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وسطالانونحن،الطامةوقعتلقد.مأساةانهعلىكبلهنرفضاننا-3س

فرويدىكأحساستماما-بالماساةجداعميقاحساسمذا."اًلخرائب

وهكذا.لورنسيؤكدكماماساةانهملىلامراتقبليرفضانولكنهماغمعالمجكان،الانجبرةانفا!عشراًلتاسعالقرنلفظ!هعندما

عندالحقيقةماهياذ.الايجابيةسمةالتعبيرفي!سيلتهمافقدتالمناكلىطلنمو.بالانهيأرتهددهعنيفةازمةبوامريعانيالاوروبي

احكمواللحمالمملانالايمانهيالكرىديا!تي"يحي!انه؟لورنسالبكروالتروات،النطاداراسعةاًلتجابىيمماالتبادلوحركة،الملص

......بة...اً.اتساعفياطمامهـموسلينالجد-!النطامسادةبينثحللم،الناشئة

تعبروتعنقدءدما؟ولبما!سعرولكن،لعلىدفعدئماتحطيا(!عولعامياًلاولو!!العالملولبينبوحدالجديدالنظامكانانوبمدنفوثعم.رقعة

فيجميعهااًلمثاليةالفلسفاتار*كلبتهالذيالتقليديالخطااترحابفيفجأةدخلتاقيالمولهذءبينعميقةهوةيحفراصبح

التعبيرمعيتجاوبفصلاالحسيعنالعقلوفصلها،*نسانتعريفالفزععواملواضحف.المستممراتمنعدداكبرعلىرهيبةمنافسة

التاريخية.*نسانازماتاحدىعنالسلبيصازينوبدأت.الاو(لىاًلعاببةللحربوافحاارهاصا؟والقلقواليأس

فهي.الحربثمراتاولىمن"تشاترليالليمييعشيق"وةعةخل!لمةعلىالانسانحسرةفيالازتسماتتبلورتاذ،كختلالقيم

احبةش!لوردمنقئدجت،العليا-الانجليزيةالطبقةمنزوجة!ةيشثعرعطا!اوالطمأنئةوالا-شخاءاًلرا!كانت.اًل!ديدئظامه

قلهالفاحعةوملأتكرسيهالىاقعدتهانالحر!دمتوما.واحهاالعواعاثشهـادمعقبدداتتقد،الحرةالفردء4المباراةملكوتفي

......الو،قيةمظلتهمجنثاتبين

بحالاسفيحديقتهاكايونمبمإلطوللتقنتلغليطلسيدبةلطبغنل!بيلةالذصتبمرائرجلقالصاميةرغجنوبمننذإرسمع-سنواتبأربعالحربوقبل-الوقتهذافي

الرجل،هذاالمرأةفاحبت.الماوىهدايخريجدلموطهالىعادوهـاكلواخذ،ويتحلل.ينوبصلىمنالعالم4!ألقد"بهتفانكلترا

اللوردزوجهاقصرالىالصنيركوخهمنعادت!كلما.لهوا-لممتيرف!و،عاد."الاخرائااالحللكدتخنى،قيمتهإفقدشيء

قفزا.الطريقتقفزكانت،وجسدهنفسيتهالحربحطمتالذيالعاجزاوربم!يزحمظالعئاساك!امهذامنعكيعودماذا":فتساملكلماته

يصفوهو،لورنسيقول.شفيهاعلىعبئابحياتهاتحسكانتانبعدمنلاثورةالىبحاباننا؟بيثهاحدنالانجنمتعبينما،بقاذورات

كانتولينما.."لالصورغنيشعريلأسلو!السمعيم!عود!هالحظاتالصوتهذاوكان()1الحياةسبيلفيبلى،اًلعملىاًوالمالاجل

..1001اً..هـونانمصادفةوليست."لورئسد.هـ-."الانجليزيللاديب

لهابلمنحلمخلةوبدهائدةقلوءل!سفينةفيلحديمهاشالىمخةلميمتكابسرسجاالنم!ويللعالم،اوروداوسطمناخرلصوتحآيقبا"صوى"كللماله

مطمئنة،هادئةالمدعندمراسيهاالقتسفينةنفسهاهيانهاتخيلت.فرويدسيجموند

."حياةيننضالبيتنحوالمتجهالمئحدرانواحستالاقتعاد.لهاًلظرولىانمو،هامشطء*وبةلىابحعهفيفرويدعني

الىمرلفهامادفع،صمورهافورالضجةمنالقصةمذءأثارتولقد.برد41هذاجمملقكونهاءنلضلا،*نسانيوجولهلمثحققللبشر

اعمالهفيالموضوعنفسطردعلىحريصا.ظلوان،انحلترامنالهحرةالصانعةهياليبورجيةالظروف"كل"ليستالهعلىامرممما

..ل!شمان

في"نظرية"هنادكانتال!لم*لحاحهذادراءلان.التاليةالادبية

الجنسانالنظريةومحور.وومدانهئعنهفيكعيشوالسلو!الحياة*قنمادية*نظمةبو،ةاحسفرويدفي*عترا!؟خبغيالثداية!منذ

.0001*نظمة،هذهجذورعنيبحثانفاراد،*نسانبمصيرتتلاعبالتي

،ويعسرلعصدولشمالدطلةمظهرلعالملساصمدظشانساهرم،خيئهوشصلللمنليسلهئلالساناعمادفيوانما،انبتتهاالتي.الاجتماهية*رضكاريحفيلا

انسانهيللانسانالمثاليةوالعنورة.الحياةفييعشان،شباباًلىتقودءبا*فيهجعشففلم،سطحيةبنظرةراهالذي،نفسه

غالاتدفي،الحنوبيةلامريكا*مارونحوضفي:الداشةاًلق!تل.بالحي!صارخةغريزة

..ااع1..-افما.*نسانماسا6طىللتعرفسلبيةمحاولةالنفرو!!كان

ويمارسانسانيتهيباشراللي*نسانذلك.سترالياسحروفريعياسارعحتى،اًلفردجسمفبمدا!ة8!والجنسيةالرغبةعلىهثران

وانشبابهاتسترداناوصوباارال!واذا.وناوسعسحيويته!ناناًرع!!،ءطوحيدةاركوأ"وحسب!لها،وكضخيمها،بالتقاطها

الصود"كلكالىتعودانعليها،الرهيبلنفسي!ثثحياةببحوالطبيعيةوالياسالونبصم!وجدانهو(لهمتبةوكاريخه،ومجتممه،ومصيرء

"الذكاالجنس*.سمانالىلوونسدمؤمحترنحنسعشانلاينهغيفيالطا!نة*،تب.سنوصالبشرنكلسبهاشحنتالتيوالقلق

.ا-ا..-..النفسيةالحالةهذهكعكس!وبةواسترخ!دهموطم!دينتهملمراحتهمكمزيقها

يبيومحأحيلة(مويبحكولهلالىافلقدتلائحوبرحفمان!طلغا!كو.ائسريعةبولعوفيفينجحمخ!رسالجنسهتحول،*برتماعيةعلاقا!همعلىالعادة

.-..ا-.روايتهمقدعةفيلورنس!وللدلك0الممزصمةالعواطفهذهامتصاصن

للفلمعبفةانالعمرلكولعيةأ،اامدلجئسيبرعاهال!خططعلىلريلجن!عىخيةواقبلى،رغمواضحةطس!عصرفيئميعى،لنا"؟"حممدرليسي!باعشيق"
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فيقصصهاتا!يسكلتافيلينهي.ممتازةمولفةواذاًمثلا.القلاعاحدىوغصلىتماماتغيرقدكأن،اًلمعامر.لمويساناًلاوروبيللعالم-النفسي

ضحكانضحك.فقاليدلفظةواصبحت.القزاءاماآلتشرح!حبامراضهما)حربو،وادرالعشرينالقرناوائلرافقتالتيالمضطربةالاهتزازات

الادبية.الاءمالمعظحإسشغرقيقيالجن!الحياةمشاكلواخلت،مر-سا.الاولى

ع!ركلناهماستميتأتعبيراصيحت51جمعاالاعمالىهذهبكلواذاةالاص*،دم!ولهافياءعنالميادينوانجت،اوزارهاالحربوضعتثم

.)1(الغرابمنبل،الحربمناممالجنسهةالانرمةفيةدلتوعار،مثلمنيحضويهابماتهوىوالر؟وس،فيممنفيهابمانحترفى

حقائق.ثلاتهوفمانكلماتمننستخلعى!مرالنفسيةالهزيمةوسعار،الخاسرةالقلوبيكويالماديةاًلهزيمة

الادبراءاحاعلتالنيالموفوعيةالظروفحؤيقةلايمي،اولا،فهو+والانسانضغمةسوداءبسحابةلعالمايظللوالضياع.الكاسبينافئدة

انه.لادبهماًلجنسيةالموضوكلاتعلىتوفرهمفيوامريكااودوبافيل!ارجياًويوورهـالوافع،امامهالتيالداميةالمسرحيةعنغينيهيغمض

انالمراعبريقول.الازمهوراًءالوبدالسببهيالحرب.نكونانينفيتنزورو!ناد..ذاتهفلافيفداخلطويلةرحلةفيندا،بهالمحيط

هداانونسى.الحاسمالعاملهو"دينيا"والمتزيخنالمتحررينبنلانها،اًلقدامىالرومانسييناحلامعن.نختلف،غريبةباحلاماعماقه

بشكلسنجلورتقد،الاخرىالاجتماعيةالعراعاتوكافة،الصراءفوع"ناحلامانها..واًلازهاربالورودمزينةفضيةسماءفيلانحلق

الحقيقيالمبررهواوارطيصثمومن.الحرساتونفيسواضح،نقنل.المهمعالمتستكشفولا،الماضيذكرياتلالجتر..وجديدخاص

..الظاهرةلتلك،لهتهمكوحش،داميةسوداءلحظة،حافرهافيحيةلحظةتعيشاًنها

الجفصؤ!رنظز-ا.لهفرريدكطهور،.ثانويةظروظلايتجاملوهو.حيامالهاييقىان+سنزضيهفريسة

ثانية--الحربانيتجاهلولكنه0جوييلج!مسيولسيسولوايةالاذمة،هذءعنمعبرالسانااتار-نصبهالذيللفنانلابدوكان

يخرتايجابيةإثارمنبهالحقوط،تاريخيةارهاصاتمقسبقهابماالاحلامهذ.ليستخرج،التعسجيلهاعمالىفيريشتهيغمسان

نلقافيةبصورةافرذتالتيهي،العالملخريطةاتا!بخيالوفحمنانجوييجيمسالانجليزىلداتبلابدكان.الشمسبهاويواجه

وجوريس.فرو*منكلماقالهتت!لمالتيالقاتمةالدماء..اًلجيلهلىاًبدماءالصفحاتمئاتيسود

التحليلنظرياتتوجدلى.(لو":السؤالهذاعلىهوفمانجبلم+كان.()1الحربمابعدلانسانالكاملةالمالاةفرويعشرساعاتفي

قيولون،الامريكيونالقصصيونكانهل،ررلسهسفصةاوالنفسيجولمسالذي!!ارادكماداخليامونولوجايولسيسقصةانتكونطبيعيا

.!الوقوحمنالدرجةوهذه،الاهميةميالنحسهذاعليالجئسيةالازمةاً!تبببرفيالمقةشئناان"الداخليالانسان"كارلةعبقفياستشعر

وجدتقدالنظرياتتلكلان،جزئيةمغامرةعلييحتويوالسرالف!انتهتانمااذ.اًلمعركةفيهاسنىنفتالذيالحقيقيالمكانعن

الجنيادببان،!نجيبذلكومع،"السؤالهينبغيلمومى"بالفعل.البشرداخلجديدةجبهةفيبداتحتىالقتالميادين

كبقية.القصعىهذءاناء.الظرولىنفسعنتعبيرهوالامريكيالمطا-،احدففي،عديقجنازةفيالبطلتصفيولسييوقصة

.الحربظروفهيوحدةظروفعنتعبر-الاولىوبيالعالمفيزميلاتهاالنعاءلاحدىالجنسيةالخواطروصففييسهبثم،للدممارةبيتففي

النفساًعمارفييئونمللمالامريكيالكاتبانهي،الثالثةالحقيقةعوتنتهي.الظهربعدالرابعةفيتبداًوالقصة.البشاعةحدينلغاسهابا

صيات!3الحربلثوهتالذينالشوادمنخامتهنسعوانما.اًلبشريةناهـدةعنهاقالت.التالياليومصناحمنالتالثةاوالثانيةقرب

الخارج،(هشب"بهذا-ماحدالى-واكنفى.الضارجالىالهاخلمنادبلان"ال!ربينبينماهـالملوحةانها):(2)انجليزية

الافنداديعتبرفولكر.ملكاتبهنالرظلوان.للاشيامسطحيةنظرة،الاولىالحربباكيبتتلظىقدميهواحدى،الانسانلنافممجويي

ا)دبم!الصطابفييقول.جويسلجيمس-تطوداالاكثر-انطبيعييعم!بالناردنبينوهـو.التانيةالحربدخان.نستقبلالتانيةوالقدم

صراىفيالبشريالقلبمثاكلان"نوبلجائزةيتسلموهوالقاهرائحةيتنسمالداخلمنذاتهجدرانبينليتجول،يديهب!لتاعينيه

واًك(ليفالكتابةفيالاتقانتلهمناانتستطيعالتيوحمماهينفسهمعيعلمها،امراةاًلىتالداخلفيمايزالوهو-لعابهفيسيل،الحريق

ماينللصوتتحق،عنهايكنبانتستحقالتيوحمماهيلانها.عبثاولكن0.يخالهتبريدفي2ننجح

)2("وعناءعردمنسبيلها4ازعلىلورضلايرافقانه!جويىادبفيالجنسمعنىهوهؤا

احداًتحولهءندارتاًلذيالاساسيالمنظرميالحربوكانتنفبةت!طال!ربانعلىيوافقهولا.فغسبالانسانيالنشاطاًصل

لهذامعالجتهتصل"للسلاحوداع"دوايتهوفي.همنجوايرواياتانس".فقطقويةاحضاناقربفيالمراةفترتمي،النساءونجبمالرجال

روايتهوإفي"زماننافي"فصصهمجمولحةقفي.النروةالىالموضوعالخارجيالواقعمنالانسانتطردفالحرب:هاماجد-هـاًممئىيضيف

خرجتلذلك.واثارهافاتهافيالحربصور"ثانيةتثدىالشمس"الوصهمزةفقدانبمداهتماماتهتنكمشوهناد.نفسهداخلالى

فاذا..للموضوعالنهائيةللمعالجةمستعدينقراءالى"للسلاحوداع"وزفرات!بةابىالاحاسشيمعفيتقوقع0العالموبينبيئهالواعية

خاضتبمدماإلانسانقيمةازدراءالىقادتالتيالعنيفة*ئارنرلىنعنواهراةالرجلبينالحسيةالعلاقةجويسابفيلانرىاننا.اًلجنس

احدىوفي.التقهقروحسرةالحربقسوةالغربيةللمشيةالملياالمثلالذاتيةالقوقعةلان./انسانيةكعلأقةالجنسمعنىعندهنفتقدوبالتاني

الونريمةعنيتلهونوهم،باريسفيالغرباءمجتمعيصفدواياتهاهتمامهمنلاتجعل..اليهاللهروبالحربينمابئانساناضطرالتي

...الازمةاجلواوان،فيخفقون.والحببالشرابالمشويةوبينبينهحائلاتقفمبمثرةخواطرفيالاسترسالمجردالابالجنس

زاًلفةكلهاالحربمثلاًنهنريا!زميحس"للسلاحوداع"وفي.الجنسبيمفهومهبواسفنهانستشفانيمكنواقعيةعلاقة

صفوهـالقواتفي"تطوع"الن!الامريكيالشابوهو-بشعةالروايةفيالت!ازمةعنحديثهمعرضفيموفمانفردريكيقول

يجدبل-.عنهاعوضاحبهفيويجد،الحربعنفيتبراً-الايطاليةجدهـةثورةالشبابلاثارةبكافيةوحدهاالحربكنلم)الاميركية

يجدبهواذا.الحبفيامالهوتركيزلحرباعنتخليهمايسوغفيه،ولكنالجنسمنسألةفيوخاعة،الخلقيةو.التقاليدالقيمهذءوجهفي

شينا.لايمتلكفجاةنفسهفييرونجببعاالكتابفاذا،جويىدوايةونجاح،تأتيفرويدنظرية

ت-له:لهتقولالحالواذا.تفسيزهمايريمونلتفسيرمنفذاالجديدةالنزعةهذه

كانتالتيالمتناقضاتكفسيرافاهيتستغلال!قظةاحلاماوالحالمة

هـمعأمهـ4ي!ح-.ل087،+هااهـأآ"م!407لاا!57+أأمهـ+!كا!)1(فيإروف!تفعلكانتكما-يخفيا"لفيعدلم.مكانكلفيحولهم

في،جنسياشنوذاالشاذةالشخصيه-امريكافيوجلاسجوانجلترا
"!7!.هـ*7031ي!5يا5آأ031م7أ+.!*ص!أمكاس!.(2)--
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اللوتهذافييرىلانه،الجنس!يةالعلاقةفيالميقانيكيةاللحظةنصويريخفقانفلبيئأاشمع-

همنصواـجمييخا!لىلددك.الخارجمنورريةسطعيةدمايةالنعبيرمن.بكمجنوناني.انتاًريدلدانا.بقلبينااباليلاانا-

لا-اتركيبهرألان،للعهومةالداخليالنفسيالتركيبرجمننع!ان!حقاتحيني5-

ينيناذءلالساليةالعلامةنقيمهالوحيدالمقياسهو-الظرجيالشكل.يانماتربناًرجوك.اًرجولر.ميا.ذلكلالكرريس

اهـولىلسوهـطاةحببهاكأ!ينتحاطب.بهاالأففطدودرجةنوعيمها.وإحدةثقيقةذلكيتجاوفيالابشرط..حسشا-

تتواحينحصوصا،حاد"يةعلىلفخورةواني.بكالافزازننديدة.الناباغلقي،لاباس-

ا.فىايةاو.اناايهامنثظناالوسادةحولوذداعك،ص!-ركطعل..)لسانهعلىفيقول،ذلكرهدهركيمشاعرهمنجواييصفتم

ازأ-،"!نريلهيجيب"ايطلياماتناتاحدىلملها؟يدركيمن،اخرى.مفتوحاالبابكان.الفراشجانبالىمقعدعلىكاترينوجلست

لناحداانوأيقنت،جميعاالقومآنااذا"يؤلاخرمكانوفي"انت:ضوسالت..مضىوقتايمناكثركيانيفييمببالنثماطوادماس

تجلسودانت،شعر!حلاهوىكنتغرفتيالىانسلت،يستدلعيهاكي!-عناءطوللنابعديتضحهكذا"..أاحبكانيعرفتهلوالان

الدبابشىماسحب،لتقيلنيفجاةتنحنيثم،صفتكلالسريرعلىيقدمانالامريكيالروائيوكاد.واحدمعنىفيبالحبالجنسيلتقي

الاخرين،الدبوسيناسحبثم،شعرهافيتهط،الفراشفوفىواضمهاالحربظرو.فلولاإلانسانيةالعلاقةلهذءالمميقالحقيقيالمعنيلنا

حل!"وخميمةداخلكأشاونستشعر،كلانايحتويبشعرهاماذاوالفحايا-وكأترينهنربمييمارسهاتعو!ضيةعلاقةالجنسىمنجملتانغ

."شلال.النكبةالاممنوحلوقأمصلموردميملأعماللتنفيسجميعا

لنايقعماًن،اًلرائعةالحيةاللوحاتهذءبواسطة،الكاتبنجحبشمولهيتجاونر،للجنسعميقامعنىهنالهانينميلمهمنجوابران

الننححو!ينواتداخلمنوالمراةاًلرجلبئالجنسةالعلاقةممنىيمرضفحين.اخرىاشياءعن"قعويض"مجرديكونان،الانساني

الاسهابمنبدلاالانسانيةالدلالةذاتوالر؟ىالجميلالخيالفاستغلانا،فعلاقزوجانفحن":ثقةفيلهتقول،الز،اجحبيبتهعلىالملازم

الدءةثتاررملانشكوليي.نفسهاالعلافةرفائقرسمفيالمملاستطردتفاطعهافاذا"الانمئىاحمرمتزوجةاكونانلااستطيع

بكيراًشتى،ايخنمامميةعلافة/ايةتيطن)تيالتفسيةاًلانفعالاتعرضفي.جدا"شريفةاـمراةاناةشريفةامراةمنيتجعلانهليكوكان،لاتنكلمءأ

هوالعظيمالفنمقياسانبل؟العلافةلهذههـلخارجي"لوصفمنهبواجم!لناحدد،ذاًلشرلىوالحبالجئسلحقانقاًلعميقاًلةهمبهذا

الظواهرالت!طعلىقدرتهمدك!لا،الانسانيةالنفسفيتغلغلهمدىلا.لعوفهالذيالانسان0للانسانبالئسبةالحقائقهذ.تمنيهماذا

لكياما،الظواهرتلكالىالفنانيلج!نادرةاحيانوفي0السطحيةظقائيةبصورةانسانيتهيعيشاًنمن،اًلتاديخية2والاجتماهيةالحواجر

اندراميالحدتكيانمننابعةلكونهاواما،اعمقماهوالىمنهاينفذصومنهاالاجتماعيةملاقاتهاتقيمانكاترينعندفالشرف.ذ)تهمننابعه

الظواهرهذهعنددتوفف،عظيمافنانانجدلنولكنا.الفنيللعملذاو"،هنريتحبانهاالتقليديةيلا!لالمنتامةحريةفي-الجنس

ظواهر.انهالمجرر..ممهحياتهاتمارسلانبكفيها

اًلد4ارض"روايةفي"كالدويلارسكين"اًلاميريكيفالكاتبالىلاياج!،رائعفنياسلوبفيالمعانيهذءالكاتبويسننعرضي

يرسمثم،الامريكينبالعمالالمحيطةالموضوعيةالظروفرولىم"الصغيرة

البيئتينهاتننومن0الامريكيالريففيالمتوسطةالطبقةظروف

ادلحظءوفي.البشريةنماذجهيتخير،المختلفتنالاجتماعيتين

زوجشهنذمقيفتهاذزور،ءلريفمن"جيلدارلنع"فيهاتحضرالتي

في!إ،لئ!فيوجشهرهي،المريضةطبظتهاقيمكلتلفض،اويل"العامل:حديثاصلمر

لانه،اًلبدنياللقاءهذايصورانكالدويلعلىكان.احضانهاالى

بر-ينلفاءكانوانما،واًمرأةرجمابين"جنسيةلحظة"مجرديكئلم

في"لضعة5"الاحداثتخنمماعلاقةخلالمنمتصارعةومثلفيم

لمحل!بمعسيالحولصيصيلسحصيا!كيللطرميلدالمحكلواصجعذءلمجا

لكو!اندمماد!لاكه،لالدالطالحسسهالعلافهلكوىاً!،الردايه

ذلد.كئيرأكلندهنتوووبانجديركالمويلالبفيإخروشيء

ادبسيعملفيالاتواجد!لايمكن"جداخاصةاحداثا"بالفرورة

اكأيارفيالتعميميستهويهمممناخرينعندمانراهبعكسي.بعينه

ؤةف9ليستابالفنيفتجيالتكلحعداثلداءبضاللعمللغربثسخحميالحتمئة7تنالظرالمبلكةللشاعرةجديدديوا!

ح!ىوالتجر-هـ،بلتميعالعملهذافيالقانمةالاجتماعيةالعلاقات7

واجتماعيا-فنيا-لايستهد!كبيرا."كليشيها"النهايةفيتصنح

الجنميةالعلاقةاعت!برنافاذا.الانسانيالمحتوىاوالصراميالبناءخدمةطوقانفدوى

مدىنتصورانلنايحقتنه،الهامةالاجتماعيةالعلاقاتاحدى

عنالتبريتحولعندما-الخلقياوالاجتماعيلا-الفنيالانجذال

ميمعينة"مقاسات"تناسبكلش!يهاتمجموعةاًلىالعلاقةهذه

وا،الحمثلان.كالدريلادبفيتماماماننتقدءوهذاالادبيةالاعمإل

ضممشملااتفحروىبنافيلطرخمدمةتلقائياهذت!ولدلاقعععهفبمالبئاءثهالرلجئسيةبيروت-الادابدار

هذءاًنلوالدراصيالسيروتباطوءفيبفراخنشعر-وبحيث،(لبناء!ذهكا

كل،الحادثةبهذهواعني.مكانهامننزعتقد،تلكاوالحادئة

6-اًالصفحةعلى-التتمة
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لاكسالكاللنهلرنمنةولفافالحنانسح!لم!عرلمرصهتمئ!لعلحوفالوصشيلنرئليكالم!و*ئنمانوكفنأىه!ههـمم!هـههلجنس

.ـلمبديكيلم..يوماهداحدو!ميبديكيلملممسيافوللناكياً

".اليومذلكمرةلاولعليهاوالتعرفاللنهتلك-.3الصفحةعلى؟ـ!نشور

اًضكهرواقيا،بئفي"تلصقا)انيمكنالكلماتهذءبانتحسوانت،5555

اكطفياشغدامهيمكنكليثيه..التخصيصمنخاليةكلماتلانها

دورهوكافت"قالتحيناًلساذجالنقريرالىالكانبةلجأتبل.وفت.والمحتولىالقالبفيفنيةحركةمنسطورهامافحتؤيه

موةتابذلكفلخصت"فالسعرفالحنانفالرغبةالخوف-الغرامكناباتفينجلمسهأ.الجنسيةالعلافة!رضفي"النكيم"نلمساين

فجاءت،الروا.ئيالنناءعلىالتعميموانعكس.عامةكلماتببضعكاملابعدالظشتةالظواهركاعد!"ساجانفرانسواز"القرنسيةالفتاة

راضح.بتهـلفالتعبببريالسيافىعلىافحمت،مفتعلةالسابقةالكلمات1ف!سابضهاعنالحربمذهاختلفتولقد.الثانيةالعالميةالحرب

العامالهيكلداخلمنتتطورديناميةبطريقةتنمامسكحدثسانهاذئك.ايالاستعماربرالنظإممراحلاعلىكلن-تعييرامدلىسعيرتكونها

المذبماهوواًلنماذجللاد!اتالمؤلفةتعميمبانالقوليمكنبل.للروايةالبثرقلوبفيا!ولىالحرباورثتهاالتيالحادةالتمزقاتان

بينبعيدو!رق.كلهاالانسانيةالمواقف(،تجريدية"بالنرويةخلقبالمزقاتقيستاذاللظيةتافهااساتعدسوالخايعريئالكاسينس

كما.الفنيالعملفي"النمطية"والشخصية"العامة"الشخصيةوهكذا؟الثانيةالحربا!ارمعالانسافاالقلبعاناماالتىالرهيبة

".النموذجية"واللحظة"المحمدةغيرالعامة"اللحظةبئنرقامنالةانوكما.البشروجداناتفيرعمقا.غورارالفنىالياسمهاريازوادت

.(1)المتكاملوالحمث،-العامالحمثوبيفان،الجنودملاينغزتقدالعاهاتملاينات،الحروببورصةتعلبن

الكباربالرجالالصمغيرةالفتاةغرامفيةفرانسوازعلىالحتعغزتفدالنفسيةالعاهاتملايئاناهلنت،الثانيةالوببووعة

افضلكنفبل،الثسباناحباكنلم"رواياتهااولىفيفالتمنذ.البشرملايئ

كانواالذينمامااًلاربعينذويالرجالمنلياص!دفاءكيراعليهم"اًلنفسيةالملبحة"هذءعناجابياتعبيرااًلفقيكونانمنوبدلا

فلنا-كما-الفرةهذهكاتفقد"العشيقوعلوبةالابرقةيذيقوننياًلكبرىعامتهوكانت،الاصاباتمئلمريدهدفاكان،ايضاهوانهلمسئا

هـالاساساالمنظركانتع"ماابتسامة"دواًيتهامحودهي.بمدتبلورتقدممنلم،للحياةايجابيةنظرانذلك.السلبيةهي

الافتصادميادينفيالحرببعدظهرتقدللوجودعلميةنظرةانفرغم

هـوار،!-اضىلنماذجبرف-ب!اًوسى!1)ميدان/في-كلاملتفدفكنلمانهاغير،والفلسفةوالتارءوالاجتماع

الرببينالعلاقةإعسورةلجاءت،ف!شعملفيالهـححفاتهد.توفرتانفيشكوليس.المرحلةتلكفنونفيترثرمعهاالتيللصرجةالفن

.ساجانكتاباتفيالصورةلظكتملا!امغايرةالعملهذافيوالمراققديكنلمالتيالطميةالنظرةلتطبيقطييعيانعكاسهيالايجابية

بعد.افىهااتد

--ححهح!"-ححح!ححم!بالتحديدلاكنشفنا،ساجانفرنسواذموضوعاتاستعرفنااننالوع

::011هذايب!و،الوقتلقتلعرضيةكع!فةالجنسمفىحولتمورانها

اوامرماتوطدتبمداذ"الحزنابهاالحرصباع"فيواضحاالمعنى

:.!!وركا.ءتودالاحتفاظانهالمحردحيمهالرارلاتتحملالرومانسيةالفتاةوكانت

!ك.اكدااحسهقداممىلم"سولحبيبهاوب!البطلهبىالصداقه

أيعنتخرجانبأسافيترلملذلك".اتاحهاليالتيالمتعةاحص
بها.دخلتانياليساطةبنفسحياته

:....د!3مي-بر.فتقولفرانسوازبطلةاما.همسافهونغمههنيهولونوجهةبصورة

!!-!--لاستمتسعجواريالىيكوناندونالليلفضاءفكرةلاحتملماكنت"
؟!-وتؤكد."ذكر"مجردهناهالحبيب"الممتعالفجاشبطجه

ة!%وور!ر،لىلوفىاللحظةتلكفي):جسديهمابنصيملقاءاوداثرعلىذلك"الانثى"
."بحيافىافديها!حريةوكنتمننفسطاكراحبهكنت،بالذإت

!؟:ءمنذاعترفتالتيالفتاةلنفسالكلماتهذءعونانبعنئذندمثىولن

ة!ع.ابدا،(*نسان"هداتحبلمبانهافليل

!،املوبتحبيعلىي،حدبدةدراسةالصغيرةالفتاةغرام!رةفرنسوازم!تلح"ماانجنسامة"فيع

:!--بانتعنى.الخارجفنال!هرةهذهكلمحولكنها.الكناربارجال

خفاياحياة!الىشتلئال!كورعليصاشفذدقيقباتفاق،والنهايةالبدابةبنوما،يتهاونهالعلافةبدايهتصور

-صصالكامنة*يننابعنالجادالبحثعناءنفسهاكللفانبغير.بارع

!!د!دقائقجمقنهيما،آ!كالمنتاكيآلعتاسيانها،فرانسوافىكتاباتفيالرئيسيالعيبمووهن!.الظدهرةل!راء

صصص-ص-%الانطنية.العلاقاتوتفاصيلققانقفي"العموميات"وراءنفسهاتجه
محصدآلعقاد!عياسمعارضها،وئئاعرشهالرايغة."الصمة"ب!سنابربطهاقونالاجتماهيةالطامرةتعرفيبينما

ة!.المتناصحولون!لإتهأرا!!محنرمنحم!عاهذهوير!،و*حدا!والحو.للنملؤجالداتية!اسعح الحاصهالسما!لايوفحاداجحالفيالعملا!رغم.حلعهامن

:!!واصرع!ه!ه004هلىالحنسيةاله!قةفيالميطنيكيةاللةترسم-عث!س!نسواز.
اًوج!كلها.التي"الامه*دمي"-

فاستمرت،فاحكارسغيمنبي؟مسكقدكان":يليكماالفت!لسان

!3.-؟737بزثماتف!438ب.مىس!اىهـاشلزليوسرطن.ريبب!وجيكاتكمانيةشاحباينقدببوجههواذا،اليه

فيورمت.الزاشالىويسحبنيالفورعلىليضمنيرسغيما-در!
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ممنسمناقشتهخدللناتمموان.سارثريناقشها.التياًلاساسيةتكبرالمرأةفكانتالوضععكستوان"!.براًمزتحبينهل"فصتها

لفد.الدرامالاحديثطصانبةالبهثر!ةالنملاحمختل!عنداًلجنسجصرانبنموضوعيةازمهاننوهي،عاماعثرباربعةالمثاب

يقكىامريكيازبوناامريكاجنوبفيالقاطنةالبغي-ليزيضاجع!تالا..كلهالمجتمع

:الفراشمغابرتهمابعدتساله"فرد".عنهتكتبلذكماالمجتمعبهذاوسغيرهلىفرنسوازالسيدةولكن

8ـم!وررانتهل:ليزي:!االلهالخواءهذاعنمعبرة"سنةاوشهربمد"قصتهاتجيءلذلك

سم!:فردبالخللفتصيبه،لاعمالهاالفنيالقالبعلىحادبشكلينعكسكانالذي

.ياصغيرياًبهلكماأءم:ليزليالسريعةالصحفيةالتحقيقاتمن.تاباتهاوتقترب،والتميع،الاهتزاز

كليدين؟كم..جدا..جدامور..نعم!ا.:فردامكناذا،سريعانجاحاساجاننجحتلذلك.اًلقنيةاًلاعمالاًبىمنها

مسرورا،كتتاذامالسالكنني15المأل!ننن!لمالليمنلزى.:نطلقاًنعببنايتعنرولكنه.للنجاحكمقياساًتوزيعارقامحولالاففافى

المست.مسرورا:باثبفجاوبنيقضيةالجنسمنجعلتلانها"جنسيةلوايات"انهاكتاباتهاعلى

اخرسي.:فرد.الدقيقألئيبالمعئى"!وايات"تكتبلمبانيةولانها.لأ"شاقشتافهة

هاسيبصوت!وفلت،عظيمةبقوة،بقوةتضمنيكئتلقد:ليزىالعملفيالعضويةللوحدةالحقيقيالدابطعلىاننايدينافلنفع

تحبني.انكفانسحب،جارمستوىعلىالجنستناقشلمفرنسوانران.اًلاولى

ثملة.كنت:فرد.*سمبهذاجد*سنجبرما!بهباننقطعوكدنا،فنهاعلىذلك

.اىلم..*:ليزكله"،

كنت.بلعرهـ:المقىاذا!انه،الحربمابعدويلاىبحقعانىالذك!،سادثراما-

بةاكيلم..قلت:ليزىالض!السلبيةرءم،جادةبمشكلةالتقىانهجيدايعي"الجنس"ب

ماحدث.تمامااذكرولمت،ثملاكئتلمقد،حالايةعلي:مردمسرحيةفقي.اوروبامفرياهنبهاوممتحلت،الحرببشواتافردكها

الالنقبائعةسليز!مفهومعلىهذ.،؟التقابل"عمليةبواسط!ةتعرفنااحدىنومغرفةفيكلهاالاحداثت!بمر(1)"اًلفاضلةالموسى"

المفهومنوكلر.*م!كيالزبوتمفهؤمهلىتعرفناكما.الجنسفيعريحة،جشيةكلمات،الزبائندفيبينهااًلحوارهلىينلب،المومسات

العلأمةهذءاتوهو،واحدمعنىفييلتقيانالظاهرىتئاقضهمازغم-للقضب!ة"الخلفياًلمنظر"بمثابةجميعهاهذهكانتفقد،ذلكومع

بينما،لشريف5التاجزبعنا&مساليهاتنص.الاسلعةليست

ص0)1(اًراويةاحماثمنهتفصحاًحرلهدفقنطرة"فرد"!تيرهاألمنهيجافييضتلف"المسرحهـية"هوادبياشكلرهنااختونا(1)

الجتسكتاباتمنموجةمنادكانت،العالممئاخرلىجوانبوفيافكارها.فيهكصوغاًنسهجانحاول!تال!ذىالادبيلمن!كل1عنلتعبيري1

مختلففيالمطردالعليالتقممانييدواذ،جديمةبخصائصتميزتعندمدلولهاًرالجنىمعنىعلىاًلح!مولهوالهمراسةماكستهدقههلان

سواءالتطوريسايروالا!*دباءيدفعكان،*نسانيالنشاظمجلات.ذاكاًوالكثيبهذا

قوانننتفهمواالذينانثكولا.وسبغرامبقوانينهوميعنىكانوا

الفم.هذاالىيتوصعلوالمالذ-شمن!مقا5كركانواالتطؤدهتالم-ء"،،،،،،،"،-،-،،،،"*،*"،،+"،"ش،!ه4ورص،1

للتطورالتقمميةبالقيممةالعيقاحساسهمفيسوامالجميعولكن.؟

الملمي010.صلرصكاأ
:فيقول،مرإهقعبيمشاعرمورافياالبرتو*جماليالكاتبيصف

لامهكرتهتيدلت،ا،جسعتينواعمافىفييشتدالعراعوبينما".0

كليحمث،اليومحثابفيهذاممان.وسلوكهاتصرفا-يهاكلفي

كانتمتله.غهـ*حراميثرشينافيه-!ى.اوجممتينويكنولم،يوم

تنحنياًنللغايةطبيعياوكان..امامهثيابهاتخلعامه-سىان..

ثدياها.7فيتدلى،الشفافة*مسلنبممتمعاع!لنرمسك!اسمختلفهلىفوسمهأورك!يخط)!آ!يا-لا

ستاثياهمذه.قلةجبينههليظح!،القميعيفتحةديوارمنلارءالطعه

الامريعدفلم،اليوماما.حطماديةبصورةالماضيفيبأوجستيمو

وهيامهاباالنظريطيلالغلاماصبحف،الاميسولة

ولحم!ئثىءالمرف!نحكلبتنقتغلعوهيه،اـلرلرفعةقبهاميدماتسعبكللمدثيابه!مملاللا-

تحس،لمورافيا(لبكا)-او(اوجشنيق)قريمةم!تنتىلندبمد

المشاهداتحتى.التربيةملمفيدسمةقىاءم!افتهيتانك

بلقنتوتلقهمولضروفيارة..وهعالمملننش!عىلى!بعثيالقممةجملةلحسةكرررفىالعيسىسليما!للشاعر

عدةمنواحراًصرفوعاضامىمسرجةمالعمعلةا!سء)1(

اصتطاصهبغياافىلىكيف،ام!كاقىمرنوجئ!كةصرنىضي،زوايا

!!هعفياعيإلطبقهفافئيهورص!تقراكرطةبي!مهإم!طهلليضلابلموبه!لإبأض&لم!كحدك!وبيروت-لادابدارك!

ومنمم.ءجميضالزجملاشه..مبمطليىالرنبي50بغدو

عنكضبينما،عرو!ةممع!حلىستيطاضبه!اًضصاينبىه؟!

.د؟ـلبوليىمطر*8"لنة"!نبمعلىبفشتوخيشها!كلهي-!هيعي!عر+سء27
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نحولاحاسيسةحيةشريحةيه!بناثم،"المنطويةالانعزاليةفرديخنياًلنماذجربطعنسالشائعةالخطينةاو-الشا"لعفالمفهوم.قليلا

لااننيو5بسيطلسببالا،الطبيعةعلىاحقدلم0..1"الفتاةانههو،اننتتهمالتىالابخنماعيةبالارفيالفنيالعملفي*نسانية

بشفتياحشاءهااقبلكي،ظامر!،الىلوليتاباطناقلباناستطيع0الفلسفةاوالاجتماءاوالاقتصادفيبحثالنايقممانالفنانعلى

."النهمتن،الممنىبهذايتنرعون،للقنالموضوعيةالغلميةالنظرةاعداءوكان

والاحاشيالشاذةالخيالاتهذ.)1(رايجونال!كوريعفالعملفيالجمالىالعنصريغفلونبأنهم،النظرةفذ.لثاةل!موا

الاجتماعض،المنافقينعندوالذعرالخحلتثرفد)دانهااًلمث!و!ز.رلادجمماالمملفيللثهغوص(الاجتماعيةالجنور)لحسابالادبي

فيالفن.الموضوعيةالنطرةاصعحابانالدعوىهذهعلىالنسيطوالرد

بصراحةالواقعتبسطواقعيةروايةالاليستالحقيقةفيولكنها:زاوييئعنالقضيةهذهررون

واًقعيشيء،البطلمشاعرفيالرهيبة!لتمزقات،وانن(وصدلى!لىالمقنيالبناءاجادمااديبابانالقوليمكنلاانههي،الاولى

صاحبيقولكماعميقنفسيشقاءعنوتنكشفوصادلى.وبسيطالمكلامهذابعد!القوليكنلاافهكماالانساتيالمحتوىخساب

إفردالىالمقززةالمشاهد!لىالمؤلمفنحاسبانيننغيلالذا.المقممةهـقطواحداا!فناناًهلاذا0متكاملةوحدةيشكلانفاليناء-ومحتوا.

الدكتورنواًفقاذنحن.النظرمنقطعبسخاءالصفحاتمئاتلها.المنامربقيةعلى،مباشرةنجصورةذلكانعكس،عناصرهامن

لتطوقعيتهامفهوئم"برلعنسنتماءليلمععوالالعرحدإمشائ!افىوهذضعا؟علىولفنالفائنأدفنيالعملمنالناقديطلبانالسداجةمنانهالثانيةالنقطة

...(الاجتماعيةبالجذور)الشريةالنماذجترتبطحىاجتماعيابحثا

كلطهامنه!دبالكاتمتلفناونونلفطنجيننصرقاعلتئشائمناامانهدومكاىلعلاقةونكنالس!لماالنماقيجهذهاحاسيسيق!م،الحقيقيالفنانلاى.بهاالخاصة

مافناالمكتوبالكلامكاناذاما،حاسملشكليعينائنهورتعير"الاجتماعيةالجذور"هذهفيهاتجسمتان،.بمدومشاعرهاوانفعلات

معنى.الادبيالعمليكتسبفقطالمعىهذاحمودوفي.نراهااندون

متحركلاكاهمامنولاطفلةسنامرلصنعلفبطلهاليتاجللمماكستيمثمفا!رحيعيخلةبجرجالعلميالبحثمنبكم!اشقالفنيالعرضيكونهناومن..الفن

يدور-والوردالمطبعةبواشطة-اخذثم،ساقطةلحفمارةضحية.انهمااي)الحقيقةعنالكشفلانيحاءهماكاىداق،اًلمباشر

الفن.هوهذاوليس.القراءملايينعلىالمث!العجيبالبيتبهذافيفالمباشرة.تلموفوعتناولهماطريقةفينوعيااًختلافايختلفان

تحتفيومايومااًنسانجبتهينزفلانسانمخولةمذكراتهـحمو!لاليىعلىيفندالفنيالمملبينما.التناولبيسرتميزهالعلمياًلبحث

.(المباشرغرالاسدب

للعلاقةجدلعالدلممعنىعلىايقالععيهامطناميالتبملقدحبةلححلحغعاكوفوطا""الافاليممنفنناة)قصتهفيمورافيا.البرتولناصرسموهكذا

فيالاربعينرجلبينيجمعالذجميالشاذالنفسي!لانعرالى:العشيةالعغرة.الملنفيادسطىالطبقةحياةمعالمما(م"57)هـامأء+أ

مطاردعليهاوتلح"جيما"الفتاةرأسفيتتجسدالطبقةهذهفاحلام

فيحادانحرافوليد،واحدفراشعلىمشرةالثانيةفيوطفلةتثابكادللأقاتخلالمنو.عشيق؟ولاحضانفيترتميبأنالط!ح

لوليتانجحت.محرابهفيالعلاقةهذ.تمارسالذي*جتماسالهيكلالمرصلوهمزةوالزوجوالعثيقالزوجةينالمجتمعهذافيالمعقت

كماوانمأ،فنيعملمننستخلصهاكمالاالدلالةهلهاهطائنافيإرلرالمعنىيبرزاررمدالمجتععداوسصمن..وانثىذكركلبن

متعر.اومجنونمذكراتمننشنوعبهابينباهرةنجاحاتزوجهايحرزانيعنيهالا"جيما"ف.للجني

الىالعشيقذراكلاتحملهاانالكم!فييعنيهاوانما.اًلمعملجدران

مرحلةدخلقدالاجنماعيالنظامكان،العالممناخرجزءوفي.بالاحلاآاللامعةالمدينة،روما

الجديدةنظرتهالمجتمعهذالنايقدمانفانتظرنا.جديمةحضاديةقصتهفيزفاي!ستيفانالنمسويرالكاتب

منالناشئةالابرماعيةللعلاقاتعرقهبواسطة،الفنخثلمنللحياة24(؟!م!هـ*هـ7154هـأهـ+ول،4ل!،*هـأ

فيالادبنعثزو"،للاسفولكنا.الجنسيةالعلاقةومنها،التغرهذاوامرأة"كارلمومونت"هوائدعلىكلهابحياتهقامردج!3قصةيحكي

.نناقشفنيةاعمالا،الاخرىالاشترايهةالبلادآدابفياوالسوفييزفايعيقولهانيريدوما.الرجلهذافراشعلىبجس!ماقامرت

العلاقة.هذءيعانيهالذجميالاجتماعيللضياعجزئيةمورةالنفسيالضياعانهو

..هم..الماساةمراحلاعلىهي،الفراشملىاوالمائدةعلىوالمقامرة.البشر

اًلمب!يلكفاحيم!ألوالنضالالنىنحدقاللمنالمعيةمنطدمحهلخطاتذكرطنياراحو؟6ساعةوعشرينأربعخيكلوالشاب*رملةبنقامتالتيالعلاقةاًن

......ونهايتهاالكازينو،موائداحدىعلىالرجلمن"مفامرة"بدايتهاكانت

ل!مننطيعلةارولنرجضماطحب"بينماقالاكبمنمموالدم!رفعةقودبفيان!انيكعنعرفيمحنةيشتركاناًنهما.مجهولفنرواسرةاحدعلىالمراةمنمقامرة

الانساني.المنصرهذامنواشمارناقصصناكخلو(نالخطامنلهذاالحميمبالالتقايسادعاتثم،مختلفينبصودينعنهايعبراقىواحت

الا.هيماالالتقاءهذاخلقتالتيالجئسيةواللصةالفراشعلى
لإننطوأالست!رلرناروحومحنامتساهتماغيوثلتطورهللعلاس!نكعبالاعنماتثةكلاالمقامرةوممنى.يعيشانهاالتينفسهاالحضاريهللخطةرائعتجسيد

للا.........*"-...تاريخيةمرحلةمدلولهو،الخاطفةالبشيةاللحظةتلكرافقالفي

ول!ابرالنالحب،انفسنافنكولبمىصاوقيىلسامعهلهللحيايولدسنظرتطبظربحدجدل!هلب.العالممنجرهفيالبشريعانيها،كاملة

..

جميعا؟وهواطفنالمشاهرنافنخلص..الفنومعوقف،حضاريطورفمةفولىشوقهاالتعيسهاللحظةهذهبلغت

بعدلحائعماض!عاًل!جونلعدتمسالمعنىالتسمع!ببودبملا،من"!ممعطعلحئسكلمةبأعلىوصاح-لموطناالامركيالمولدالروص-نابوكو!لأديمررمليها

.........امت!ادابالفعلوكانت(اليومحضارة"لوليتا"روايتىهذء):عوته

إننكامله.الانساليةالعلاقةمقامالىحرفعهماواحدمعنىيمكن!ل،اوسباتونفيتبلورتالتيالسلبيةللنظرةحضاريا

شكرىفلأ!القلاوة.الباردةالحربابفيالحادةا*مبمعيصرحدالىاعتنارها

..كنت"الندايةفييقررانه.الردابةبكلاصر،مسولنتتبع

وقد،المزلفبهايعملالتيابمعةبنغسىالنلسفةاصتاذ)اً(صداقتهائرعلىمشاهرهيصف""مرموقأجاسوسا!ونياناحلم

لالرواية.مقدمتهفي.كلمالهسجلعلىشاهداولكان،الطفلةتلكالىالشديدشبقيان"سغيرةلفتاة
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