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فىة!كالدا!!كل!أ!هق-ررللأا

1(لمتاه!االه9)روايةحول

"نلجرافالديليجريلأووظ)نشرت،6891عاممنماوفتفي

فيماالمكشوفةالمشاهدكميةتزايدفيهاتنعي،افتتاحيةةمقا!

بروفيبريجيدمشيوالىاليواشارت،ادبيةاعمالمنينشر

منالمز*الىي!مان"جادينأ،كافبينباعتبارنا3!أ149لأي!"هم!

يمكنكانومواؤفمشاهدقوامصاببهاراتكتبههداا!زوإبانالمبهمات

عليبشيءاتحفظولم.تحررااقلازمةفيادانتناالى!ديان

كتبيمنف*عددالجنمسءنكتبتانيالصحيحمنلانه،21قإلةهده

عاما.خمسينمنذبهايسمحاوبالقبولتواجهكانتما!ةدطررو

م،!40*هلأيا"لداعراالادبفهـكر!كقنرةسيباعتباريمنكنابالالكنشو

فلا،الصفةبهذهالئينظرانفياخرشخصرغباذاولكن

بعدح!ق،ولكنصاحبينظربوجهةت!هإقاةمساهدهانشك

الندنيةضاالتلجرافمقالةنشراعيدانةفليلااسإبيعبضمة

عنيفيهيدافعخطابانيوزيلانديقاريءفكتب،نيوزيلاندافطجريدة

حولتسدوركتنصفمناكئرانالىالقارلمجرهدااشار.بقوة

نبءنوانه،والادباو!يقىواافنواالفلصفةءثلمنموضوعات

الجنس،منالقلإلدلىالامنهااربعتحتويلا،السبمفىوايالمقبما

هذاقرأتحينمااقتنعتوقدالاطلافي.علىمنهنس!يئاذحنويلااو

كتبإثر0انحقا.الداعرالابكتابمنلستانني،الخطاب

الئقدمقد(المترجم-االامريركيةالولاياتاحدى)انجلاندنيومن

ص"الجنسيةسورمجيرارديومية"شابهـضه2بسببالمحاكه-"

رايوكالا."ادانتالىتؤدلمالمرإكمةولكنهده6مثت!هواجهـكأ

ادبية،موهثةايمنكاملبشكلمامحركأفانميرغمانهالقاضي

الفنية.الشاحيةمنللاخونمسيئاولامنحط-،يكنلمالكتابفان

مييمطب،الننلجراوومقالةظهـورمناس،أبيعبض!ةوبعد

ف!ياشهدكشاهداًلمحاكماحدىالىاتقدمانالمحإماةمهاتباحد

حييالمط))كتاببيعبتومةيحاكمكان،برادفوردمنكتب؟،ثرص،لح

الفيكتوريالعصركتاباحدكأ:!اذاتب"ترصمةوهو"الممرقي

تمنت!لصرجةمشغولباننياطلباهذاعلىوا-بت،اج!لصصا

منكورنووليومينتسننغرفىرحلةوهذه-يوركشايرالىان!اب)امن

يكنلمالكتاببانقوا!ع!يع!دوابانرحبتو!كنئن-اؤيمحيث

.انجلترافيعلناينشرانالممكنهـ!وانهالداعر،الادبنوعمن

بدأتوحتما.المضىبهذاخطاباأكتبلانمس!مدانيالىوالثرت

نا.الدفهـاعء،تقعلىالملقاةالمهمةصعوبةاكتشفت،اخطاباكتابة

نثرتهوحي!نما.ادبيةؤيمةايةله!هست،االسريةحيعاتي"كناب
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4انس!هاالمسؤولىو!قال،امهركافدا"بريسحروف"زنتر!ار

غيرايضاهذاولكن،الفيكتوريالعصرءنمينةابخنماعيةوثيفة

هـنصفحات!ثسمنيعوؤءانيس!تإعالاجتمهـاععالماًن.صحيح

منالثلاثةي!عرفيهانيمكنممااكثرمايهيوهنرياو-شارلزبوتكتابات

يكنلممؤ،فهاًن."السر-ةحياتي"كت!يضمهـ-االيصفحةالاف

،أ+،*هأ"*لأ"س!الجنسبلآبااخلمةمصابةلاهراةيةالذكرالصورةسوى

لقد.مكبوتةطافةعنالتنفيسءنن!سوىءغدهالجغس!يفىولم

اربعينعلىديز!لماالجنسيةالتعجاربانواعمنم!فىنوعكلجوب

وانهاةانناساحبراث!يئاهـانفمعلهماكلانقررئمم،ن!وهااوسنة

؟منحقعداىكانانهينكرانير!ستطببعالذي.مرع!يكبانشبغي

لشي4ازاؤولجيوله،الناسكلقراء4عالىيقبللنانهالهصحيح

واجعوديكتص،صاالت!الذاتيةالشاص!قواءةعلىيقبلو!الناسكل

ضدهم.ؤصزحجةهذهوليمست،ا"رحااو-ورزسياب

ةسد،(المريةي،ز!"كتابانيرقولانيسننإعلاالمرءانبل

11،او،"الاخلاقالىالاهـا،ةؤصدودوندذيمةنيةدون)،كتب

استمت!عؤدالرجلكان.ضدهاسضمخدمتالت!ي1،ابارةاكالت

!م!رالفخصااوصلوكان.عنهر،لكتابةتعاص!هولقد،بالجنس

نعصداهعاالكأسطنالصفحاتتلهـككلكتبانهطاور،العقلقذر

،انهوا!عيالكتابفانشكياءكلورغم.كا"لم!ةبصورةالعقلفراغ

"تلكحقيفة"نتكامثلمايماما،"حق!يقصيةأءنها،رجلحياة

الاوراق)ءمنود-ولهاوزوبرتهيب4قرأهـ-،اك!ه!ا!ائلشةاالمجلرات

رعم-الاناوافقاًز"ب.التار،يمفيلفهماءبركتابةاصلمن"البيضاء

هـص4معتانرسواعنشرض!ديقفءاثيمعئا!اكانعلى-هذا

قدج!-!يهجوم-فاصيل،المثالبلىكلاى-السارةغيرا!حقاؤلمق

دفالتفاصيلتلكشرفان،القتلجرائممحاكماتاائنا!فيتظهر

ياولكن.المجرمون!بيايقلدإممإثلةجرائمار!طاباالى!ؤدي

لنفانه"ا)ممريةحياتي"م!لفبهةاممايقلدانيمكنشخص

،الضررهذامئلالحاقمن!قتربولنحقيقيىاضررابئحدينزل

فيافكراناستطيعلااانني،عليهينطبقلااعتراضيفانوفيلك

اًجدلاوبالهـظكيدسالكتابمنعمنايهااستندلانيصلحاساساي

حث!مثلماسالسجنفيعامينبقضاءباعوهمنءلمىالحكم!بررما

.برادفوردفياكتبلبائع

صاددياعمالدلىظبقانيصعب"الحقعقة"حجةولكن

نشرهاعنادافعاناي!فعايمكنىالتي(،لأ+3،3أل!11هبلفاني))و



المرتفعةالاسعارتعملحتى،مرتفعةاسعار!اكا؟تمااذاوخاء"سة

احبلااًننيالؤاء.منالسنلهـصفارا:-بةبا"المرث!"عمل

اننىبالطريقة،خاعمةدلا)ثةذااو"هاهـ،"أظنلاوانا.ص(ردي

الروح.انبوفوارريوالانسهقىودلالةجانبواهاناهىسقىبهاتثهر

كتابةيشبه-تلميذبهيقومتمردروجهيكننبهفيالسائدةالاهاس!ية

ف!!ياففانيمكنلاول!ني.الجموانعاىالقنرةا!كلمات

يعترفكليلاندفيان11هيلفانن"لكتاببالنسبةاًما.كت!بهنشر!ع

للكضبنموذجيمثالاكتاباوكلذا،المالعلى!ء!هللبركأ:4بانه

."بيدواحدةالمرءيقراهاالتيالكتب"بانهابوؤطسافتدعاهاالتي

بالفعليعرفهلاشيءفببهوليس،جيد!مهلكتب،كأاب-لانه

اصدار!عبئننغرفانبدلااننا.الرىندسنتجاوفىقارى،اي

هو-الجمهوريستهلقهلانصالحاليساز"نعلنوان-كأاباي

القاءاو،ساحرةاحراقاو،مجرماعداملعملبةالادبيارشب!يه

مثلعنندامعاناصهبالمنوانه.السجن!!بالسيمعارض

لاانه.موضوعيانعزالاوتبلعدوفي-أحيزلونالاجراءهذا

الفهـرياالتعصبمناساسعلىاًلاالاجراءهذامثلن4الدفاعيهكنن

الكاثوليكيةإاالهنيسة"فهرس9علإقامالذيالاساىر،ممثلالاؤقوضيق

لاجامدةع!ائد4تقدكلاساسعلىاي:اإكتبالنمازيبناحراقاو

المخدرةالعقاقبربيععمليةنهاجمان-مكننا.بهاالقبولمنبد

صغاريشتريهلكيبالكحولالفاكهةعصيرمزجاو،رقابةثون

تتنحان)م!-نالاعمالهذهف!ان:وعملينفعىاساسءلمى6السن

اجسد،اامكانياتعنتقريباشيكلنعرف!ونعن.الاجسادتع!ر

الحجحمنالنوعفهذا.العقلامكانياتعنلمميئا.عرفلاولكننا

الكنب.مجالالىتنتقلانتستطيعلا"النف!ية"

خاصي-التمطسصورةؤ!ايب!وهذاكلاىعلىاواؤقهانسي

الدفاعممنها،يمكنلاقصتهانيعرفماكرمحاميقدمهال"ماسمثل

تمتزج.لاالتيالقيموك!جالمس!تقلةالصفوك!خل!لمحاولانفيقرر

معارضياراءء-نكبيراعدداافراواقساالاحساسهذايجتاحني

لنوعمالكااجدني،نفسيداخلان!رحبماك!ولكت.الرقابة

الادبيكونمالمى4يدلنيالذيالحدسمنوالننحددالوفوحبالغ

توصي!حاحاولبانلى.ؤاصمحواتكو!"فييدخللاماوعلىالداعر

.احدسا*ـذاطبيعة

ترجمت!فيجاءتفقرةءنانطلاقطنقطهةازخذاني!مكت!ه!وؤ!

:"البدابةنحورحاة"لآالذا""

بئنالا!ماسعليهيسيطر"الظلامفيطقولسأ"روايةبطلان

يصلانيمكنالمعنىهذاوان،الانساننالوجودفي!نى"ثمة"

عليه.العثورالىالمؤديالطريقالعقلعوفادامقط-العقىلىاصها

طريقالجنس،عنتينشيوء!"المع:ىتجارب"اكثرمنا!لمةووان

عنلبحثسبيلافيئى!نة"بدايةكنرة"يقدمالصنلىؤمانول!ذا

لييبدولانه"بدايةنقطصة"عبارةتحتخطااضعواتسي).الم!ى

الانسانمارسهاذاالجنسمنعقمااكثري!وناان-مكن!"ييلاانه

فرانكاوكازا/وفافعلمثال!صما-الطافةهـنالتنفيسمنكن!وع

.(ووطريس

***

،"المعنىعنللبحث"بدابةنقطةالجنس-!ونانإ(يمكن))

".نموتمصنىلانولانحيالان!ئلا":انهمنسارزراكدهماانكار

عكتنطبقكماد.هـ.لورانسيعكتنصقىا-!ةاهذهانالواضحوهن

صادديعنالدؤإعاًن.مقالهـافيتعف،"ال!لجراف!كانتالنيكت؟

مابشكليءشويالجنسانرأىالاخرهولا."ممكسنامرايضسا

ف!يجوهريةاخعلاءثمةانالحقمن.الانسانيالوبرودمعنىعلى

،"المتلاشيةالافه،لردودقازون"ؤيالتفهير!م!ال!ل-تفكيره
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الاخيرالشحليلفيمسعاهويخيبعملهيفسدالذيالفشلهذا

التيالكوننطر-حةمثل،اثهيرةالاخطاءآثارمنعجيباثروهذا

الذيالفلوجيستونعنصرنظريةاو،مركزههيالارضبأنتقول

رهـرصورةفيالخطهذاويبقى،الخليقةاساسانهلوماقيل

والحس.الاه!حةمنشيذايكمسبانيمكنالذيللخطلنافع

،""كيريلونيقول.وجوديةلفلمىفةممتازةبدايةنق!ايضايقدم

ف!انادن،اله!اكيكنلىماداانهدلسهويفسكيابطالاحد

يصلحنىا!طقبهـظينطإقثم،هذايثبتانوعليه،اولالا.شان

الدفاعالىيصلحتىبهينطلقؤانهصاددياما.الانتحارالى

يبدأانار،ايسمتطيعالحاتي-نكلتاوفبم.الللااخلاقيةءنالمطلق

.مثهرةمناقشمةفي

-نجكرلنمعبنةكأبااقرأحبهـاالحقيقيالسارةبادباصسانني

لا-مناوركيدزهورلا".نور3ص5كتبا-منعهاؤ!مطلفااحد

جيمس!واياتبعضحئاو"الابس!طةصانعو"او"نتىميسبلاند

كر4الكونتغطيةبمحاولةجو!سيمسنرفورسلمتهم.بوند

(1يويىةز"روايرسة!ييبدوهـ،ان.مخطئاكانول!".بالوحل

مئل،عكسياتائيرا-فىثرانبهقصدوؤدع!داوضعوقذارةعنفمن

جيمساطسويفتللكاتببقرابت4نفسهجويسويعترف،قابضدواء

الع!راءيمتعالكيالكتابةمارها"فقدروبينزوهارولدتر!يزهادلي

وال*ضمف-الجنساًن.الامتاعطريقعنالنقوديربحاولكيفق!

هـ-سذةاكثرالوجبةيجعلاانمنهممايقصد-اخاصبسكلوالمنف

يبمونالذيئومحهاالدع،رةبيوتحراسمثل.انهماوشهة

حججهمالمرءجرفاذا.للدفع-مهـستعدشخصايلخدمةاستعدادهم

مثل،ص،رديحججءناخرىفخايجم!ا،المناؤشةضوءالى

الافكاريهاجمهـإنالذي،اخرحديث!طقيوضياياوفولتير

يقول:"م!درةقولةيقولانه.والخمرالطيبةعن"الميتافيزي!لآ"

واهـروح،بالنفسوالتضحية،الذاتوانكار،الفضياةانالناس

هذاانلفاقيانااما.حيركلضإ،وا)نتجاعةوالهـشرفالعامة

بالنسبةالخيرهيوحدهافاللذة.مشوهمختلطت!فكبرسوىليس

ناهويفعإ"انحينئذيوثكهـااًن."التفكيرمعتدلواقعيلاي

يءوالث.للاامتداداقصىفيفكرتهتوضيحبمحاولةؤفسهيرفض

دحالىبالضجرنفسههويرصبامانههويدشناالذيالوحيد

منانهعلى."جويىعت"ل!وايص4اكمالءنطويلوقتقبلالمرض

وانلمغرد"،1اني!،ولرإناقيكيالقيمي!رككاناًنهالواضح

.الحياةفيهايبعث

يتهضعانلالانهماهاجاررايدراودويلكونانينتقدالانأحدلا

ف!لقد.هكسليالدوساومانتوماسبهتمتعالذيالذههـنيبالتعمق

"القبمو"مسامريناو((مسليين"باعتبارهواالن،سالىخرجا

القيممن،هيدلكالىومالشجاع!ةواالشرف،تهادافعطالتي

ظهورهما،زهـنومند.حالبايحولهاالاختلافيمكنلاانني

تعقيمداواكثر،واقعيةاكر"المسامر"اوالمسليالكاتباصبح

تسمقااكثريصجحلمال!فلسوءولكنه.الثقافبلأالناحيةمن

يفعللاولكنه-عهداالاقدمال!مايرفضانه-الذهنيالتحليلفي

باسمفق!"وانه،الاسئلىة!حهـنلكللاباحثعقلباسمذلك

كاناًذا-ءاقيمارفضواـكن".يريدونماالناساعطاء:"تسلية

الوعيتمامواعيايكونانيجب/-مفيدانشاطايكونانالرفضلهذا

يريدونلاب"راءبؤ!ونباناسنملتقيحبمااًننا.اخا!"ابطبيعته

والاعراض.متعصبيناًواغب!اءب!قيندعوهمفاتسا،لمحيهاالتفكير

نوعءابشكلاف"هو،االتعصباوالغباءمنالنوعهذامثلعلى

معللتعاملومخارجهضميصاجهازااملكاًنني."الصياةانكار"من

ج!إنرااييضاواملك.حيلاليعلىيبقيلكياحننابهالذيالمخعام

كائناباءضباريونموي.تجاربيمعللتعا!لومخارجعقلياهضمميا

س65!م!فحةعالىاكننمة-



االلأعارةاليجنسواأ!ههمميههمهميم

-32-االصغحةءالىالمنننمورلهابع
سسسهير5--

الجسدينموي؟شمسدمثلمماالجهـ،زهذاعلىيمتمسانماانسانيا

الجهازين،منايافصداوانغاقكلاداذا.البمننالجهازعلى

!نهـنيمنجا.-وعمنكتابااًن.البط!ءللضسهمم!رض!كأدطفين*م!فا

كلسعللتعامصسلومخارج!ميةاجوةملكونلاروبيهز!ارواداو

التمق--نران!"زخصوحان!كط!ت!ج!ةوا.!رؤفهونطلتبااقب!ا

!اذا.بورسهتج!االت!ه!!ف*قه--دهجهازرائ!صة،اضطلىوا

الاحمما!!هطامتجةاكانت،كلوياكألمدةاعطلهماء،شجسقراما

الامساكنتيجة"كعهوءذ،بالهقم،ا،لمماغءنالممب!سب،عامداب

-ك!.سقالا

الالاءأه-من*دا3بىرعددعلمىبالإبعينلإقالقانونوءـذا

رواي!ةظوهـلاقرأاذابا!عقمالاحسإسبنفسالمرءيشمه-ر.44الاد

"الىفرداشئبا"بودإسروا!صةاو((كرير-خو!جان"رولانرومان

هضميا،ولكنهجهازانمتلكاًلكتبهذه."والسهلمرمال!رب"حنىاو

التجربةتاصكمثلهـعللتثاملالكافب!ةالصرصءاىاكه.راليم

بساطة-لءسلهفمياالجو،زانبالملاحظصةالجديروهن.الكبيرة

افىكياءهـاناوهك!إ-اءخالان.المجرداكفكيردلىالقدرةهو-

غريب.بجمودتتصفكنه"هـ،ؤ-انهذاومع،ش،كاذهـ:دماعمقوعاى

مجردوليي،!جربت"))مهاج!ة"علىبالكاقسرةهوال،اماثي/ءان

يفبررونو.بى*ثانلممكنلا.يتجاوزهاانوانما،"إماني!ا"ان

ا(سهبه،واطالاتها)ضقيلالوعوالىلموبهمنالرغمعلمى،افجراعاى

ناق!،ولالتيالملتهبةالفرانهذهمنلديه!ا.ض"-!رمابسبب

..ان!باخاميصهرا"-ونمثل،مادته"تأكل))

الداعر.الادباطب."حمسيانهءت-"قلتمايحددأماهوهذا

بلارز،البظطيورنطهملاانن-،،1،فمياالجهـ،زا-ةبم"أمروركلاله

هماجهزآاننهرؤطن-ال!،الثقيلةبالحلوىالصفارالاطفال.لرضعولا

اعرلىوا؟طههاؤ!عالت،ؤ"ذاالافعم"هذهلمثل!!"صررانءاه!-ميا

الاه!-صالبتهمةامداتاء-ون!ارني،النتهجصةعلإ"س?-ونء،

رديءلرجانىكاخليطا،بكاعلمىينطبقماهووهذا.الاجرامكي

اكثر"اىاالوصولاىابذاكهادؤا،واد!الجىسمنالطهو

.القهـاع.ن"ور"وعاالهابرطهـةالفئات

منكتيااعيتبرلايبلمنيالذيالسببير!مر!؟يضاهمىووهذا

الادبمنصاددياعم،لاو،،!لؤ،نيو)،(،اممر-ةاصاتي"نوع

حننويكانتاداعمالؤالة-4هصوالرقيقيوالمحئر.احقيكأ،ءاالداعر

حبا"ف-))كتاباًز.ةال!؟انكار،دمرالسامالسنصرهذا:لمى

لصفحاتاءئاتمن!ليلعددبهداضنراربامليءقيلكلابرالسغ((قيدسا

-جل))اوالهاج-إردا(كأابمنتسميمااك!ثرلمسواكنه،الاولهى

لكنهو،وغبننخنتهللاضاباؤيهذااق!اروااو،ؤإلقاص."أمراؤا

:عوالاسا-جةؤ"مهعاىالمرءيعونرضوؤ!.وضمديماولاقاة،ببس

يستطيعول*ن.اهميةالان!.،نيةا!جارباكثرهـوالجنسبانشءوته

ي!!عثىاهتصاكو!مى..لرؤض!اا!اوقىالهـ5بهد؟ءو!نانالمرء

نابهد3-!طالحاعلىبيتهوفنرباعياتاحدىيفهعانالقار!ب?ن

!!ةرواعلىالشكه!عنفس!ظبقو،،ن!و!ااوصزوصةنتره4اثنيإقرأ

اةهصلاردلثيرفراءتهوان،صادلديبال:-بةاما0(1هيلماني))

كلةالمساما.لبببستهـوؤن4رباعصفاقامنسعيوانبالفهليه!نلفيا

رء-د4اةفهر،هارولهـرور-ساوتشيزهادليمع؟واجههاالقي

عهـحمافادرا-عصدلاالمرءفإن،لصفحاتاءنفظبهلعدد!راءة

،ذلكءع-ماءصهرء4احاولؤ!اذا.بيتهـوفنبسمم!اعتمتاعالاس

الفارغالعالمهذامعم!ناسبغبرفئصايبموسوفو-نجنهو؟اصفان

ورللاكؤ!ي!ورة"يبدو!وف،فيهنهيثىالذياله:يفالخلإراضر/را

اهـ!ف.الموسقبماحلامهءالمفىيإنتى،"لهلمحاعلميةلاجصيل

65

شانالقيممنبالتحقيراحهاساالداعرالادب!من،با!ار

،المأديوالعالمانالانشعنلب-نمعركةالفنكانواذا.ومهانتها

عهلالانسان.فالعالمجانبالىيقفالمعثارةادبكلالبفانائئ

تثيزوهادليروبينزوهارولدفله.نحكل!كلاان.لملأحظاناهماومن

-لميهميبدوماوكثيرا،الجنسيستغلونمثلصاال*هـيهصةيستذلون

ا،رمر.الهدامالنشاطمننوعاباعتبارهماا+شينبتيساوونانهم

اعلىخ!لكلء-نانال!على،-كمانناالىبرناردشوا؟"اروؤد

!منيوهذا.4اليىيهب!قاعبادنىاجرماعلىونحكم،يبلغهاذروة

!ايمكىننروةاءشىعندفاءا؟عتبارها،!يهينظرقدلفناان

والكاتب.؟ايهيتدنىانيرمكنفاعالنىضدالانسانير:لغها

ويستنزالقارجم!يثيرلانالاثكطءلا،والجنساجريمةايستغلالذي

..المظلمةالقيعانتاكادنىعنمداؤ!سااصبحقصدانم،ساعره

سلةفيتجعلهالثصبالطريقهالجنسمعالجةالىمضىاذااما

الا/مهانلخط!ساتاءثرمنلحظيةباعضبارهالجريمةمعواحدة

مركبا.اتهامايصبحاتهامهفان،انخطاطا

***

سوف!.المنافشةمناتايى-لآاالمرحاصةالىالانفلننطلمق،ولكن

ايضماانشغلاقدهكسطييىس3وطنتو!اى!من3لاانهنا!لاخص

اتجهقدمنهمصا3-يلاوان،امقلاوبيصنالمأدبىالعال"برينبالمعركة

.وانأالصعركةتلكؤب!ا)عقلبانهزامم!ءنسا،ان!زام"ايكونانالى

يئ،يرجراهـ،ممعلمقبضكاببهكسا!بأناشعرماكثيراشخصيا

قدار8برال-باقييك!باىعلىقادرادائ!-ابدوددهانافي9"العالان

منرر!يئاوا!ن،الحياةتاكيد:-نكنن!هـثاًت.وا!دراسطول

النهايةؤك!حضى-صمدانءسهت!يعلا-مارشكل-ا(ؤ!دةالجباةهذه

في"!صدائهاونيإالاي!جابردييناو"3!-نالمك"اناسهان،كتبه

ضذاء.صاداؤم"صخصيامنال*س،س!يةواصرراب،واغباءمبهجين

تجعل"وعيتهكلية"وا*و،مان-وماسعاىشخااشصلم!لشيءاونفس

الم!ض.فيثيرهافيافلالسماتتلهك

منعنامراسا!يا!مراوىيلأبينما،ا!،ةا.كاراؤا!،اذن

التسلالثووهذا.الابهذا:لمىام!لصو:لحسفانه،الداعرالادب

الداعرالاثبيكونمل.العكيصم!اليهتصلالذيالمدىعن

قائم"؟الحبةانكاري!اناصماذارو.كنا

اتارلهذافان.عظهوهمجردمناهـه!ةاكثبراهـؤالوهذا

لمشضاظلقدوالاذحلالالص-ةع-ئ،الملااخلافيةواالاخلاويةع!ن

فسيوزولاابسنمنالفاتبدأتانصت،كاملقرنمنتقربلمد

صي5الجانبنمنكلحجحوؤهـكات.ا*ضيال!رئ،ثماب؟ت

.نذجيفرسونتوماسكتبدف!،.امالإءلمىآقريباالحجح)خس

المى"المعبهمالارضفيي*هاوناًازرإن!لمؤلاء":إقول-،1782عام

ررفدبن8اواادب-نج!،هيرلمءبئالاخلاققسادانأ...المخمتار

تا،-كاًن."الامم"نامةولاعصرنماذج!سابهضمنيخل،مظاهرة

وان.الصركأاقويابااجسدالش:ص!صةالبدائيةالبمىيطةاجتمعاتا

يبدأوحينما.لصحةاوظائفكلنيى-ة7لوظيفلآ((الفاد))رفض

ءقلم،موطيثلمىالع!ورفيسهـ،1،1اابرا،الص!غير،((ا،ريب"اثىء

اًن.بدافدالانححلان-اوافعاالأمربحكم-ي!:يهذاانفى

بالجراثيم،اخاثرافيسرهـةاكثر-ص"حددااءاذاالعضويءسدي

ناإستطيعلكصكي،اجض"لمعاا!زءقياالخطواتباقخاذجدإسرفانعي

اءشبارءلمىاجراثيماتلهـكأقبملاناننيا(ؤكدومن،يلةهـالجراثيم

اثابتهااص*صةااحالةبد*لممهع-ميبرولاحداث-!ةؤر!بقممانها

فيتورلوماكسيتب!عهالىياا!اهـووهذا.المضجرةا!ائمةا

بصفاتهالان!صلالنهرفانبدف!لا.3918عامإ(الأفهـهحلال))كتابه

المضادالهجوميثوقابان.نثمجعهاووونتسامحفلا،الحقيقية

للهراءو!ضحكأف":!قولفرءياهـوانا-حهلكان"الهفنصحة)ء

نا41مكنوءن".الاضمحلالضاءس5منالفنانيز7صونعنالنعائع

افم!لا،ليس:"التاليةالكاماتفيساقهاأياالحجةنلخص



اتراص.ضهاواىركتبكانالذي،مانقومالياًمما."ةطور!-ووانما

ادياالموؤةطوهو)ايجابر-ة9لآموولمة،اتخدؤقد،اهترةاتلكفسي

سراكأالفنلم!بحبنجوصا:بأنهيقضئ(حبالهطيلةبهتمسك

ي!نيساهنلتطورفا،"يضم*ل"و"يةطور"نهو،،قةورحساسية

شثفلرؤ-الوقد."ينةنقهـط!ةوراءماالىمض-ىمااذا،الاضمحلال

.((اًلفرباضم!للال)،كأابهؤء،أثكيءانض

جديراكاى(قد.اساسيةبصو!ةا)رايهداصع5ثصو،ق/ولا

ادا،الاضه*ررإتكأان"ء4*ن"التطوران،نر،اطبم)):رلمكولبان

بال!ضرورة".داكيون:علاهذاولكن.الحيوت4عاىا)-!اسيةزادتما

بالفعل،.ء!اثرناهاًلذيوالللم!؟خرثكلهطانالواضعوء!

الحيوقي.علىءيئالحساس!مازادتب!ينكاةوهفاىممانكانلقد

قي،فانلاالحييءلىا!طلمميةاعمدهماكاتبينزادتمانوهكسليكانلقد

اللوجةالىيهـةالحيمتزيداطعلىفاهـرةتكونالى-اك!الر،قىؤك!-يجب

هـ-سداهلواكن.ذاكبا"كانأحدهماؤ،ظلبمواكن.اهااكأاس!لآ

نا.مالشط2عنالبساط!وبرلمالغؤجارأ-.الديانول:فرض؟صحيح

يا-حكمةاكثرتجعلنيصدمةلآبالحقيقرا،"!طيصطدمانهـئالنتيجة

اقل-وقوعهالحكلةفبمسستج!لمنيص!ء4ول،:"-ءسىاء-يهاكثر

هذهعلىاظلانينبعيفهل.واد،كبادقينعاىؤثرةواؤلذقة

مجهوداابنىاني.لاانالواهـحمن؟ص،تيمنكأبرا4مهطزاقالحالة

كلامتصحتىوالآملأ،1،اهضوها-اواأتجربه"أتمثل"اانرة3ءقلإ،

الثقةس*ودى.نذ.وو!4!م!بطرةاي!مكضكلأحتىاي:ودلإلاتهامعاسا

يمعننمدالامربانال!رليع!ميوهدا.اخرى.هـةالحيوقيفي،!يعوتفيض

عمناًلحديثاثناءلبالغهناؤشتهااكنجما"الهضم"عمليةنفسعلى

الداعر.الادبئ

والصحةابمهـاطةاان:و!يالجيفر!لاءوؤفددصلوتقدمالنطرةءـذهو

قلبتاذااًنك.الاخريييناحداهاوقصاحبمعاكلهاهضبماتبرالش

عنولكهك،والصحةال!بساط!ةميزانتقلبور.وؤ!،الثيباتميزان

نايمكنيئالمواز!دهفان،التقؤلمنمعنوؤدرمه:نمجه!دءريقى

حقيقيا-طوراالنتجةتكوىوسوفا،-ءوااكثررو-تودفيتسمتعاد

الوحلفيالاؤدامبا،مراساشبه!اؤطةليستابىدائلان،واصلا

منه.مناصىلا!وبرعاضمحلالاو

***

كانشتر!بافىسبةولكنها،مطلقةاومجردةانتيجةاتبطوؤد

الاولى،روابفبماكتابةبداتحينماؤ!ان!.مباث!وةعماليةا!ميةذات

نفسبمعلىت-طركازت،عهريمناالثامبماالهيقد!*:واتاواخر!

بناءكلعهايستمدالادديةملحمةاختب،رالىجور-طددذعتالتىالمشكلة

عنتتحدثواليالةوضىتسودهاوالضي!ط9الاءهـاإلمصداخلةإضهلروا

اثلات"ا،تالابيؤيالمشكلأكأهدهءنييتسعبروقد.الحدلميخةدبلين

التالية:

اليابسة،عنبعيدا،البحرف!ت!ممبحث"كسبيرية!مكة

،الصياديدمنلتقتهـبامثباكافيتسبحرومانتبكيةسمكة

،الف"طىءرمالعاىث!الواؤدمهالاسمالرصلمككلما،واءط

!وا!ةنرمرآةرفعقدارشيكى-وياةناان،وهذاوووى

عدسةمواصهقهافطرؤعانهي!قولاًنالموءعلىكانر!ملاو:الطبيعة

اًلشصك!صية.قىالقصاواحد!اهيالارراسقيوحدتهاوكا،ت،مكبرة

يالمى9-الامرفاط،لقصقىا11اطارفىكط"ؤقطمهمةولكهها،صهيمة

الفيرةبهاستبدتالذيهوهاملتكانادال!واء-حقا،،ملنحال

شخصسصةاما.اًميركودراصبحالذيهوليرانام،زوجتهفقتل

دعننهبريواو،سينانكورعند"اًوبرمان)ءاو،جو؟"عندفيرتر

واصدكللان،منهاايم!لي!لانب!طهجلااحداؤ(نهو!درلهن

ي!ودلاحش،اكثرتقربالمكبرةالعدسةان.القصة"!و"منهم

سسبمالالساسيةالوح!دةوتصبع،الاساسيةالوحدةهـواحدثا
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اشخصبما.ا

بدلهـك."سمحتأنتادالكنؤسهات!كيلىوف،ما!صةان

يعبم"انجوتهعلىكانلةد.ل!ائروميف،!انبدكلاا)ن!خهبه-يئا"،

مطابقةفيشيكسبيريعرؤ!المبطريفةبسترماويلهاماوفيرصر((هو

الروائيالمؤلفولحاذا،هذاومع.ليرالملكاو!،!تمعنفسه

طبيهي،بشكلتئذتتطورلىوفالاحداثو،ن،الضخههـء4(،ا!لى2"

عامامحسنافاوستويصبح،كلسر-يئلفرؤةامديرويهـلممف!يصبج

خ!ر!ة.مؤسساتءلمىومشرفا

معددةالملامححواضحهالشض!جةكونانسورةةهـع،هظ

الذاتي،انقسامهاهوكانالرومانتهكيةالصزعةجوهرولكنءالقسه،ت

فيرتريخلي،وببطىء.وواضحة?ددة،و،بئاىابالاؤتقاراصاسها

لوريدرمالتيء)ياتيولكي،ديدالوسستءفنيأ"نيلكىالسبيل

كامى،عندوميرسو5!ارتر!دروكات،طيآتيولكي،ريلكهعند((بريجى

فالسمكة،كافكاعند"ك"-الكاءلالاستاتيكيابىطلاخيراتييئثم

علىالت!قلبعلىخىولا،السباحةاى2تعينهاقوةتمهلمكتعد"

بذيلها.وهي!ربتشهقمناناك!وبيكيتءندتفعللا،ف!!جانبيلا

علىاصبطتالاطالمكبرةفالعس!هسالتفاصيلفيقحفقكسبهناك

.القيامممكنةالقصةتعدلمولكنساله.كةانفمنواحمةروصقيبعد

.أروايةهت،كتكونانيوكنكيف،"4ال"ص"وبل!ن

،عامثكلللتطبيقفابلاجوسبهتقدمالذيال!ليكنلم

حاولالذيالويداثضهوكا!،اعلمماوبقدر،ا(ي!غي!تةوؤى

حملمحاولةعنالروايةكفتاقد110الميثواوج!ا،نهح"اسضخدام

حدقماءعوتيصالحت،!،دااحدثمرحلةالىارتدتوؤد،المثممكلة

ومكاشها.وضمهاؤكبماخسارةمنلها

انجرفتف!قد،الهشرينالقرنفيمشابهةبرمةاللراماعبرتوقد

اىوابل،ته-رية4اووالرمزيةالذاتيةانزعاتاذوالاخوى!ىا

كمانولقد.آرقيعندالهـقسوةمسرحفيالمتعمدازكابوسمننوع

منبعمع،البداياتمعجدإدااتصالايقيمانحاولالريهـوبريخت

قصةبوصفها،استعراضابوصفهاالىراما؟دأتالهد.و!درهالهجرى

اذن.الواقعمنحذقيقةليستانهايوف!ا&للرة"نجمهـورعلىتروي

منتعصلانتحاوللالماذا!ا)سب.امعتتنافستحاولانفلماذا

وجود"تقكد"انإلحقيقةفياي،فيهامااؤضلعلىا،حدودةاف،قها

اهكرةسانفسيداءبيي!تسكان؟والممثلينالن!ارةبينالقاةمةالفبمة

مسرحبينالمزجعبقريةيولمككانبري!حتولكن-الط!قو*!م!رح5ةكرة

وبيسنوالرقصالموسيقىصالةبين،إضرالمحاممصةوبينالطقوس

.بونمالها!صندو

كنتماانلى!ي!صرانقبلالرواياتمنعملااكتبتفدكنت

الرواية.مجالالىالبريخني((التفريرب"تاثهبىادفعانهـوافعاله

مستمدميثولوبرببناء"الظلامفيطفوس"الاواىروايتيبداتلقد

كل!كنلماذااة!نيليطراحتى،"المو!كتاب":4مرياالك!ابمن

فيالداخليةالمعانيمن!يعيبكلنابعااطارااشخدماننيتي

العاديالقارىءيقبلهاني!حناطارااستخدمانبيالاجدرفان،إلقصة

القعسةوبنيان،الش،!جاكقظجرا"م)!كأاكأرتوهكذا

درايةاساسيثكلتزالماكانتولكظ.المثيرةالسيكواوجية

الرواياتوفي.الواقعبيةؤياد!ننويفسكبماتقاليدعلىتقومواقعية

كلريسقعناكثرواعبشكل"ا)ننغرءبعامل"الىفصلمتأ،الاخيرة

منجدايبقىتماثيرالكاالو!تن!!فيهادفا،-لمجليديةاشكالاختبار

اطارهوالاطاركان"سوهوجمهاصياع"روايةففي.هـالا!دتهراضتافي

هوالاطاركان،"الضروريالشك"رواي4وفيا،ا(ننصويريرةقيالروا

الاطاركان((العنفعالم"روايةوفي،إ(اابوليسيةالرواية"اطار

تتغللمصاحبةكوميديةنغماتممالاثافية"الكبيرةالروالملة)ءاكارهو

الاطاركان(،ال!سفةحجر"،"ال!فلطفيليات"روايةوفب،البناء



الاطاركان"المعتمةاًلحجرة)ءروايةوفي،الخياليالطميالقصصهو

عت"الزجا-ص3القفعى"روايةوفي،"*(الجاسوسيةروايةهو

البوليسية.الروايةاطارالىاخرىمرة

الادبكتابةا؟هامفدعنيدافعالنياليخطابفان،الاناما

شكلانيستخدمالمرءيستطيعوهل-ةس!ؤالاذصنيفياثارقدالدامر

باءضباره،ابوللوفيراوكليلالدبطريقه،التقليديةالداعرةالرواية

التغريبي؟الطليرنفسالىيصلثم،الرواياتلاحدىالاساسطالاكار

تغييرتمالت!)،"كلبلارجل"روايةفىمشابهاشيئاحاولتلقد

لبساردالششبةاليو!4"الىاستشارتيثونبعدفيمااسملا

الىتميلالجنسعنالكنابةانال!قذلكفيلاختوقد("سورم

.+فراهفيماوداخلاا!نوسايصبحالقارى*لانالتغريبيالظثيرتدمير

،الداعرةالرواية"شكل"تستخعملم،(الجنسيةاليومية"ولكن

ا!انخذلاافكارروايةكانتلقد،الاعترافيةالمذكراتشكلوانما

روايةلان،الممتعالته!ديمننوعولكنه.انطلاقهانقطةباغنبارهالا

آكر!واش.وعايمنالشكليةالناحيةمنمراحةاكثرالداعرالاثبا

يتصرإالتيالرمزيةالصراحةمنشإيءتتمهعانها،اتذكرهانيمكنني

التغإريبي.التماثيرانتابماجلمنيكونمإإافضلش!6وهذا.الباليهبها

.السإ!اءعلىالحياةتضفيانهو،بالطبعهإ،الموجودوالتدي

-قىورواب-الهتقليديةالداعرالادبررايةفيالقائمةوالمشكلة

انهاسلىلمضنيعرووادءانهي-كمثادهناكؤخذانيمكن"جوستين،(

مثل،عليهامفرإوضءننسفؤإمصيخيطيربطها"المسننقلةالقطع"

والافكاربالقصةبكمرراهتمامااكثروانا.مونتفيرلهياوبراتاحدى

-الاعترافمنايضاليبدولا.الارتباطالمفنعلةادستقلةبالقطعمني

لا(المتاهةاله)الكتابهذابان-الشكلدنالحديتبمسدصونحن

القحسةلقواعديخضعمابقصرالداعرالاثبصوايةلقواعديخضع

النوعمنالادبيةالبولي!ميةالقصةلقواعدخاصوبوجه-البوليسية

وحكاية.اندوونيكوفايراكليالكاتبيديعلىروسيافيشاعالذي

عدوردتعابرةاشارةعلىاكممادابتطوهـهاقمت"العنقاءجماعة"

دوايتيإانيقالصحاناذا،الحقيقةوفيإأ.بورجيإسلو!رإجورخ

لنياا!لمثولوجياتااسيته"ءقد"الفلاسهـفةحجرأء،"العقلغافيات"

عنهيقالانيمكنالكنابهذافان،"لوفركرافتب.هـ."وضعها

.الميثو)وءصإالطابعذاتبورءيساشاراتمناساسعلىإقامانه

المعالج!ةفيتمريناباعهـتبارهافشلهااوالروايةهذهنجاعان

الممإالجة.ال!نوعمنهذالقيمةكمقياساليهينظرانينبغيلا،التغريبية

اررمكةومشكلة،لإهثيكسيبريةاالسهمكةمشكلةحلبانمقتنعوانا

-لمىالتغريبمالطثيرطريقةتطبيقفييكونانماالشاطىءعإاىالمطروحة

بثينهاالحالةهذهفيثلتاوالطريقةهدهلجحتسواء،الرواية

نا"امهط"اذابا.ها-محتجا-!لاانيمكنشولكنني،تلكاو

اخر.مكانايفيتنجحانيمكنفانها،الحالةهذهفيتنجح

***

ليتبدوافهاطالما،الترددمنبشيءاثيرها،اخيرةنقطهإهناك

الرجولة،الىالطفولةءرمننخرجلكيننموحينمافنض.واضحة

مرغوبغيراوعمليةتكونالايمكنالتجربةمنجدعلهمجالاتنجدفاننا

تسل!قىالى،والهدخينالكحولياتشربمن،للطفلبالنسبةفيها

كلخارجيقفالجنساًن.الوتريةالرباعياتالىوالاستماعالجبال

منسرشكلفىتعالعانبدلاتجربةباعه!باره.الاخرىالتجاربانواع

يرضطقهانبصحلاالسمايتضهنعريباقبلياطقساكانتلوكط،الا!سرار

.اللسان

واالبدائيةالقبائللبعضبالنسبةجوهرياامراهذايكونوقد

.السطورهذهابة00وق!زضرتقدتكنلم)*(
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يكونانيهم!نمدىايالىول!ن،(البطررركية)الابوبةالمجتمعات

الايهاس!مدفها،حضارتنامثللرفممارةبالنس!بةفميهمرغوباامرا

(9والنوراحلاوةا"هو!المدإرخونيقو)4ماوننساؤمإ"قيكإكا،تمهما/)

القطعيالع!نصررفض،العقلتكلرءـوالفربيةال!ضإارةطوركانلقد

طإف(نرجوفيما)وايضا،الد-شفبمالمتعسفوالسرلمطويالجامد

البابا،سيطرةانجاخرارففستحمينمايتوؤ!فلمالطوروهذا،السياسة

واوكسفوردنيوهـ،نرسالاتوحتى.اسيحيةافولتيررفضحينمااو

مطالب:لىاصرارا،إهالا؟جالنإفمستطوراباعتبارهاليهااينكلرانيحبغإي

ايىتافيزيقية.الانسانباحتياجاتننعلق"وعمقاونهذبإارؤكأاكثرعقرإ

-يطرةيكإبحانعليهكان،المعركةنفسيخوضانفرويدعلىكانوؤد

الصراحةبهطل!بيق!هاوانالضاغطةوالقيودية2الاجتمماالمحرمات

الىننكرانويمكن.لورنسهـ..دفعلوكذلك،العقولوانفتاج

لالمجتمعشكلالىللهصودةمحاولةتبارها4باالنازيةالابادةد-كرات

والمإقائدالقوةعنطريقالمظساكلتحإلحإت-معقدوغير-بدائيةاكثر

ال!ل.طريقعتىولش،القاطعةالجامدظ

هاما:انسانيافرضماسإبقبشكليرفترضالتطورهذاانلييبدو

الاحيانبعضفي-دإدإبىؤدانهإرغما،ذاتهحدفيردجمو"3الهـتحر"ان

القلجرائمؤ،ن،اثالانبلؤملى.محمودمجاللمحبمااخيراالى

كبت،دشنعتويضحدثونالشسفييفهـووناناسثرتكبهالاالجفية

الشيءدرجةاىاوضل؟حتىالاحباط،نإدهمصإاعداناسيرتكبهاوانما

لتحرسإصم"ا"بينفخلطانيرنإبفيلااذلكو.الاغراءيدالضإد4حرما

يشبهجيداجيشاان.محررعنصراور."لى!بشهل!والذيوالنظام

ت!سوربانلهايس!محالذفيالمنصرهوونكاكل!ا،اتئن!*يماجيمةآلة

.عة!باتاوعوائقثون

اتصورانالصعبن5اق"لاجدوانني-صحيطهذاكلكانواذا

يننغيانهذلكيتلوانبدفلااذن-ي"كرهانيمكنعاؤلشخصاي

الجنإسيةالبإربةفيالتفكير"تىيئفادريكونواارالناجحإبنللراشدإين

العلماوالتىفبمسالن!جارباشكالمناخرشكلايفإكبايرفإكروىمثلما

طيغولتيسفيرا-لحرإهاجاردفرأتحنإ،،.المغامرةاوالرياضةاو

ا!كالوسفاالا!صالبء.واحدوؤتؤ!افىشاركةوبالانةص،لشهرت

هـص*إءت.الاستثارةولكن،الثركةبءدكتاباافىاوالأمقعدعلى

وه!ذه.كاترمنآلانالبطل"عاضه،بينباالملإئةالاءراشيراهـهبر

(،.ا!شاركةو"المتحضرة:"الانفصالى(لالت!جرإبةالجوهريةالخاصيةهي

اقبول.اعنبعيدةالفكرةهذهتزاللا،با!جن!ىالامريننعلقح!ثولكن

الفراشفي-مباشربشكلءمتإإ-فيزكوزانامافجمناالمفترضفمن

مثلم!ااي،كاملبشكل!صلينرميديناو-الجنسفيثمريكنامع

قإإئإلا:اعمغمثم؟لبيسهافلوك3تبفيا"برحاعناؤرأحنإمايحدثإ

لقد.)4متىولا!س!خيفعنصرءةلصيمت،"!ممتعامر.نلهيا"

واكاليلاندومسفهاالتيالاسهاسيةالتءرإبةالراثمد-ناقراءامعكلء،ش

الإهىينظرلا،الرهـلموةاوالفوةالعكسوعلى،اوراز-ىه!.د.

الاتجتماعية.الناحيةمنفبههرءوبغيرفئاباءتارهاارتجربةهذه

ءملمنوموضوعاتالجنس"وفوعبينال!لموةهذهمتلحقاك!4فهل

الراشدين،يمنمسجبايهـناكهل؟الرياضةاوالمغامرةاوافناريخ

الاحساسمعالحإسعنالقراءة"ن،ال!قياحتياجهإ!هـوهذاكاناذا

الاحسسساسن5معينقدرمعحهىاو،التفكيراو،بالانفصال

دون"اصادم"از"ماشيءحننقولانبوسمناكاناذااننا؟باإشاركة

نامتإسارةكفكرةليتبوفانهإإاذط،تفريراوقببحانهنصيان

يصدحتى،الناسمنممكنعدداكتإمراصلمملكيالشيءهـداا-تخدم

ففي.تشويهوثونبهدوءاليهننظران!ةوحتى،الصارمتأثيره

كتبهناكتكونلن-عإ"بعيدين.زالماونحن-حقافتحضرمجضهع

محرمة.اؤكارولا،محرمة

خشبهساميقرجمة


