلئن.للصلأمقابلكيربوئاق!اوسظ

كافيولئن"فوق"هوبينما"تحت)،ر!ىالى؟ل!هبةفانها

قليلايعوضفانه،الناسجميعالىبالنمسبة"تعت"بفهيشعر

،"فوق"بانهثمرهالذيالوحيدالثخصلانهـ!فاوس!نامعالامرعن

تهذهالاوضاعبمسبيةيذكرهاينيلاوهو

تكثر3لا.تقوليانكريدفيمماواثقةتكونيلم(انتتكلميلاس

انكجاهلةتذكري.قليلاالاتشربيلا.صوتكترفعيلا.ا!ضحكمن



لم-ءا

الالوان!قأغنيةالاكماملممالت،الجداولمم!تت!نة
...يتيهوهوالماءبوحوللابعاد

الشطانزرقةينسعج

البكر،السفوحجتلبر

بالاغص!انا،بديعقمهاالحجارةن!فرت

إأكللاكفماناأنتوساج

الاقداحبذهنيتديرباقيئالاصداءهيوجارحة

عبروالمن

...والاثماروالشمس،بالخطىالمعابرترئحت

الافراحوضجت...سواي

الاحزانوضحت...سواك

!إكالاكفأنأنتوساج

***
ا،بوابءلىمغترباالعيدبعدالعيدومر

...الطرقانتعلىومسفوحا

كس!معلمالبيضخطاهتسممعولم

الساحا!ومم!

الاثوابعلىالاخرىالضفةبريق

الاطفال!توهجفوقالتاريخمنومجمرة

اصا:والاقفا،والمذياع،الاسوارحويىوزيرهشى

الصعوبةمنشيءفيهنقاشاسمعتاذاولهذا.الشيءبعضوامية

الاتنماليلمانكايفاتذكري.ال!ممتللزميانلكالافضلفمن

بنافي-دأ،ورشةرلشىالاليساباكوان،التربيمةمنبخمماحظا

)1(.جرسفتاةكاملتينسنحمنعملتانكاصراوتذكري

هـ-عالاندسانتفاه!ف!و،معهامتفاهاريكوكانواذا

:الثمسيء

لكولهممى.تفهوكعلىالحصولفيكلالحق،،الحقليان-

ذلك.فيالحقانت

ماتفعليانانتوعليك.أفطلىالاوبامكانياتفهمانبامكاني

تفاهمنا!.تتهفسميانغيرمنتظييان،بهتومرين

عنهايصلصرا!؟باا!حميدال!ابلانمتفاهمةفاوستاانوبديص

رمخو"ا!وكملك))!وت!سكسوواًلها-رارن!4يدهماتمداىهو

."الق!بادةعصايمسكع!دماكالقائد"

ووهعهة2للصالرجلاضطهادكلشخصهافىتلخصأفاوستاان

.ناو!رةلاطائعة،دةمتولاراضينتلخمه.القرونمرعلىلها

له،"الموكملك"مصث!ىامة،جاريردةبرلى،امراةليستظفاوس

سعادت!ا.منتهىعبادتهوفيحيماتهانثرت

"اووا!ااًنةتحت.المتص!ببديرلارإبمومسميرةكئتهيفاوستاوعئد

مومسىهاي:)1(

!!.،

.

(اورت!تقيص!ص-ص!يةمرراالهارىهـلف

،ا!كوأبى،دعيفيبمم!س!

"المىوانلتىحو-ونثلتخأ

!إكالاكفانآتتتساج

ل!!!
إنهآفأ!ل!ت!ؤورثطؤوقيعث!طالرنثرصقحق!،

قمافألىبمهـثرز"يرحم!حمعا!ور،اإلذ!ج!-!وس!لث

ألاث!افط،واحا!كحأح!حل

)!!اك--تلئ!!السفنقلبيتبوحش

(الاعناقبدزحشجت،)الذيالماصبتوقفوفيك

ألونريه.نبرجلم،الويحبكفطسقطمفوما

.الاشراقفجأةنخلد

فتنىقد،تلك،ها،أجل

...العإجانهي

كالبركانأنتوساج

اأ!جوي!ح!د

فيالولؤلهصيدالاخوىا!ةات!بحراثضاءفي)!)

.أالرده)وتسىالعربىالخليج

وبرالىابرح!،دهفيالمتقصالخانقعالمهامنائهربيحاوا!وهو!ليه

يصودوريكوف!ولهااخوعلىيخسدلالمشارهوذاوها،عانة

.بقرةالىحمارءشدةبل،مسفعلها!ىمثممفلعودة،ا!م!اادراجه

مد،المصي!تقلرإكو.الدلالةاعبااكلبالخضالعودةوهشهد

تقصصمح!بثا+سالي!الطابقالي،ماءالمص-لامالاترايةشهروهـد

حتىوي!ررهسروالهارراريفكاىعليهيلحفو"!إريكوركس.فاوستا

وضدعثماولارجمكوي!فخي."العالمجمال"،جمالهالجممع!وى

علىيضغط."!"يتقدمهببما،فيغادرهالمصعديق!.الملامر

:الاخبرةالكلمةلر!كوولنترك.البابفاوستاوتفتح،الجرسزر

تخفضثم،الى.!نهـ..البيتبقميصالعىجمةعلىفاوستاقبلمو)ء

،وتمم!صكش!فةبربنتت!بسانغيرء!،يدهاو!د،"5"ف!رالظرها

ثم.المم!ميرعليلهح!هالحماربزمامالمرءييسككما،"صه"ب

معهاناوت!!!ئي،وراء!"((هـو"ت!محبهش!ظ!هاتولينيانها

"هـو)ء(ر،يدحق،ا:!تاالىفاوستاتدصلطومحئدص،."هو"

."كليهممااتبعهص"و

مسهملةاتنمص،رولكنه.ف!همراءلاامرهذا؟فاوس!عاان!نصرتوول

الانتصارو!.حمأرعاىجم!ةان!تصار،قلف!كمااو،مسمفلعلى

مجنن!ءفو!مش!عيىءانسانعلىء*ثيىءلانمهاننالميالوحيد

.اثىءبعدغيربع!منللانمانإ،ضركلممغاقبورجوازي

طرابيشيجورجحلب


