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-ا)1هـالج!يمممأ-لصف!ءم.و1-ء.ا.اهـاكت

ل!صركينحاليبمل

اذامعبطلهمنظللىرسةفلادىيحقا،تارنلخيهسلأرش!فرلععراًلحمانسعانبالبعدشياعنخلاولاًالعصورعبرا!جنسمدهمومظور-؟

طويل.امدمنذالتاريخبطنفيثوت-اليومصشسائدايزالماوالذي-للقنالقديمالتصنيفكان

الم!معلحضارةالفكريالئسيعيتلونان،ابدايسنعلاوهذااكلاسية!حاسما.نعديدامحددةخانةميكاملاعصراالمؤرخيضعان

عالمنافي-وحتمي-طبيعيشيءذلكانبل.لونمنباكثر،الواحدماسرعان،التصنيفهذاولكن.الخ..الواًقعيةاوالرومانسيةاو

وفي،عامةبصفةمختلفةاًجتماعيةانظمةتتئازعهالن!ثعاالدريثبل،متباينةتياراتعدةالواحدالعصراحتوىعندماقصورهاتضح

ظلفيحياتهمواساليبالناسمصالحفيهاتتناينالتياالمجتمعات.والعيبلهالسابقالمصرسماتمنجوانبعلىالمصراشتملعندما

خاصة.بصفةواحدنظاماتكنيهبةالمقاييسخلالمنالفنالىيشظرانهالمنهجرأفاالمرئحسي

عدءانهو،انكارهيمكن-لا-الحالهذءفي-هاماشيناولكناًيةدون..بهالحقوماسبقهاعماوميزتها،مامرحلةسادتالتبم

لونعلىفيستحيل("العصرروح"النهايةفيتشكل،المتعمدةالالوان؟لارضا!اييسىهذهلربهـجادةاولةمحى

.اخرىحضارةاوسابقعصرعنيعبرانشهاالفنيةالملىارساحدىتشابهتاذاحتى.اننتتهااتياًلحقيقية

...00ان!اقيل،القدمفيموغلةبمدرسة،زواياهااحدىمن،المعاصرة

.انهي،هامةنتيجةمعالنستخلمىالمقدمههذهمنبدلاكانكلمةبمانقاطعاظنا،.الجديدةالرومانسيةاوالجديدةالكلاسية

اختلض-وان،العصورمرعلىيتناولهانللفنيمكن،معيناموضوطواضحت..المدرشينبينالتشابهلتفسرتكفي،هذء"الجديدة"

اخر.الىعصرمن-ومضموناش!ش!الاته!لا،مل!نيةاصطلاحاتمجردالفنيةالالجاهاتاسماء

بونشبو""كب-المثالسبيلعلى-عشرالرابعالقرنففيهذاعلىيطلقخىعصرأبميفيلهقرينيظهرانما،محدداادبيا

اصدقائه،برينمرترمبولونيامنصديقليكان":)2(القصةهذ.سالىفشيئاشيئاتحولالفنيالاصطلاجاراكط..ذاكاوالاسم

عليتعطقتانهاحش،الرجالمعجوادةسخيةكمانتزوجتهانالا.فقطيرافقهاًلذيالادجميالشكلبظهورالايتحققلاتجريدبمي

صديق!؟منزلالىذ!بتالليالياحدىففي.حيانهافيمرتيناومرة......

وكانت،المتررةخياناتهاعلىسؤنبهاكان.روجتهمعيتشاجروسمعته،مافنيعملمهيظهرالذيالعصردراسةعلىتوفرناولو

صاحواخيرا.ثبمءكلتنكرالاحوالهذهفيالنساءمنيخرهاسلهيا&.لفيالملا-هذهلاكتشفناالعصرهذاملامحعمقفيوتقصينا

اشهراواضكلناني،جيوفانا،جبوفانا:مرتفعصوتفيالزوج0)1(ومضموناشكلاالفني

معكاًعيشانوهو،لنفسيبهانتقمامرعلىعزمتقدوشي،بكبعضتربان،واخرعصربينالانتقالمراحلفيويحمت

مث،بالاطفالالبيتيمتلىءانالى،طفلبعدط!لاتلدينواجعلك!ونهنجبتعل،الجد.بدالعصراحضانبيئاًلقديمةالحضاريةاًلملامح

.)4("واهجركالبيتا.نركالناشيءالمجتمعيستقرانوما.لهاالسابقةالفنونسماتمنلثيء

اللونهذادحكلوقد."المزوجفاماً.ةاءهـوالقعةهذءوعوانإفاافنوتتبدأخىوالرو!ةالماديةظروفهفي-معيننحوعلي

الاخركهالادبيةالاشكالبقيةعنلهاتمبزا(الفاشتيا)بالحكاياتمناًلابنهـوالاتقرارمرحلةعنيولدالذيم!والفن.)2(الاستقرارمرحلة

(............ء.م.ا.لكافةالعاكسةالحضاريةالمرآةلانه.فيعاشالذيللعصراًلشرعي
كامله)5المصهاًدملاىآلر!ولعد.المسليالبسيطلموعهاودحديدا

فيه.كتبتالذيالعصرملامحنتبينصتىقصةوعفنافاذا.ذاكاوا)مصرهذافيالانسانيالنشاظاًوجه

ظروفعنبحثنافاذا.موفوعهاهو"الجنس"انواضحايبدووافاا(ءفةبهذهوحم!االقصةفستهدفلافنحن(؟ارومانسية"برانها

،القصيرةالقصةلكتابةالبدائيةالمحاولاتمنممانتانهاعرفاممأبا-فهاحمطتتبر4اأاي،شخو!هاوخلقكاتبهاابتالمذيالمجتمعنقصد

قصرحجراتمنفسيحةحجرةفيولدت-اًلتحديدوجهعلى-بل.للاشبباءونظرتهوحضارتهالمجتمعهذاانسانءن

يتردداناعتاد(؟/احاذيبمصح"اسمعليهايطلقونكانوا،اًلفاتيكانوايزمانالمكانعصارةهو،انناًلفنيالمن!باوالادجم!والافجاء

والتسليةللبوواصدقائهماًلباباسكرتريمننفرالمساءفيعليهامةتعلة،لاد!رةالىالد!العمليستحيلهناومن.فيهماولداًللذين

.الاخنادوتبادلالحضاريالمجتمع)"ريهبمغا.برانشكلهاالذبم!والبناءنظرتهجاءتلو

فيعشرالوابعالقرنفيايضاظهرتفقدالثانيةالمحاولةاًماالانسانالا-مثلا-الرومانسيالاديبفليس.الفنانعاشهالني

الديكامرون(.قصص)كنابةفي"بوكاشيوجيوفاني"بهاوظمايطاليارومابكأ،س.ئرتقيممنحضارتهتكونتالةيالمجتمعابنالرومانسي

(ادأةانتصار)بعنوانالحكاياتهذهاحسىالايطانيالكلالبويروي.تس!تهاعلىالناستواضعهكنااو

وفي،بعشيقهالقائهاوبموعد،زوجتهبخيانةعلمرجلاان"فيقولفنيهمدارسثمةليىبانةالقوليمكننا،هذهالانطلاىنقطةمن

بعضفياستخمدعنهاههاكما؟القص!ة)ءعمةهنا-ل3(نظرةذيهاتيلورتاتجاهاتهئاكوانما.مدرسةلكلمةالدقيقبالمعئى

الحديث.الفنىمحناما.عنبعيدمجرىبممنىالسابقمنالفصلالمواًضعاللازمةلنملذج1-لتقدلحمهذهدراشكنافيالمجالبتسعلنا(

!ي!آكا!أ!حكاأ519لم!ا؟40كاق3104ء،ا4!7اكا!!أ031ما!أ-7"ام)،(.5خهاكة،.دراسةفيبتوضميحهاساقومفانوءلذلك.يالر!1هذلتوضيح

.(القصرقالقصةفن)كتابهفيالدكتوهـهـشارترجممهاكماه(فيفهيبدا،جديدةظروفالمجتمعهههذاعلىيطرأانالى2(

(3ص).الانجلومكتبة.وهكلىاً..الغير
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،الباهرةالتقمعيةبقفزاتهعشرالثامنالقرنيقنلانمالكن.لهايفتحفامعارتاثمالمرأةوخرجت،!!بملنومالليالياحمعى

نظرةتتغرحتى،القد؟3المجتمعبا.نهيارا)تعجيلفيمساعيهوتفحالزوجوسمع،للييتالمجاورالبئرفينفسها"دلقيباناقسمتوعندنذ

ملموسا.تغراحولهمنللحياةالانسانولكن.لانقاذهاالخارجالىفهرع،البئربقاعارتطامصوتبالفعل

المجتمعقواعدارساءبدايةمعمخصفاضجراالناسادسفلقد.انصوتفاحدت،المبترماءفيحجراالقتقدكانتالذكيةالخاننة

حادةلام2و،قديمنظاموفاةتصحبعنيفةبخلخلةاحسوا..اًلجديدافيلثم.زوجهالونالبابواغلقت،اًلداخلالىققزتذاكواذ

جديدةنظرةتالفتالازمةهذهلأمةوملى..جديدنظاممولدترافقيتركأيالظالممالزوجهذاان-:لهمفقالت،الضوضامعلىالجران

شاسعةمتاهاتفياميللبعداميالاحاضرهاتتنقنظرة.للانساناؤفلتولذلك.الحاناتفيالخمرليحتسيويذهبليلةكلوحدي

.والانطواءوالفرديةبالوحدةتغلياعماقمننابعةنظرة.حدودبلا.)6(ا،سرنهالجميعيعلمصءتالىايملةا:أبا

تجهللمموان،والاحلامالورودسبيلفيالمادياتلتجاعلنظرةصراارأةاخديعة.نبلغكيفلنايحكي"النساء.كيد"قصة.وفي

الانسانراىالرومانسيةالنظرةوبهذه.الاحلامواسعارالورودثمنفيويحضر.مخدعهاالىعشيقهاتدعوبياتريسفالزوجة.مذهلا

نابعد"ثانويةحاجة"الىروإهـازضحول"الملحةحاجكل""الجببداساذمنز/!اانلهفتقول،زوجهااليهايصلالتياللحظةنفس

"الجنسيا"وانزوى.خالدسماويضوءمننورانيةبهالةالمرأةاحدرانمن"وتطلب،بعينهمكانفيموعدالمهاوضربنفسهاعنراودها

نايصدقلملانه،"الهوامش"الىابرومانسياًلادبصفحاتمنقبرندي.العاشقهذالمحاسبةثيابهافيمتخفياالمكانهذاالىيذ!ب

هذءيحتويانلجسدهايمكن-الملائكيةالقديرسةهذه-المرأةالمرأةتسد)بىثم.الموعوداللقاءاًلىويهرولالنساءملابسالزوج

براقاشيئاالعبرذلكفنونلناصورتو!ذا.(لماًلملحةالحاجة"الىسررتمضيهراوةتماخذاناريدك،والان..)لهلتقولعشيقهانحو

ممانالتيالاشياءتلكوببنبينهلتفرق(الحب)اسماعطتهءلامعافاسيادرسا،اًيايباعتبارء،عليهتلقيتم،الحديقةفيزوجيلقاء

تختبربرالموعدهذا"لي"ضربتقدبأنك(*ني"متظاهرا،بالمصا

!ححيم!!مححيعحم!ححيحيه*،ركنالزوجوعاد،الومحك!يةالعثيقوففذ.(لزولميمواخلاعي!عتمدي

.7.كبرىخديعةفيالمراةونجحت،ساخنةبعلقة
.حدير-أ

صيلرللعلاقة(،المعصرنظرة"نحددانلنايمكنالمنموذجنبهذين

كافةيضهمالذيالاطاركانالاقطاعيالمجتمعانشثفلا.الجنسية

هـاويبدافلنشآتاتىالتجاريةالبيئةرئم،حينذاكالانسانيةالعلامات

.العلاقاتهذءصنعفي-ماحدالى-اسهمتوبالتاني،الاطارهذا

الجديد!معويةلااتةمهمجموعفي.لونكلمنالعشاقلانباتالخصيةالارضهيالمتكافئةغرفالزيجات

الطبقةحاللسانكانتانهاشكلااأطريفةتسلية"الامريرىوالفنان

صه.."الفراغالوقت"ذات

لمجطو!ضماالصيني.فدفع،لذينهمتةنجر"الجنس"يرلىلاالفراغورقت
يسخنويبحيتساقيهاترفعحديديةاحديةفيزويخةفدمييح!لان

حزام"يخترعلانالاوروبيوتدمع،)7(مثيرجنسبموضعفيجسدها

.ماعيالاجالنطامحصيلةهيللجنسالاقطاعيةالئظرةهذهوكانتااالعفة

من:جديط!وطبعة.اًلمضاجعةسوىعملاللمر(ةينيحلااًلذكي

!الدائرةالصراعاتوصلتحينمعالمصهداأزمةتنلورتولقد

الرمادثهرلقسالوحشةالماراةحققةالىالعصرلفرسانسرفانتيدمزحت
بهبسولط"دو!))كلالصراعلهطصوراولجد.ذرولهاالىجمبالهبيى

غريباوليس.المجتمعلهذاالنفسيوالتكوينالاقطامحيالمجتمعافسان

كاهة؟يفقدفهو.اخرنوعمنبارعافارسا"نجواندون"فينجدان

ب"كم!هجليصبتتعالايمانيفقد:مجتمعهيعانيهااقيالانتقاليةالمرحلةضراوةمعالقيم

سيالجبوالخفراءسلمى.التاريخعرمهدلنساءمخادعاكبرويصبح،والقانونوالعر!بالدين

ؤاربمنالمخطوبةوالغتاة،قريتهابطنمنفيةالرالبنتلخطفانه

يستعيرلا..النةمخهم!بةجذاباعرنضإعلحميقةحية!ودة(،1جواندون"جبهةعلىمولييرويرسم.خطيبها

محا(برهممنينتربولال"فيرإءاما51القيمةوكانت.نطافهافيوجود.يمارسالتيالاقطاعيةالقيملازمة

قبانيذزارشهوة،ثمندونالملكيةشهوةهيمولي!ؤدمهااتي"الجنسية"

،الشهواتكلمنوجدانهفرغالذيالرجلشهوة،تعببلاالاخذ

العظيماكءعروراءكسمهيرهقجادنتمعرع.وامتشهوةسوىلهتبقودم

حجازيالغطيعبداخرواستبقى،والمثلالقيمبكافةظهرهوراءجواندونالقىحين

علىثورتهيؤكدانممارستهافيلهيمكنالتيالوحيدةالمتعةلنفسه

البتجبتدسالت.وررأرراعالمجتمعذلكمنعظيمانائباكانذلكفعلحين..واًلمثلالقيمهذه

بيضونهـوافيصرذرفىورفم،الحياةعصارةبهاوجفتجنورءشاختالئيالهرم

فيقويةصرخةالمعنىهذافي-موليييرمسرحيةوكانت.البقاءعلى

والنشرللطباعةإلطبعةدار.بالصمموتتظاهر،تسمعالتي*ذان

3181ب.صبيربرت!كا!ا!5أهم+"!ه!!كا+!35+كاا!:!أه!كا3+أ.6هح!كاححأ05(6

أالف!كرةتقولكالتكماصنيرتيناًلقدمانتظلانهوالامروليى7(

؟.الشن
حيمهيححيحمعيم5كا!!هع!ءكاح!555كاحمما
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التئهلإاتبهئهضيقيالثدم!"الممصربلسانتعلقحشالكونتيسةجاءالتيااالكلالمئلبينا؟فرق.الوسطىالعصورجوانلونياتيها

.."فيلكسيسنطردوهكذا."تإئاجيان"-مامتانفينهماادسحيفةإتجحولم.المىهارةالاؤطاءببةوالؤيم،الوليدالرأسمانيلمجتمعابها

الىوعدت،ش!وتياثادةفيافلحتاذهانيتاكدسهرةنهايةفيالنظرةهـذهمنابناؤطيعانيهما.نصويرفيالمرحلةهذءادباء

بعدعواطفهاووصف"فراشيعلىراقدةمغدعيفيلاجدهابيتيإ--ةإدافيعلإ.،منانالنا)فدمانالتاريخلئاءانالى..الضبابية

وا!"ا"يستأسىلمحيوان"وانهااةابرربريةوحثية"بانهاذلكاليضااينؤل،بلمزاكدىاونريهالفرنسيالكاتبهوعشرالتاسعالقرن

حقشهادةاشهد"ز!."اجسدالمطالةد،)"الىوبرتيةالاتنى،)زنبقةروابرة"دفي.)8(والحساسبةالذكاعشديدبوعيالصورةهذء

نشيدخلدءمااللذاتمنتذيقنيكيفعرفتاًلناريةالمرأةهذءانوكان-ا!اجرإناالنبلاءزوجاتمنكوبةعلىنتعرف"الوادي

الماضيتركةفهينتيسةالكلاما..اذنالحقيقةهيها.(،االانثاد1.1لمرإ!ؤئر"اإابباتلءني!انويحدت-المزاجعصبيمريفاشيخا

وحقائق.القديماخيلةبينالضحيةالمجيلهووفيلكس،الاحلاممنيقرلي"-مهمانفمورا/حىصإ!يراهاانوما،عمرءمنالمعشرينفي

العثيقةتمنحهالذيالحبامرمنيكنمهما"يقررلنسمعه.الساعةزحوءلىؤقط-..والمشماعرالاحاسيسنفسفبادلهبهاويفاجا،منها

محدودةالجسدمنهاصنعالإيالمادةلانمحدودحبفهوالخليلةاو..ا)جسدوتحرمهوالروحوالنفسالقلبتهبهاناقسمتاذ،اخر

واناالاحيانبعضفيشعرتانغروفلا،ومقوماتهاودوافمهابطبيعتهالضبار".بمارء!-الوؤتنف!ىفي-لكنه،للقداسةالثعابوينحئي

نافملمت.كتهالهادريلابفراغالمتصلالنعيمهذامعمعاقفيمرةذاتؤيلهسويتسىاكلل.باريىفيتعيشانجليزيرةنبيلةمع

مرة-لكنه.."والكونتيسةوالقلبالروحغرامهوالخالدالحب511"رفيالهوى.نعبهـسيرةا!ة!غراميقصةذاعتيهفاثريلست"

اصفلسانفباي):.."اتاريخيةالساحرة"تلكالىيعوداخرى؟هعة!؟م"الناسرام3سمةوآدابهاالفروشةكانتحينالوسيط

واننشوةالحصبةاللذائذبانواعوالدرايةال!برةمندهاانءمهاا.ني9اوهده!داسةءهـتصإى"مكانكلفيشاعتالتيبالكوشيسهفلاقته

اطرقلمجديداعالمااحسبهماالىليلةكلتقودنيما.جعلها،المتجددةالمههـزلحقاساطبرمناسطورةبطيئةبنارتحشقالتيالشهيدة

ادينمينحوالرائعالزحفذلكفيوةائدننألتاذتيفهي،قبلمنبابه.ا:ا.توجوليرومهوبقصكأتذكرهـ؟امااولالناسوتذكر،الاولينبمثيلاتها

ثراتآثارعن3فيالذجمهالحذقذلكتخفيكانتانهابيد،الحساممه-اقفيال*امنةالرواروعبتلكبلزاككتف،الفذةالمبراعةبهذه

هـنفنقنقناعتحتتخفيهكانت،ومارسوهاقبليمادستهمالرجالالبزالاصبل..الما!!للجيماالعاطة!التراثمنالجديدالانسان

.(الساعةووحيالسذاجةا،ذهإؤابلاا)تهـيض!-البراعةبنفس-لنايحددو5بينما.اًلماضية

.هـ!المكونتبعةتكونولمم؟والشيطانالملاكبينجرتهدلالةماالدؤ"شفاوان)((عمليةامرأة"الانجليز/ةفالنبيلة،الممزقةالعواطف

.بفيروالقلب،جسدبلاالروحمعنىما؟الشيطانهيوالاخرىالملاكعء-بزؤ:اعرورءهـة"هع./انما(الجد!دةالمراةانهاقلناالمتعبيرفي

جميعها.فيلكسبوجدانعالقةظلتأستفهامعلاماتكلها؟امرأة

للاشياءنظرتهوشكلت،الضحيةالجيلهذاوكونتصهرتاسئلةت!"6+حأ،أ.)!ا"4ح!8ماعح،)**.480+لاح،أ(8)

.)9(والقلقبالح!ةدو":.+.33+،أ!!لا.!()702

يجيبانه..كلا؟الاستفهامعلاماتحدودعندبلزاكوقفهل

11اجل"تحتضروهيالكونتيسةشفىبينمنالقديمالملاكلسانعلىههه55ه!هه!!5هـهههـهههـههههـهه

جميعكانتفقد.الاوهامعلىلابالحقائقاعيشوان.اعيشاناريد

نااذنايحق..بهاخدممتواضاليلاوهاماالماضيةجأتيصفحاتالادأهـءامحموعأ.ئط

ناارادبلزاكوكأن-فيلكسونادت"؟قطتعشلمالتيانا،اموت.

الفلاحونهمها"لهوهمست-الواعدبالحاضرالذاهبالماضيإواجه

ومنبيتيفيالطعامنجتاوليهموناليممحصوليجمعونالذينإتالحفوص-حهدسأتا!ن!-رودعددالادارةلدى

وكذلك..الجوعيقتلنيوالمطبخوالطعاماليبتربةانا،وانا،مطبخي:ليابءهـات،عألادابصنألاولىاسثماني

("ا..الوصالونشوةالهوىبلذةكلهموينعمونظطىاموت،الحبفي

فيالعظيمبلزاكونجح،الجديدوالانسان،الجديدالمجتمعوانتصركلووإرإرإنجىر

لألمحبالمجردالمعنىبينالحائرةالنظرة،لملحياةالجببمظالنظرة3قد.لال...لل59ا،ولىالسنةسجموغة5

لان...بينهماتجمعحقيقيةرابطةعنجادبحثدونالمجردوالمعنى

1(مهزوزةصورة"تزالماكانت،الجديدالمجتمعذهنفيالمرأةصورةا)!أ))25الظزقي)1))

وؤ.متها،المجتمعكامنةفيالمرسبالقد،ممعناهابين،الساعةكبندول

العصر.تقدممنالمتولدةالجديدة)1سأ)231الظافي)1"

الئظرةهذءبلزاكلنايعرض،براالثلاثينفيامراة"قصةوفي

دوقابنةجوليافالسيدة.الجيلهذاتمثلمتعددةنماذجخلالمن".3)251الرارهـذ"!ا

يةالاقطاعاًلتربيةاحضانبينترعرعتالثورةقبلالملكيةابناءمن

لهاجسدلانهتزوجته،النبلاءمناسرةالىيشميضابطمنفتزوجت))!أ."23الخاصة""

اكتثفتاذ،منملةحقيقةعلىسباتهامنافاقتئم.الحبفياحلامها

يفف!-الاحياناغلبفيوالرجل،اخرشيءوالفراش،خإءالحبان"-أ.))23لةإلار""

-!الحبتفضلفانها،الاحلامسياجفيتربتاتيالمرأةاما.الفراش

*انجببمزينبيلالصممةمنواًيقظها.الضيبةالنورانيةالهالةهذء"03"؟ءالابعة""

تعيهالاقويةرابطةثمةبأنواًحست.الحب:المفضلاهداهاطبقها

الماضي""نظروجهةمنالموقفتحللزوجهاعمةان.الائينبين-!)03"25الثامنةإ!"

الىتبادرموقفكمثلفينفسهاتجدالتيالعروسكانت):فتقول

ول+ء،ول!لأ!.58،،ولص!*ه7د!.3!:-!ول3*ث!ا،لأحكه(!.76)(9)صحعحس55555555حى00050000هه!هههح!
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كع!فيالعامالروانياًلخطتخدملاصغيرةجزئياتفيالاستغرافىدونالرجالاغلبفان،لذلكاعجبولست.بالخيانةزوجهاعقاب

بلزالدمنهجهووانما،مصارؤةل!سالسابقوالنموذج.قليلاوقلوبمنتقربهمالفظاظةهذهانيرظنون.انذالمتوحشونانانيون

سقطةالاماكنشفتبهبفالروايةنهايةفينقرأفنحن..التعبيرفي.(النساء

ش!6علىالمقعدعلىمستلقيةوهيعباهـ!وقعت":فيقول،ابنتهاا)ذاهب،ا!ءيلراى"اللوحةفيالاولىاًلخطوطبلزاكيرسمهكذا

اثراكان.ابئتهالترىدخولهاعندرأتهتكن.قدلمالرملصفحةفبماءامنفس،هاجوهبافتصيج"الحاضرالجيلرايعمنيختلفلموان

بهذء."عهدءحداثةءلىيدلممااوضوحاءاير"واضحا،رجللحذاءلرأةامركزإ!"و1وهذ."سيدييارقيقنحن"الانجليزيالحبيب

يستعرضاًندون،لم!مايرل3يقوللانبلزاكوفقالناج!لآاًللقطة.ؤي!ه-طتر!لالمذيناوالبذخالرفا!ةرغم،اعماقهافيتراهكما

اها.لامبررتفاصيلالسفةعلىالمرأةتحريراناًعتقد)ءمرءبمرارةبلزاريعترفلذلك

التصا)جمدزيةبراجباتهاعنيصرفهالإنه.لهااساءةؤيهالحديثة

تدعبيمفيالباحثبننجاحاتوتوالت،الجديدالمجتمعاسبتقرلرجلنسمحانناوالغر)ب.محرابهامامالكاهنكواجبهي

الفلسفةافرختقدالجاذبيةفينيوزننظربةوكانت.اركانهلان.رحمء"تحتانفسشافنضع،بهتناحرمفييوغلانغريب

اوجهكافةعلىلملوجودنظلىتهاادتمالى!ءرعانا)نريالميكانىية1،ديةاك!وز-5مئ-4حذرز!فنأخذبقوتهنع؟رفاناماشيءالانسانجةاًلعواطف

فيذات!حاجة"لمبيكانتالامرواقعفي-لانها.انيالاتالنشاطا!ءةط+تا.،انايعواًطفتلكالفاءعلىفلئقدماو،عوائلهمن!روادتنا

محورهوالاؤ..،صاديالعاملانةلآالفلسهـررهقالت.11*.خمعؤلبإقىاا)عوإ-قطرءنالمراةابهادسوىادنامامنافليس،بلمستيوهذا

خلفتكمندوافعاوابابمنهئاكفلإس.ت.للم*:.معالصانعةالحءاة(رهـ!وخلوتهاوالبيوتالم-؟فلفيبالرجالاختلاطهابتحريم

السببهو(؟االاقتصاد"وإكونالا،لآة.اءاجاوازسافيةظاهـرةكل-الة-نكأزا-منبلزاكعلى.فيخذالذي-اًلمباشرالحد،-ثهلىا

.الاوهـ!هـوالدافعاوءاوءت-كاعاءـةبهءة-ةالوقتدلكفياورلمياةامعن!عليايد)خايضع

ووءازمكستو.ابىحتاديااالمونابهراداالنا!نظرةونتوظ-لما*ها؟راءـ!اإ3-ةابىد؟بئؤا)واجبات.خ،هـةبصفلآالجنس

التلينقلوالةنالادبجاءئمالبعضبعضء!معللاقات"!علىانظرةا.،خنالاث!ا)ةرؤوقتأد،ماالواجباتهذهواهـم،المراةمملك4هي

"بوفاريايما"اًلمسيدة4بزوبرفق،فلوبيرجولى.خافجماء.النطرةهـذه4وحهءاز.ةاء!اخا"وعتكملااذمافياكائتاليست،اذن،والمراة

كانت"الجدإهـ:النف!بزاًلتكوعناصرفيهتمثإتبثصر/1نموذجامخالطةعايهرمفنح،ةاغواااهـن"نظهـعليه"لاننا،الذاتية

ءاكالتعلىتخصعللمفل.االحبفيوؤعتانهاا)زواجقهلتصةقدا،ماه--و8-،واز،از-صازيةعلأق-ةبالضالي-ال!نسوليس.اًلرجال

خطأعلىكالتانها.نو!.ت،سعادةءنالحبهـ!اعلى!ر.ف،تضالهإ".-با*إهعوا.والسرقةوالايجارالمطلقةالملكيةتةبلسلعة

التيوالهياماءاطفةواالنث.وة*ع:ارات.فعنيهع.انه-ءهات.ائلواحذتوالا،ء-إر،عكطا)شرالزواجع!ةالمك.فا:مطاطةؤوالبفيمنهاكل

.(؟.فىننبهرهـا"ورر؟هاا؟ت3جوهـراما.الشرلمجبلآغيراعلاقةاعكعوالسرقة،والبفاءالمزناهو

يخريمتعبىب!فابزمعالمجيعطهـافلم،والمرأةالرجلبسبنالجنسيةاملاقةا

بعصهمسفيترددكازت":الراًهباتديرفىءاله!هادرف؟ءو...

سراوتلتهم.قلتظهرعنز-ةظ!ااولضياةرناءنغرا!ةاغنات"ملاؤ"-اررنىمعناهالان.الحارجمطالشكللطاقيعنبها

.......العلاقاتبا-ثانبعد،يخلقهانالعصرل"ولكانكما-اًلانسان

خلواتفيعليهنيءممىونسا?*رأثيهطوالمحبز-با-ولتدورتروايا...
ا)غوص!دونرج!ا)ظشكلهاحدودفيتمارس،ج!يعهاالاس!الية

وزوارلىوقبلاتودموءوزفراتوع،ود،القاوبولمموشحون،منعنررلآ.اعماقهاداخلاًلى

ووداعةالاسودلثعجاعةفىد!واعل!،ط3ليا-ئع!لسادلههتوفبمبلابللفى؟لخملاصوء،القمركون،/دؤ-لآأملها؟ةارإمبع،؟،زل!اًكادبفيهامةنقاط*ثبقيت

..".....فماا.كبيلةاًاـط.قةابناءمننماذجهيختارالهاولها.وامعان

مجرماالترلمكنافقىاملآر"ث(-ا،1ءمبملما،المةربهد،الآرصو"راطةفلوضهبيرايؤلمع!ا؟ا.انداكال!ورةو!شيككانتجد)دةطبقةانرعم..فرئسا

...-صإبرئ-اارنهارةللطبقةاخ؟نجارهانهوليهايحاًسترالذيوالتفسر

ايمالاتمردت"لذلك0ايقدلم.مبزالمح4ءفاحد)هـتها*:ة3اًلما.ا!صشالأ.لآ..ر.اًاً-..
0003!-.لال،*--منالطبورهذهلتاريحيلسيرسبعفيرغبتهعلى

ابو!اسحبهاحين!ر-يلهارأسفلماً!داًانء؟ى.انالايا!راًرعلىللاؤ-كأاً!ء2دخروحين.ار.الجدإالجبرمن*جتمالمجهالعلاقاتتتطور

وبنللزالرروايةفىء-،اكو؟تيسةاومنالفردو5وهذا.(؟إرالمرءا.ا.اً...10....
...،اتطوراهداتواكبج؟ماعبلأكلاهرءلمرأهومكالهلجنسية

فلقد.الزمنبخاا،).حماء-اار"قاواالالسىوهو.لوفىرىكلداًمم1."..اابة
..--....ه-دهتطوربههـيمر؟صادمعياساقعلوفيلاينيحكان

ذلكيستطعلمولكنه،ةصع.،دعهـصى-ة،وهصارماواؤلمهاذامصرا3سار.....11.
......--ءلء-تا!يهاا،ءبزمعلظرءوتعير،ر-لىعصرمنلعلاقة

مثقلامايزالكا!3اؤ.دإاا!.لا4،ا)ماطةالم"ا..اثلإزا.فيا*:".-ا.ةص-مم.جيلالى

...هـ"!وندا

عرض.:-ااًللتينالىروايئمنفي-انر"شحصتحيرالهالثابةوالنقطة

بعدمزارعههئةتغيرتالذبمرالطموحالر.ففتاة.اًيماوتزوجتام*-1ااو،اانجلترونساءفرنسارجالبينمن-الفصلهذافيلهما

المواهبمنعاطلناشيءطبيبمنتزوجت.الاقطاعيالظلماندحارف-روؤطورتها/1اتمباالاوروبيةالنظرةوحدةيؤكدانارادانهذلك

"الجنتلمان"اضطرالذياتوثبا"المادي"العصرمواهب،تقريبا--ةالانرءلمذالعصءيزةنرى"9الواديزنبقة"بخفي.متشابهةتاريخية

يكنفلم07الاتيكيتؤواورحفظهقيلالاؤتصادعلمقواءر،ستظهرلانالانجاءزيقماالم---نرى"الثلا"بنفيامراة"وفيدادلياـلميديا"

برفقةاليهرعيتحينالارستقراطياحفلافيايماترقصانغريبا."ارثرمستر"

الفجراضواءبزغتفاذا،الصباحصبزىغامرةلحظاتوتعيثر،فوجهاالا!هـاذ!صههـإممنانبثقتا)تيالجنسيةالمشاهدفينلحظواخيرا

فييجريماكانتتصورانمحاولةاةطوإبنظراتالقصرنوافذرمقت".الصورةدونقريرووا!نر،الجزئيئالدثلاتدونالعامبالمعنىتتسمانها

عرفت.لوتودوكأزها،السابقةالمليلةنظره4لفتواالذيناولئكمخادعزة-هااجولووجهـت"..يرلميكماوعثق؟اجوليابينالعلاقةيؤرخف!و

كل.هو،المرفهةالطقيلآحياة."يماامخزجتواليهاوتسللتج!تهماومكأهـقياخرعلىللقضاءكارياذلكصاحبها.فكانيدقصدغيرعنتعصر

الحياةهذهأسلوب.بهوتمتزجاليه-ئسلللووتود،ا!ماماتريدءعى-.نكاملةصفحةفييرتحدثانثم."العاشقهذانفس!بللخجل

الوسهدسةكانتمهما،المرأةهدف!هما!البثفيالعانيومستواهارزؤ-تعام0،ايةو؟يل.."الكاتبيذكرانالى،بميدةعريبةاشياء

ءل-ى-اًكليل:اثرلقد..ا؟/اًحبت"االذيالرجلكميرايشبهولداجوليا

+!!*،!ع*8+!+4ع-ول،ول33ء،ا،ه*"اء3.!()1،825.)دفوال(والمعنىالمدلولدميقان-جئسيةلقف"مناثتهءنالرفى"
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حمقاءبورجواـزيةمملريف:بهامايحي!فكل".رلكالىية"ور

اـلصودةلى5اوبرحلاتالقيامالىتتولىواخئ!"..(،زرقةوحيا!

تميشوانتموتاق..واحدانفيالمتناقضاتتتمنىمملألت،لا!ير

.،رل!هم!!بى....("بارسىفي

يقضو!الذيناولثكمنولو،بزوجتح!لملمتتساملوايما
وو؟لكمم!ليبشكلوسامامليالنهايةفي،ويحملوناحعببنالايل

ولعهمندمعروضاتراًءواـن6كعاربوفارياسميغمواىكشتهيكلألت

الداخالبم.عالمهاهوهذامباسرهافرنساوتعرفهالصحافةكرثدهاحعب

الخمريحتسوق"القسماوسةقيهاصنحتفتد،الخارجبمالعالماما

الكنيسةقيهاكانتالتي*ياميستببمواانويحاولون،الخفاهفي

أ.يكونمى،ذاادحرني!ذتأ!ا.الموقفسي!دهوالفرنكاًصبح..("رماياهامنالمرابكعقاضى

حيناعلستلقىكشابسل!."لديحرجالموقفمتي

روضنمافياننار!شصل،ابهةمجدمنمبهشمدهكللبعينيهاريياخيرأـج!اـ....وهحيره

الغاليه"اورامبوتح!رقعأءمنتشريحومبمضلومهابيئيخفقهلبارنيناوسمعت..وبلخ

الراحةاحمست"ررثولف"الثريالشاباحضانفياللمبيةاحلامها

الفكئر؟؟ابنا!صبطكط!تلذاالناعم؟لحريرالمبطنثوبهداخلفياثمقلرأسهاكسوهيعميقة

ا!ر؟ألجهاد+ـواينوأيسنالاأباالعاشقاتهؤلاءاصنفسهاوظدت،صباهاحدموحققت"

المجص؟اوابنالحيهاةواين!.(9الانتمامجلاوةوشعرط،قبلمنتغنطهنكانت

عيونوتعصىعيون!ص-تدكلكماصادحد"خىاديلالجمممدمن،،اـلثري*عزب"شبعائوما

اعن!وناعبساراخصىورهـق.عنهانهافيتخلىؤآ19الح!تجانب"اصبحتزيارانهابانجادةبلهحة

الفمتب-"الف)وبكوتر)!ذا؟نول."ليون"فياحلامهاحردت.ايماجمباسودم

لكمعورفيها!جصدقدىنترو!ولفهـعا*-ةمرأتهااقياالعلاقةاننجبر،ثرياالعشبق

.احبورواوالرؤىالهوىوورصالظ--ربغفي،ذانهافيالعلاقةالىجادقاحنيناكيانهافيافرخت

تتطهجراًنهاقلمتعبدهاالتيالبذخمظاهرامأ.لها*صيلابدافععن

روعءـ!1هىصلوولم-أصلوالبر)صوازيا!هحعبدت،لا.كل4بتوير!اهينفسها!كلفت

عالمدفأت،ابوهزاذاولنها-الطموخهذاتبئبهاالاالاولالعشيقىاحضان"لكن

تفىعب-أنجماواذا...اذاواذنم"مىاديمستوىالىالسعي"الاصببلةلىلخبتهاتجاهلفيفش!

أثفاًلاصبةرفيخهـ،كانت.الاخرىرغبلالهاميببففيهلا*ئج!احااحر،توان

صع1ر-لأحر!اهـتاء!افا&،!الربخاتملى!تبشما.اعماقهاقيامامنشعورهالاششكل
..الرغب،!لدحقيظ"-اللاوأعياذكمامهابعكم،ئسي!هكمومن.*خرى

!..اعظمامما،..مالحربكانتاذاالرابيمنوهـستدانت،ئمبيدجنيهاتمنملاملككلقالمض.الدالمة

لالدماالرلىهرى!لوناسيو!مونوهم،ا!مرينندوسمع*سودبجناحهالخريبواطل
....1ئقاذ،ـاالىيسعولم،مشبيقدجدثهاالىيخف(م!الر"كثيةبيابهاعاى

..اًلسحمأونو.صود؟..كهئئةكبرياكتااجميممنالاحتاربسماتفدقتوائما،مبيب

صعباامما...الحربكما"تاذأ*ستلهامءلأطتمنبوابى"بوقاريمدام"الكضا6ووتدهـ؟لنقاث

صبامنول!...ش!بسابمنفلابسياجشهاحا!الذي،الج!يدالمجتمعيدينق5فلويرقصندهل

ربىمنولا...غناءمنولا،؟الشرققيمةثتحترمئزلةامر*كليدينانارادام؟لايرهم"مادي*

نصرحالن..اًلحربكانتاذل.شيءكلقلاللودبرلان،سا؟جةاشئلةالواقعفيو!دت

ذصىهـحماولقعصراالتلدلىذلكفيالانسانيةوالعلاقاتالاجتماعيةالظواهرجميعانقالع

....ارهب.وممم.*قتصاديالعاملهوواحدلعاملحاسمةجتميةئتيجة،العر

اكتباًوالشعراقراًفلاالىساقها"ايما"جوانحبهاميهرتالذيالمشبوبال!فرديقالطموج

اعلى.كى1لتطدعفرصحةلهاأتاحهشيقاولأضان

مستحيل.لا..العربكانشااذاعلىيضعئه5،اليكانجبكياـلمصرلذلك"لحقيقيةاـلاساةائوقألع

للجميلل!عوورموتنابعةوكأنهاالشائهةالجوانبلنافتبدو،السواًدقد3منظاراعيوننا

اكللهـ-لامندلءو!فنىبو!رىفمدام.ألفاسدالمجتمعهذاصميممقلا،ذ6له*ش!انمن

...ادحربىنتاذاالتهلقشهوة،*صعيلةالشمهوة،الجديدةشهوانهاكمرةفيحرلى

فون....لا...لاعشيقهاالى"ايما"ائساقتء.ارفعاجتماميةمكانةالىكصادي

7كلنلاباناتمنىوكم-فلم!.والمتع6رركلدكنشرأ.يهاومحنت،العقيقهبهذ.وميلونالئلاى

ملىأفاقت،*ساسيةالشهوةنيراناـلغافيلأأعماقهافياستيق!ت

هليفامرت،التراجيبفرصةثح!ولم.الجديدهشيقهامركر-كواضع

ءوشهـلريصرتعلىظمهاقاقتلم.والديونوالغشىوالرقةباملبيري!ها

تفمانمنالمرةهذءمعب؟هاائرعكمئعهاوابم.الحجزلتوقيعالمحضرين

لا-بموت،ولاابديسىعراليشفسهانفسهاثزفلان،؟لسيئةلشهوتهاحدأ

يا-5الص!ةعلىالعممة-
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انالافءانتصاراتامابمالميكانيكيةالماديةالفلسفةتخاذلت-----

للغازىتماماد!ا..بة..ام.........اً...0100واًلفنو"لعنسالح! ..م!اسعبسيلكهالسولوحماعلمممداىميلملهلة

"معاهدة"او"صلج"الىتوفقانجهم!احاولتوائما،الجديدكا الهدفهذااصابةفيبالفعلوفقتوربما..ات!مةالهزيمةشرتقيهاأ-38الضحةعلىالمنشمورتتمة-

عنيفة.جدريةبهزاتبعدتوترقديكنلم*جتماعيالبناءانحيث

اننياًلانتقاليهالمرحلةحمايرقىفيبقاصااًلبحتةالماديةافادتهناومن

دلالاتمنوغيرهااًلوراثةتنظرياتستطعولم..المجتمعيجتازها.القبرهوهلاكان:خيانتهتملك

-الفوناما.السائدةالفلسفات-اثرتمحيانالحديثةالبيولوجيا.ميكانيكيامفهوماكانللجنسعصرهمف!ومانفلوبرقالثم

الدلالةسجلفقدالحساسيةوالبالغاًلتاثرالصادقالترمومترهدا.يرحملاحديديكسياجاًلانسانيةالع!قةهذهيحكمالماديفالسياج

الوافدة.البيولوجيةالفلسفةمعالقادمةانهكتهفراشالىاصدقائهزوجاتاستدعاءفيفرنكاتهيرظفااًلرجل

الىتمتلاجديدةاحلاملعابهنيستنزفوالنساء.المتعصنوف

هوفامعرلمقى،المالدصييبنهيلضونوركالهدونمنمكن!هفياميلوارئيل،معملهفيفيالاودوبيوالمجتمع.اللعببزنينمليئةاحلام،بصلةالررمانسية

سيصنعه،اًلجسدلمصلحة)12(برناردكلودمن!هوما".ار!قةيقدماللعبمنجبلقمةعلىوحدءيقفضخمعملاق،الحينذلك

ظاهراتعدةج!اعاًلانسانانيثبتسولى.المجمعدصوتزو!احاكمةاالىفلوبيريققمانطيبعياكانثمومن.العشروصاياهللناس

عهداقبللقددقيقاصحبءارسمالنحددندرسهاانبنايجدروجهعنالخلقيالقناعنرعلانه.ويلالحادللدعارةالترويجبتهمة

جنبالىجنبازولاعنهاببحتاتيافالحقيقة0"التجرببيةالرواية"...الوحيدغذا؟عهي-العشرالوصايالا-بالمادةفاذا،مجتمعة

رواشهعلى4شفرعلق!اومنالسولوص-ةالحفقةهيالط!معيالعالم-دالياصابععلىنعدحين،اليومحعيرانضحكانناشكولا

......................(العلاقةيحيطماخلالهافلويرصورالتياًلنادرةاللحظات،اًلواًصدة

ايىوعهءنلاتج"4المه!دهمياًلبؤلى":قائلا)13(-ادمنونا-...

.اءا!ت!هولاءلخضمعالذىالعشىمشوىمنمنهاكثرالذاتمةيه-ؤداله.لآللقصالدراميالشاومنلابعهجمظاهرمنالجنسيه

......"....بة....م..علىتميلوهيبطءفيقالت)هكذابوفارىلمدامالاولىالسقطةلنا

اءياله.االحيهالشمعاءبعوراعما!!افييحملونايةاًلزولئضوصفجيمالىؤمالت،سترتهبمخملثوبهاقماشواشتبكردولفيااوا.:كتفه

."قليلفثأنهاالظرولىاما،العضويالانسا!كيا!فيموجوداًاشرودموعاضطرابوفي..بزفرةاًنتفخالذيالابيضبعنقهاالخلف

سأميفل!بيربلاح!ملىفا،جأيتحو(يجيبوارمولالم!ثعى)المحضمنلىهولحيودممانصةالظلاماسثمرنااننالو.(نفسهاواًسلمت..وجههاحجبتلمة2طوورعشه

يقةبالكلمسروراً!تكونانكوظني..أنمانا)روات"ءن!ها!حدثبئ؟-"فلورير!نهـمنا،تلاهاومااًللحظاتهذهسبقالذيالنفسيالجو

.اللذةفتياتلهاساتناولاقيالرحوازإةإفرضكانالمما!طةا)رواك!فالهيكل-.المواقفهذهتصويريجيدلا

..يبنالوءملهمزةعلى4معنقفحتى،لآاللقطهدءفيهابالا!عد"

ثلاثةين4الغريباللقاءلنفسر،اخيرالناتلوحالفرصةهيوهاالكاتبلكن.نفسهاالنزوة.فيءاًلربخبةئغ،للنزوةالرببسيالدافع

تلك.بمفردهعشرالتاسعالقرنعبمهاحملمتباينةفنيةانجاهاتمشهحفييتضحانمناكبراجتماعياوضعايناقشوهو-العظيم

كانيكيةالمهالمابى،قىصماحبتاني)والواقعية،الرومانش!هيالاتجاهاتالمشا!دفياخعمقواالاش!اعيتيعانا!فضلمنراى-مثبرثب

اللقاءان.الفيزيقيةالطبيعيةثم(الفوتوغرافيةبالواقعيةفعرفتنراهلذلك.الادبيالعملفيفئياغرفاتخدمالتياو،اًلدلالةذات

اتناقضاازمةمنتعبرفالرومانسية"التشا؟م"هوبينهاجمعالذيبأنهاليونمع"ايما"قضتهاالتيالاولىالثلالةا!ياملوصفيكخفي

التمزفىآلامتعاننفهي،اًلجديدالرألسماالباوالمجتمعالاقطاعيةالقيمبينلمرالمهمسلةفيويلقى.حقيقياعسلشهر،رائعة،ممتعةكائت

احضانها.فياسشاحتالتيالقيمهجرانالىاضطرارهامنالماتاعانهذلكوسر.لهافنيةقيمةلادقائقمنالمسلاًيامتحتويهمابكل

جديداؤدراالاقتصاديةالظروفمنتصنعاليكانيكيةوالواقعيةفيالاختيارمعئى-ئقديةئظريةايةتسوقهانبغير-جيدابعي

فلنرالطثيعيالانجاهاما.جحيمهمنالافلاتيستطيعلا،للانسمانينبفي،الصغيرةجزئي!دهافيالاستغراقكستوجبالتيفاللحظة.الفن

صنع.ماذا:السؤالهذاعلىمجيباللقصةاًلدرامياًلشبرمنالفنانبتمدهااًن

بأنهااً()1النقاداحداوجزها،الاتجاهلهذارمزا"نانا"تعتبرالقارىءيحساغفلتهااذأنيأم،اللحظةهذهعق*-لمتغناءيمكنهل

فسمت.ادمكارىمنخمسةاواجيالاربعةمنولدتفتاةكصة"؟.ا!كانهذافيفراغا

لمران،ءالىعندهاتحولت،للشرابالطورلمةوراثتهابسببدماؤهابتشريحالطوالالصفحاتيملأانفلوبيراستطاعهفيوكان

كانتممنللتعساءالرائعبلحمهاتنتقمكانت.كامراةلانوثتهاعضبىوانخاصة،والمراةالرجلبينالبدنيةوالعلاقة"العاطفياللحظات

الطبقةدماءفيالعفونةنسبةارتانتبواسطتها.لهمنتاجانراءلكنا.العلاقةلهذ.عرهمفهومتحد؟سحوليدورقصتهمحور

تستهويفا!مدةخمرة،الطبيعةمنقوةاصبحت.*رستقراطيةاستطا!ت)"ايما"انمعث!فيذكر،الرائعالفنبىالمجازعلىيزتصر

بالنسبةقيمته،جسمهاقيمةتعرفونانا"منهاقصدفيعلىباريساسبوعكلمرةالمدينةالىتلهببأنزوجهامناذنعلىتحصلاًن

امامثيابهاتننىانالمرأةهذءلذاتمن"كانفقد.للاصرينلا،لهاوما..بعث!هيقها-الحقيقةفي-تلتقي!ل!لتحيث،الموسيقىلتتعلم

قطعةثيابهافتخلع.القدمينضىنفسهاتتأملكانتحيثالمرآةوفي...(العزلىفيكبيراتقدمااحززتانهابدأخىشهراًفقضى

جس!مماالىوتنظر،العريتإمفيوهيوجودهاتنسىثمقطعةعربةركباانهماالاالمؤلفيذكرلا"ليون"معالاولالجنسيلقائها

صدووحتىيتوقف*ىالسحىمنوطلبا،الجوانبجميعمنمقفلة

لاوند-رم!ضانترجمة-برناردمارك-كقديم-زو!اليلاً(ابشارعالعربةلوقفتالسادسةالساهةوحوالى"..اخرلىاوامر

.(35ص)بردتدأراندونوسارت"قناعاوجههاملىكسرر2اامرمنهاوهبطت،كلفي

ا.لطبددراهـقىمقدمة)اًلشهبرمؤلهـفهكتبالذيالعالممهو12(-ممتازةمحنيببةنجراعةعفي-فلويربانالقوليمكئوهكذا."تلتفت

زولاء.بهطئراللدي(اقييبىكرفعلمالتيالنظرةكلك..الجنسالىعصر.نظرةتقدبمفينجح

الية.العماالحبباةقضايايمالجوفديها13(استطاتوان،انسانيششوىالىوالانثىالرجلببنالحميمةالعلامة

المسرحغلىظهرتانبعدنفسسهاالرواي!ةفيعنهاجاءكما14(..البورصةمستوىالىرفعها

اًلمئرلف.رأىيمهـثلىهناالناقدورلى.مرةلاول......
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جامد.بيولوجيبمنطاراو،ميكلاقيكيمأديبمنظأرولا،حالمضبابياـلذياـللدنواـلقوهماـلحريريهببثبمته،الجسدهظكعشقكانت.طوبلا-

لملتفشراـنهذهشبللا،."مممي!الضبكسامهافيالحيا""ثقطعاحدااتولو.لهحبهافيفستغرقةومتعةغبطةفيكمدسسه

نتيجةكانتاليهاوصلتالتيالتث!ميةلعلبلساالليق!الحاسمةلهاوانما،للاخري!ليسفجسمما،غضبت،المقسعةخلوتهاعليها

.القصورلهذامنحيةلناناتضحكوهي،*بطمنقريبانفسهاقبلت"ومرادا.،(ضط

محاولةيبديانقبل،بسلاممشرالتاسع؟لقرنيئصرلىولمعوتهاكانواذا."ادآةفينفسهاتقبلايضاهيكانتالتي*خرى

المحاولةهذهوكانت.المتضاربةحجاهاتهلهبنالجمعفيمخلعة."اخرثسءعندكب.بأسض"الموهبةمنعدلأ

؟.المحاولةنجحتهل..ترى.،(موبالاندبرجيأ)الفنانيميعلىمحوروهو.الانثىلجسدالبيولوجيالمعنىهوزولاعندالجنس

عاشتامرأةحياة79+لى"،)!أقصتهفيموبسانلنايرسملاجيالالشرعيةالوريثةهيفنانا.المجتمععلىيطرأتطودكل

التريانايواهاكانا.العدابوالاماني*ح!اممنوارفة!لفيربيتمخنمانسيكلالارستقراطيةاًلطبقةوانهيار،"دما؟هافسدت"

فلما.اـلمتزايدواـلدلالىالمفرطالحناىمنشفافةبغلالهاامانيهايلفانفيتبدأهناومن.ورجالهاالطبقةتلكاومالفيالمعاءهلهلمريان

وتزوجته.يلاحلامفارسبانهآمنت،حيلالهافي-شابباولالتقتاعمقاسناباانريبفلا..للحياةالفيزيقيةاًلنظرةازمةالامرواقع

لان،الخالعةفراهشفييرقدالهمامالفارلىكان،الزفافليلةوفيواذا.الاجتماعيالتطودحركةتديراليهي،العضو!التلوثمن

.."ضخملآدوطة"الىسلفيةوسيلة*يكنلم،جان"منزواجهتعريفااًلصنسيةالعلاقةتعريففيالبيولوجيالجانبنهمللاكنا

جوليانوانتقل.دافئةاحضانايةبينالتضيقممكنفالهالعباماتشكلالتيالاخرىالجوانببقيةايضانهملانيمكنلافاننا،!قيقا

حتى..اًلاعدء!اءذوجاتالىالجرانبناتالىالخادملااحضانمن"لجنسمعنىجمنالتعبرصارقكانانهبزولاوفضببلة.التعرفيهلا

فنعلقت"جان"اـما.*صدفامهؤلاماحديدي!لىمصيرهلقيالميكانيكيةللخطةيعرضبانمطالبايكنفلم.العصرذلكغاشهكما

فخة""انهيثبتحتىعودءيشتدانماالذيبوحيدماآمالهاالعلاقةلجوهرالفيزيقيتشريحهفيافاضبعدماالجنسيةالعلاقةفي

اصبحقد-الابنفسمن-دمةالنيأبنيكلنبينما.جوليانمنامينة"يتحمث.عنهاالوليدةوالنتلالح،لهاالمؤذيةالداوافعجبثمنذاتها

المسئولية.يتحملثريفارجلاجسدوصففيالنافدكلماتلتوءقرأالدىالحبيب(موفا)عن

ءصره-نأراتاو-فلسفات!ينسانحاولمو!8ناند!تاند!رىمئذيحبيكنلمكلمافيهف!ةتيقطالائناءهذءالموفينانا

احكليادةيربةنتيجةكاناولوله!لانورروالثلاثممنىولاضطبطلجلأالدردشةمنكاملةصفحاقوبعد"اشهرلحدة
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