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علىالصحيحالردايضاويجد،-كاكممىناصعةاًلحقءةةهذهيجدحياتهطوالعنيكاتببأنه"رننىلووو.د."معظمنا!ر!

.الخاطيءلفهماهذاالاثارةدبقهالدقيقةتفاصيلهاووصف،الجنسيةالت!جارببمعا!جة

**،كاتبانههي،ل!لكتبعاعنهشاعتالتيوالفكزة.الشهرةوالتماس

للحسدمتغةمجردليسوادبهلورنسمفالومفيفالجنسنهأا!ةوحىارك!والمغا"راتالنسائيةللعلاقاتعمرهرصدمنحل
قصصه.

الوحيدالانسانردهواللجنسولكن،كالحيواناتابطالهبرهـ.رسها

معوتفاهمهاكتمالهقمةوهو.لهالحياةتحديعلىنفسهعلى"غلق،كيبرااخلاقيافناناكان"لورنسهوبرتدا!د"انوالحقيقة

وجروفمرواحمق!ظةفيكائنيناتحأدلاله،احإلماومعزمسه...الانسانجبةوالعلاقاتالحياةوقهـيرللتصوفجديدامعنىابتدع

هـمجديدكائنوخلقباتحياةالارتقاءوهومماداتهارر.و!ووا-هـ،الطبقةأبناءكأ-دعاشها)ذيوالقلأقوالمعاناةللعذابننناجاوكان

الخالدللذكر،والمرأةللرجلالوحدالكيانذاـكوهو.ةبلمنفرؤهنجبرلرواجابنؤهو.عشرالتاسعالقرناواخرفيالاؤجايزيةالعاملة

التيالحياة،وتزدهرجديدمنالحياة.نولدومنه،أدةالخاوالافثىوهذا...اءوسطةاا)ـ!قةمنومدرسةاخاجماعمالاحديبنء-*أفيء

والرضىالنكاملالىهؤاباخرىاوبطريقةجوصلواوفدلهابطدصن!هاي!إولجعلهللعاهمتحدياالفنانا!رنسفيخلقالطبقتينبينالمزج

ذاـكيحشردناستثعاءوبلا،ونسأءرجالاجميعاؤهم.النغسء!وكان.ومواهبهصيطاللبسالرجلعبقريةعنيكشفاناءمالهكلفي

يينلأشىاضركىأننمعجنسيةتجربةمنؤحسبيتمالذياتكإءلاجطهدالتيالحقيقةهدهعلىدليلاكبرافتدؤقةالكيرةبأعماله

ءأىالتجربةتضغيهالذيوالكمالالحنانمنالفيضذلكامامويشتهيويحبالمتوسطةالطبقةيكرء"لورنس"وكان.وفرضهالآثباتهاطويلا

كذهما،منالجدبا!لمقويتولدماساالانافتتلاشى.الالسانكره5لطبقتانتمائهفرطمنولكنه.اليهمينتميلانه"الموام)ء

اورررولا""ان.عليهـماالانسانانتصأريعلنحينوترقالحياةوتصفوطىيقفانلهقدرالتيالمنجمجياةخاصة،المنفرةوحيانهابؤسها

معالتوحدهذااًلىؤحسبتنتمي""تحبنس-أء"،طلاتاحدىابويهمعقضاهاعاماوعشرينخمسةءلىيزيدماطوألتفاصيلهاادق

منةصدا!أيتردداعمقانةأمايعزفالذيالتوحدهذا!ا"بركته"الارض.قاحالىذالمساءاللصباجرحلنيفيالعمالطوابيرفيهاوشهد

."قبلمنهيتوجدلمحيثالحقيقةقلبمن،اللعالمقلبالت!الجمالا!مةتور!هافيس،ةغيرالحياةهذه41وبدت.ومنه

الجنشة!م.تجاربخلالمندائماابطاولووفهااقيوا!-!ؤةالاقصصهمنقصةتخلولم.به!اليهعتمهكواللناساللهمنحها

زحمةفيالحقيقياتقا؟همايخلقهالذيالجديدالكائنذلكوجودهيمبا!كلالعمالآلافيايهين!بوؤأحمنجموجودمن،انادر

!كل.مصدرهيعرفونلاانساليلالئريسودها!زيا"قماءالماهداأعليهـ-وارتسمتوالبؤسبايفحموجوههـمااكتستوقذ،ويمورون

الانسانازمةمعايواجهورزلانهمفيهوينلاشىبالآخريحنميءن!ماهذهالىينتموناكينابرطاولوطل،وو!معلىالوافعالطلمعلامات

اهـىوصلتالنيالصنايمةالحضارة9لبفييع!شاللذيالحديثتطون!يماظلوا-الاجءماجماوضع!مفيمنها"قينرروناو،ا)طبقة

أبطال!طشحين،ا!قىن!زابدايةهـحا!بر!لتراوبازدهار!اةمةنطلممافومويحطونالمالكةالكبيرةاللطبقإتعلى؟،لصليبحقم!ه!

الحيل!.فيوالاسمىالحقيقياجلمنوفعبواأضلواولودنسلعبةربكهباجميعا.قيمتعونالقلباذكياءوكانوا.للخل!صومطامحهم

متواصل،شقاءلورئسرآهاالتيبالصورةالصناعيةا-ضارةوا"لورنسع.د."وكان.للافضلالحماسيشحعلهالذيالمتوقدوالنبور3

وتلقئالمضبمءدىءالهاعالمهمنتشدهؤهي،للانسانيتوقفلاوإعذيبيعيشىالحماسمتوقدذكيا،"الغوفاء"ابناءمنواحداءمنهمواحدا

هـضر8دولكي.للالهبرهتلقى،بعنفأهادرةاالدائرة.الطاحو،ةالىبهالصدقبنفسوالكتبالحياةمنتجاربهكلخاض،والحبللشعر

فبمفكلأهما،ظالمااومظلومابهانسواء،فيهاماكليتقبلانبدلاؤلمم.عنهاوداؤعوتبناهاخلقهاالتيالافكارلكل(ميت،وبهان،واللعمق

الطبقةجسدأفسدتحينفيالصناعةلان،سواء"لورنس)ءرايوصفسهيستوحييكنولم،الاشارةبقصدالجنسعنيكتبيكن

روحذاتهالوقتفيضربت،الثو!ةرذورفيهاوول!تالعاملة"لورنس"كانوانما...وانرلالهمغامراتهمنالجنسيةللعلاقات

الذيالحقللانسان!ث!وهامسخامنهموخلنتالكبارعيينالصظ..حياتهطواللهاواخلهرزوجتهاحبوسعيدامستقيماوديازوجا

الماضي.فيعاشفي"مضوارابطلا"يكتوهم،وي!تر"هاالزواجعلاقةيقدسوكان

الحي!اةضجيجبهماصظ،وحيدونتائ!ون"ثورنس"وابطالابناء"قصتهفي"بول."ولكن،الصاخبةواللياليالنساءعالم

حياتهبم،مننقيءـواءكلالمصانعدخانوافشد،للصممبااصناعي!ةاالجنسيةالهلاؤأتيجربلم"لورنسى)لشخصيةالمقابلوهو"وعشاق

زواجهو،الجنسعوذواتهـم!فيهيحققونالذيالوحيدالمشيعوباتكالزنبقبر،ئة"بمريم"علاقيهوظلت،،واللعننرينالثاثةبلغجنالا

الانس!أني!ين11ذيالخمالد؟لمطلقالنهـ،كبمالرواجذلك،والرأةالرجلالمسحونةقيالفكزاللقاءاتمنسنواتالخمسعلىيزيدماطوال

ن"3"بريقول.المصنعوفيالمنجمفيب!يد.ويأخذ،الحياةطريقعلىالعكسانذلكمعئىوليس.الراةواخرامبالطبيعةبرالايمابئبالشعر

التي"سلور"بأفكارينطقوالذي"تجبنساء"منالاوللبطلاشيثاكانللجنسلورسىمفهوماقتأكيدهماينبغيمولكنالانحلاليعني

يصبحلمانهيبدو"الاحيانبعضفيوالخلطالتشويشيصيبهالادبةالمتعمقفالقارىء.وصدقوهالناسعليهتعارفعماتمامامختلفا
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المتيرالزواج،-وي!صبحايىومطوالوالغبارالفحميتنفسونح!يتاكهائيالزواجمنانوعاه!ا،امرأةمعاللهأملالتو-!هذاالاهناك

فهن.الفرحلوالحزنيرثرلاومألوفاعاديراشيئادن*أئهمبالنسبةصديفه"كريشادجيرا)ويرد.آخرشيء!:أكؤ"يس..أمار

وباتت.الخلاصاوالوتاننطارقلقمنحنىويتجردنفحسبيعسن:الملافاالدائمةمناقتاتهورمي!

الاحتهاداوفيهارظثيرأوليرحاندورالاكأمانيتنبلهشيئاالحي!اة"!ثبمءيوجدلنالمراةتوجدلماداانهوتعني"

ويلوثه.ليفسدهفضي!ئاثليئايتفثهىاللذياثرلمحهاربةهنار-،،دالةلاانهطالماحتماكذلكعو""بركن"ويقول

*تت.يمعحولايتلقىسلبياكائناليستالجنسهيةالعلاقةفيوالمرأة

مناكثركائنولكنها،متعةالرجلعليهايطرسجثةمجردليستوهمب

الثديثةالضعةاحضأرةفيينجسدمااكثريركجسدالشرا!الحضاةاصلرأيهفيوهـب،وفيفعلويسشىويأخديعطي،ايجابي

علي!أوتقضبمالانساقشخصيةتمح!انبمتطليانهااستطاعتالتيدوجياةرمز)"فزح9وسي"منانها.فيهاوالخصبالاشعاعومصدر

وو.د."اتخذ.الذيالعنيفالموقفذلكادىوؤد.رحمةدونأهـ،"والموتوالحبالديئعلبىواحدآنفيتحتويالتياقيأدمةا

مليلذىط!م!خطليسىقفمصعالشافحعنبلمرهـةءلكتإللح!افصو!والولخقد"ومنهاعدلقد-،العظيمالحياةمنبعالرأةان)يرىفهو"كريشجيرالد)أ

..-.خلقجلوالرالطفلوهو،الحياةفيشيءلكلومادةاماعبد!ا
فعكون،شيءءلىدفسادلفاحاوكنه،لماثرالح-،ةتوحه

....-م....ر."واحداكلاوأصبحمنها

وحمه.احساسهقوةمثلتماماضبارياوملهرد....ا0.

ا:للكلتعةحيبسعدمجردلمر،5فييروقلا"لورسى"بطالان

.!د.يرفضانالمنطقلهذابالستقيجدهـ،لشيئ!وكانودنم،لواءحدعلىادساءل3معيجدونهاالتيالرخيصةالمبتذلة

!ععمئاحلتشيلالارضف!ب"ليممعتمطلهلفعئاعسةلعصرنفيالحضعياداوللحياث"ولخن!ىبللمتلالقويوالنجسببدوالنفاءالطهـر،ال!ررجأنبالىفيهىيجده

ولذا"قركن"اورش!ولا"فتمثل،مبهاممكنازد!اركلواوقفتفهي،ث،يء-لكلوالمصبالمنبع!بابداالمرأةوتظل.الساميةوايقيم

طسلأ-اللعالميقطعوهو..والقمرالطبيعةوهيالارضوهيا؟دة

الايجيبهانف!أكراوليستلأنيهنسانيةقدجدماكلهاابحبا"انفكغبرل!ر"ال!اخىلاصيايديهاويلنمسىاحضانيأليرتى.فيتهابحثا-وحيدا

الغالاتحولتحومالانسانية،تالكافمنغف!رةاًعداًدوهنلك،كلالمظتدن،طاهرتقيكشيء"اورلولا"فييفكر"وبركن".والعزاء

ء...اكانتم!يهاالجنسشعلةكلاسواهاحديعرفهالمالتيالبيضاءالشعلة

:للس!اللن!ا،،اءسوسكتفاهوحاتالرمنقةوالح!فيلل!لظرفيومحأولابولمثا00...00ضهيرافيالثلجمبنبيضاء"رعر

-3-..،لعصر4ساءفياصناعيهاالحفار.حدثنهالذيوالتشويه

الفاسدبالرماديحتكمداخ!،ـم!مغزىلهغانابداحقيفياوليسهـنلناي!ثمف،؟ذاتهالحديثهابفن!اةاسخقلالبئنرزمنلورنسجعل

."الريرحيانهاتعيمئر"قزحقونس"في"انجرويمفريد)انفنجد،اساها

هـ-أناذايعرفيعرلمفهوطاللهءصدرهاايسالامنةوءـذهاـسرينواالثامنةبلغتجنسياثاذةفتاةهي.قشاسمحكمبمنطق

كما،زالماالليثرامداربميركانماواذا.موجودازالمااللهبرانجدين"توم"منزواجهاتجربةوحنى،الرجالمءتجاربايةدون

قدمر!أننريراشيئاانفقطيعرفولكنه.السماويةالكبتقولالموتيلنقيبهظتقيحينلانها،فيهعواطفلاروتنيبث!كلتنم

يعضبحيثالحز!فيالمغرقةاليونانيةا"سجماملامحلهوان*!ث.افيوالعهن(لتكليطلىالقصةط!ال"لوم"كان!د.باثوت

ا!نا!هم،عوهمويصبون،الخصبعنهمويمنعونالبثصرعلىالالهة".حبفأء"في"لنجرهيرموين"اًما.الحديثةالحياةيسود

التيالارض"ساثوممن"فاحات"مجردالبشرو!بحالارضقفسدالغراؤزعلىحتى،احياةافيثبمءكلعلىالعقلتفرضانتريدفهي

تطرحلافياتتب.الشلوذجميعااعلمهاواصابلعناتهعليهااللهانزلارقاءيهاسيةباينالمعرمةباتتوقد.الانسافي"والعواطفاليسيطة

،النساءيضتترنوالسماءالرجال!إثرونالرجال،العقمألاوجدانكلبذللكفافتقدت،روحرللأالجاءهـةللمعلو"أتمملاوحشدا

!يذهوتبدو،الاهوث!ريعهاللإءمةقواني!عاىجمبصكاويخرجونالجميلةبال!لماتخطقتمشالاواصبحت،واثوثتهاوذكائهاالراة

بالمعفنمملوء-داخلهاولكن،متوردةنأضجةالخارجمنالتفاحاتحا!و.!رباججاج"بركن"لهاويقول.بهينفعلاويمساندون

"لم.اديرالفاسدواتراب،،نبالمحسبةشيءكلتعنيفادرفة،فحسببالكلماتمغرمةانك"

!ورنسوو.د.يراهاكماالحديثةالحضارةفسعيانوتطيعقكونج!انيقترابلافانت،بعقانترينهاانتريدينجوانيتكحتى

احدىفيوصفهجاءالالةتسودهمناخمنطلانه"الوهمحضأرة"الىلشنوصليالحيواليلآوظتئفكتراقبيانتريدينوانما،حيواذأ

اللىيمتلا.عا"...الاخرباامالمشبيهاشجضاالا.و!!رواياتهئانوياءرضي!اشببئاالاليسهذاو؟ل.المرافبةهدهمن-عقليةنشوة

فرطمنحقيقيبر؟بدوبذاتهفأئمشيءولكنه.بصلةالبشرية."الاطلاقعلىالعقليةالمذاهباسوأمنانحطاطااكثر

حدشفلقد"قا!لأ"تشاترليالليديعشجق"يبدأفوو،لابترفي"ءنثفادض!ان!ملتالذيالحديثالمثقفنموذجيدينبذلكوهو

ضرةعاداتتكريىنيداـفي،الالقاضفيالايرتوهـأالكارثةشيءكلتعرففهي...بهاايطئيراوفيهاالطئميرعنوكفروحه

سهلطريقامامناوليس.جديدةصغيرةبامالىونعيثى،جديدةرأئقةبلبافةوتتحدثاوالادبوا)فلسفةالفنفيالحديثةالمذاهبعن

المصاعب.فينتعثراوانغسشاحولندورولكنناطالمسقبلالىكلعلىحراممنطقةيظلانودوحهافلبهاوللكنشيءلكلرائعوفهم

واذا.."وقعتاقياالسمواتبمددنعنى3انروننعشانوعلينا.الانسانيةالمعرفةمنالفيضهذا

يسودهالذيذلكيكونعالمفأيالارضعلىالسمواتمنعددوقعباوهو،المرأةفياوالرجلفيسواء،ذلكيرفضولورنى

العقليستطيعاوشيافهـفيها!ثولىالسماءولوراللف!بابالعواطفكلمنبعرأيهفيلانها،خاصثعكلالمرأةفييرفضه

وفعتقدالارضان؟.النت!ائحويس!نخلصويرصديعملانالنشري.والفنأةالحبفيالالهاممصدروهبى،والغرائزوالانفعلات

من!ولايقفالقلبوتجعلالمبصرةالع!بونتهمي.اًلفوضىمنحالةفياتتيالحديثةالاهـسنقراطيةالطبقةلةلماةنموذج"وهيرموين"

.الاشاءثقلاماموالحماسوالفرحالحزنعلىالقدرةمنهاواتنزعتالحضارةافسدتها

الىجماعيةرحلاتفيتذهبكأنهاتؤمنفالناسالمنأجماما.ر!حياة

منبرلمدنهاى""تحبتأء"في"جوردون"عنهاتةولاللجحيم)ءلودنسى"يقدمهالعاطةمنا!يقةاًلشخصيةلهذهالمقابلواينمط

ورتود."الارضسطحالىمعهمالمنجمدجالبهايئقطالاخرالعاللمصمرةبمعدليتزوجنانهن"قزحقوس"فيالمنجمعمالاراملفي

توم"عمهالزيارة"قزحؤوسي"فياورسولاتن!بوحيئ.الوهمالارضتعتاجسادهملاسض*كنتيجةازواجهنيموتحين،عامين
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حلينهناكانيرىممان..تسودهأبدأتالتيالآثيالتقدمبقيمالفحملمنأجممهندسايعملفهو.الصورةنفستتكرر"برانجوين

الانسانويمحىتماماالبشريةتتنهيانمإما.-نظرهفيمثاليكلاهمااوباللهرومنلاوهو""يوركشاير"بمقاطعة"ويجمتون"في

لفعلبااليهيسيرماوهو،بنفسهموتهيصنعاي،الوجودمنعنءعزولةمنفصلةجزيرةكانتحياته*منلحظةمكل،بالشيطان

الحباوالفنالىيلجأانواما..لورنسيرىكماالتقدمبوالسطةوينكرر،والمقانالزمانعنبعباخدمفدانهلوكما.."الزمان

ونكاملخلقعمليةولكنه"للحببديلاالفنولشى.للخلاصكوسيلةءوالار!أعالنمطنفسعلىالاحمراللطوبمنالبيوت،الشكلنفس

.المنشودرؤيقهعلىالعثورفييفشلحينالانساناليهايلجأمشابهةسيرهموطريقةملابسهم،الناسوجوه،والابوابالشبابيكعددنفس

يعيشالتيوالصوفجةاننعةبنفسالفنيالخلقعملية-مارسوهو."حقيقيغيركان"

الآخر.معوالنفسيالجنسبمالتكاملتجربةبهاما3كهحقايعشانهيصدقلافهونفسمه"برانجوينتوم"اما

السوداوية-التظرةلناتضحالاولالحلءبمنافبدأذأواذا؟،رؤىقيهواختلطتةمزعجحلممجردديجستون!يالجياةانلو

ملانه.الحديتالعصرفيالحياةبهالودنس!يرىالنيالمتشبمائمةفي-،بحة،حقيقيةغيرتبدواشياء،والناسوالحبوالحياةما،وت

لمحيويرى،والمطرالزرعورائحةالارضويحبالجماليحبفنانككا"ينللانسانلورنسييراهالذيبالمعنىانسانايعدلموهو.الوهم

والسمواتالنجوموفي،البريةالحيوانات،في،ابىحار(سماكلاصفتانقدما.،ويفرحويبكيوينفعليحب،ديناميكبممن!جددحي

عذاكلازاءيسضطعلم...للبشراللههبةوكاها،ابددطفنياخلقا.اللهالى،اوالش!القمرالىمتجهوراسه،ونبتهاالارضبتراب

كراهيته."ؤباتتالارضفيالانساناحدثهالذيافنبشويهيتحملاناما،مرارةتمتلميءنفسه.داتهالموتهو"برانجوينتوم"ولكن

الانسانؤ،نذللكورغم"المرضحدبلغتوقد،لجموعها،للبشريةشجرةمنفما.افنيةاالحياةبنبضالاحساسءنكففقدقلبه

حينوعو،اللامر؟يةالايدياب!غهؤنهطخلق،جايلكائنرأيهفيسوداءاناساوصهحيث"ذيجسضن"فيوجدهازهرة(وواحدة

الشممس.ووهجوالغروبالفجرواثوانالرنجابقفيهايرىالمرأةيصفومرصوصةكالجحيمحمراءوالبيوت،الاسودالاسعلتمنوالارض

لفرظف!يهاالنظريستطيعلاالبريئةالاطفالعيونمنيقربوحين..كالادرظم

الموحبة،الحياةتفاصيلكليتنوفىفنان"فلودتسى".الحسن1،لمحهالايكمنلاوالخط"الحةيقيةسعيدهفهي"الالة"اما

ولكن،والتفردالجمالياتبمليءكا"لنرايهفيالةردوالانسانفيهئاك"..."تشاترليالليديثيق"في"لورنى"يقولكما

الفلهكخرتيتتبدوواحداشيئاوتصبحتجتمعحينككلاللبشرية!ظر،الشيطانيةاستوحشرجة،اـشريرةاالكهربا؟يةالاضواءهذ.

الشر،الاتعكسلابمجموعهاوهي؟واذنعينوالفذراعوالفمرن."الاليوالجشعالجشععةالالية،اللجشعالالةءاللمفي

وكلما،وتذوق!ماوالجمالالخيرلصنعالعصرهدافيابهـاتت!تفولاكذلككانتكا"الخرابالارض"فيوهممدينهلندنكانتوكما.-

منيتولداللذيالرعبذيكقلبهفيازدادوافترابهماالتصإؤ،مازادنساء"في"بر؟ن"اليهايصلفحين"ثورنى"اعمالفيدائما

اصةار،ولكنهـجميعلهمملامحلاالذينالناسمنظر،الجماعاتمنظرجوردون"تضطروحين.لضياعباويشعرقلبهيئقبض"تحب

مماةرتيبةدورات،الساعةدقتاوالالةكتروستدورمتراصةالىطريقهافيقصيوةفترةفيهاتمكثانالقصةنفسفي"برانجوين

يسمم"لورن!ىيراهاالتيوبالصورةالمعنىبهذاوالانسان،ومرعبةؤننمنح،العامطوالالجبالقممالثلوجفغطيجتاوروباشمال

العندليبفييفكرانتمامايفضل"الحالةهذءفيوهو"الوجودلااننيلوكمااشعراهـ"لجيرا"فيقولبالطهراحساساالانشان

يجبخطأفالانسإن،نجئرفيلليسعالمعلىلصبماحا!طيصحواعوداناحتمللاوانااخرىمرةالقذرةالمدينةهذهارىاناستطيع

."تلاشيه."ابدااليها"

ضلوانوالانسان،شيءكلاملانهااد!اتموتلاالطبيعةانويعتعون(لحقهقي،سرالعالمهذافي"رنسلو"ابطالويسير

يريدولايعودانيريدلاالضلالقلبفيط.وهوالخيرالىطريقهوكل.سفرعلىدائماوهم،ويسافرونويشمقون،بيوميوماباتهم

اساءبايستمتعانديرفض.عينيهميالواقعالىينظرانحتىيعلنميتفانههوكمايتقباهمنا"أ.المالعالهذاارؤضادائ3منهم

ببحاالخالدةجنالهامنالحياةوتطردء،ايصنوبروروائحوالاشجار،ا"دةاجلمنويتقاتلالمادةعلىيعشالذيالكونهذااًلىانتماءه

مطأركفيخوض،لنفسهخلقهالذيللنحديويستسلم.المطبيعةعنوتشو.الناسويموت،بسببهاوالمثاحناتال!روبميهوتندللع

ويضع،ليشوههالجميلباطنهاالىويدخل،لامسادهاالارضضدازتاريخبرعرمتاوتيالمدنوحتىكامسييلهافيواجسادهمارواجهم

البديهةوالضغينةبالارهأقويقتل،الشومكنذدمكانكلفيالالةسأدالذيالجشعل*اهـهـو،اصبحت،الساحرةوطبي!نةهابجماللها

-.الواتالىبنغسهياقىفيلكوهو.ذاتهفيوالحسى.....قيمهعلىوقضىالمصر

جداالطيييةإلنتائجهي.،المي!الحياةاو،الحياةفيدالموتمنجزءالتفضبداـبندقيةاالى"تشاترليكونسظنس"تن!ب

.بالمتاهاتالمليئةالملتويةالعصردروبمعمنطقيةلورنييراهاالتبمارلةممعاىبمفصر!امخورةطفلو،حاملةوائهااخخهامعالص!يف

وليس،الترابفيكاملافناءللشىالموتانذلكمعيرىولكنهشبار،-أعاتتالذكرحلمهاينحققش!ورخلالوفي."راةوظائف

تحريرايكون!ولكنه.4مةالقدوالجثثبالحفأ؟رللإشرمساواةهذامقاررفيو!ننا.لصبيلهفيموتوتكأداجلهمنتناضلكله

!.الكمالفمماعلىبهيبلغوقد،المضنيالطالمهذاتأءمنللانسان،الزهوروبلونمخفضةالبعدعلىالبندقية"نج!واللؤحايخصب

فتملؤهاالارضعلىتسقط،النضجقمةالىالثمرةتصلفحيناًلمال..اًلمال..المالجنون،؟لمالوماتتلباولوازهرتبالمالبنيت

فناء-المعنىبهذا-يكونلامدالحياةؤمةفيوالموت.برائحتهافيهأتتغشمىممايجباكثرمزد-مةفالمدينة"اوتواالدعارة...

والمرئية.الملموسةاليوميةالحياةلتجربةوغامضةمثيرة.لكملةؤلكنهكالهـلابوجدونؤيهاوالناس،اللظاهريالجمالرغمالعفنرائحة

خوض!كللىوقدرتهواقدامهأنالافلشجاعةاخباركذلكهووالموتتكرء"كوني"وكانت..الميضةالجثثرائحةتستهويهاالتائهة

يكت!نفالذيالغموضعلىصبرهومدى،واكثافهاللامرئيا!المان،ستطيعلالانها،ايبشرمنتتنهيلاالتياًلطوابيرقىء،الزمام

الرجاديبذلهالذيذلكعظيملجهدوانه.الهائلةالتجربةهذءتختلف-كادلاالتيالملامحهذهكلتحو!احينوحريةبممقتتةس

...المجهولالبعيدالغريبالعالمهؤالتلمسيتوقونحينوالنساءفقدت،زا!غةواحدةلعملةمتكررةوجوهفكلها،البعضبعضهاعن

اضاعتشيءوهو،*ساروتحوطهالضبابايكتنفهالذيالعالم.البدءفييكسوهاكانالذيالخادعاللبرإقتى

1هحاتبينهإمحين"و)كعتثععاعلى!كلقصنمم!ابةغمرهافيفي"كعيرتمنيفولبسأرية*،،

تعرقكما،اثوتصطيقعحينسعادةاكثريكونذاتهارءايحققخى،كليةثورنسدفضها(لتجماايتةااًلحياةهحهمواجهةوفي
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الصغيروالمبصلوالزو!الخبزمنعشساء.وتناول،النارواشعلكمالتجربة،عظيمانجازا،وته..و-.وتهنضجهافيالمرةالفاكهة

ويشن!مالامر"احبهالذيالصمتذلكفيوحيداوكان،والبير.في،نعشزلنامانحنببمانعرفهماكلمنالحياةمنتطوروهو

طبيعيطكأمرقبلىأويست!يهاويغنيوحدتهيحبانالىبالانسانيرىانيستطيع3ءانالر؟ذللكبعدو5ءيماللتفكيراذنحاجتنا

علىاحدهميتعرفلا،إنجبنكالم!المئمو؟رعجمط.الناسيسيرحتىيأتيعمانسألفلمأذا،لآعظيمنهائيةتجربةوالموت،الكمالمنابعد

تشتركولا،مختلفةعوالممنبعضهافو!سقطتكائناتكأؤالمالاخرفلنمت؟لدينامعروفةغيردانهاالتجربة.لكونحينما،التجربةب!!

الحبتأثيرمنحتىابعدالانسانيصبحالنهايةومي..الملامحميالاالموت.هذاكلبعدتتيسوفالعظيمةالتحربةدامتما

بر"لن""يقولكماانتظرناماواذا.عندهاونتوقفنبلغهاالتيالكبيرةاللعقدةهوالذي

يراهاكماالعصرحضارةيصمىالذيأمتماالتيههؤاقلبوفيقلقفيبابهاحولنجومنحنفانماالمشكلةتعقيدفيتهأديناماواذا

لتحقيقوسيلةعنبحثاالوحيدينالضائعينطوابيرتمشى"ثورنس"تممهـأالمقمالفضاءذللكمواجهتهافيوهناك.ابدابامرامةيليقلا

الانسانتجعلالعميقالطشلحطاتاًن.الوتهيولتكن،تواتهم،الرحلةتغالفراغهذاقلبؤفي.سافواه*مواجه!ةفيكانكما

الحبطريقعنشيءالىيتوصلونلاحينفوم!.ومقداماشجاعا؟"نجر؟لا"قالليننصرخانعلينا؟رحلتنا!تمالشعجاعةنمت!كالا

كمامبالاةبلافيهدأنفسهمفيلقونالموتالااخرسبيلامامهميكونلاواذا،يعننالوت!لاناياالموتقلبالىنمضبسوف،الامامالى

لهيطرفاندونالتلحقممالىب.جوحببن"كريشجبرالد"يفعلنحن؟القادمةبعدماالخطوةيرىانماافعاناستطعةفىكان

بارحبا!كاءل!جرقيزوقيقفيتماهـافشلهب!وذلك،جةن."الموتنحوتتجهاذهااللقادمةخطواتنامنتماماشأكدون

نموذج،،جير؟لد"وموت"جوردون"هـصوح!تهبكلىوالافطرفىيتجسدالذيالحسيالمعنىذلكغيرمطلقمعنىوللثسية

اوتاتجابهنماذجهناكوفى،وانروحال!!موت،ا"لوفللموتبأبعلىتخثدكأفها"لورنسى"يراهاالتيالغفيرةالجماهير

ادفىالتها؟ىالموتذلكمنمرارةواشداقسىثوعوهو!التيأةفيالذيئالافؤاذالافرادعلىتحةويفهي،امرمنيكنقمهما.ا!ءبزم!ا

توبم"و"سنجرهيرموين"وتقفلنفسه"جيراللد"يقرر.المعاناةمن،لآالضيقابوابهامنللدخولويج!ونأةالحبخلمقيعيدون

ا(وتاوخةقي4االحياةمنالمفزعالنمطذاكعلىشاهدين"ؤينبرانجىنتواذا،واد-يربالجمالا)ـغنية"كتوزهاليستخرجواواًلاص

وتصبحوظائفهاممارسةعن"هبرموين"مشاعرفتكف،الحياةفي،هلورنس!.د.يراهاكمابش!عاسيا،"ءمصعوسبهعضاهـ،البشرية

بزءالى"برانجو،نتوم"يتحولبينماويجمعيحصىمجرد/غقلاجي،لعر!4لحنيتمفعبرهاللاونالل!هبةالمطلقالمهنىبهذافهي

وهـنا!نابممنفيءاء،بهيثيطالذىالعظيمافمذلكمنويختتمقمتهاالىاد،يمفونيةفقعل.ا(اصيةالقرونطوالواجييل

يدويفر"نجزوج-حينوهو.ويجشونفىالمتراصةالحمراءالبيوتفيكون،اكتمالهالمةابةالخلقعمببةوتصل،الاغريفيةأساةأااـكورسا

اشعةفتحت.اثوتالايعتجأ!ولابالعقمالعقميلتقي"انجريترددابدايظلالذيالاحيراللرنهيالحينهدافياليشريةفناء

العواطف.كلتموتالمنجمترابقلبوفياللافحةاثمسهـلرا،شي،ا!قاللكيانهذاعظمةعلىلفهد!ال!المارجاءفى

***الىتاظرايفكروهوليقول"ن3بر"فيعود،والفنبالضجيجالارض

الحبفيفوات!3يحققونالذينلودنسابطالالمقابلفيوهناكف"فيماواذا،البشريةتجحطمتمااذاحسن"والمساءالارض

التعبعنطو!لىطريقعبرذلكالىيعهونجنوهم.والخسالارضوعته،المضيءالجميلالمساءهذاهـ!كوظل،سادوممثد

الالمبعدواستمتعواللحياةدينهمدفعواقديكونون،والمعاناةواليأسولاالجميعينهالذيهذاهنالكيبقىان،راضيااكون،والاشجار

اللجهدذلكثمرةيجنواانفبئبابالفمنالمروروبعدار!فيلاعماالواحدالتعبيرالاحالكلعلىالبشريةوما،يضيعانيمكن

فييتحققمانادراالذيالانسانيوالكمالللفرحنماذجويصبحوالا"ماالواحدالتعبير*حالكلعلىالبشريةوما،يضيعانيمكن

لورنس.وو.د.!صصذركيعنيسوف،البشريةانتهتماواًذا.اًدراًكهاوفهمهيمكتى

لعالمافي.العاشقاتاشهـرمنوهيتشا-لرثيكونستانسوتقفنعبرلوفوماضنهنعبرماوانوثكامل3قدباهذات.التعبيرهؤاان

انسانيالخروجولذللك.التكامللذلكنصذجميللورزصديقهامعولتت،المضيءالمساءهذافيهناكاله،يشحاويتضاءلانلمكئلا

اثنانبطلاءجديدعالملخلقوذلك،المغلقةالمتوحدةالذاتقلبمنبلتتوقفلنالخ!قةالاقوالولكن.ترا.الذياثوقتفيالبشريمة

السقوطمنالحبوانقنمماالهاويةحافةعلىالتقيا،وامرأةرجل".هناك-بمقىسولى

؟لنفس.داخلالنفيومن***

فهي،طفلاتريدكانت،تشلالرلي"كولي"اووثونستانى،جداوحيدكا"لنلورنسه.د.ادبافيالحديثوالانسان

الصمالجصععلىوصبهابالمرارةقلبهامتلأوحاقدمعقدلرجلزوجةالحضقيالحبيجدحيئالاوينطلقينفتحلاوهو،ذاتهعلىمغلق

،"شالنيفر"فيممتماةهوهيالفحممناجملىيعملوناللذينعلىوتتقوقعالاناتتقلص*حيانمنحيروفي.والعزاءالرفأحيث

الحبخلالمنذاتهاتجدانفيالاملفقحتانبعد"كوني"وكانتكوكيأالانسانويصبح،التماثيراولكسلرقابلةغببروتصبح،ذاتها

الذيالرجلاينولكن،بىلطفلتحلمبا.نتقد،رجلمعتاماتحادفيتفرمعمعدافيما،علاقةايةالاخرىاكببالكلتربطهلا،يسريصئيرا

الحسفقدواموتورونبخلاءالعصرهذادجالان؟الطفليعطيهاالذيا!صرتسودظاهرةوهذ..انفسهمعلىوانقلاقهمجميعا

بخلقمقمازوجها!طنحيثمنهمعشراتبابهاالىتوافد،والحسىذلكيختر!انبتطيعلاربماالحقيقعهالحبوحتى،العقماصابه

قصصه،عنليكنبوانجنوالفظالنقاديجمعفكان،حولهمنفكليمنا!جصاءمنفشيثاشيئابنىحصاروعو،الذاتيحولالمقاما!حصار

شيئا"يقوللا)ءومنه،ماحدالىمشووراقصاصااصبحانبعدالليديعشيقالاصطبلحارسءأنفقد.وصعابهالعالمشرود

يعايثىايتيالحنانلمسةتنقصهاولكنومهارةبذىءمكتوبةفالقصص"بالوحدة!يشعرالعالمتجتاحالشيالعاصفةالىيستمع"تثإترلى

ابناءمنمن!يفدونالذينالرجالاما.ثواصولابطاولالمؤلفبهافينبقىهضاكوتنفيهذاتهداًخلىالىكلأنكلتموواالعاصفةوتلك

البدءخذ5نهايتهاتعرفقصةكونيوتعيش.البخيلالعصرهذاالكلابالارفيقايجدفلا،بالتجلدواصابتهالاهلعنةعليهنزلتكمن

اذاللازواجويطلبهالنونفيبعدذلكبهايلتقيشابمسرحيمؤلفمع.بيتهالى"ميفلودز"ويذهب.الفابةواشجارواللدجاجوالطيور

تحتفظكونيكانتفقدذلكومع"كونيوترفض"!لليفودد"منطلقتمصبا!4فظضاءالمعتمالعشالىوصلحتىوكلبهببندقيتهممسكا"

فسوفاـنتطري...انتظري...البعيدالذهبيعالمهافيبالطفل

احهـهم.تجدلمانترىوسوف!،بغربالهاالرجالاجيالتغربل.الميلادقبل.06سنةعاشتثوطيةشاعرة...واه9سا*
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جمعالفنيلأالمتعلىدةثجاربهخلاللاومنهاللبسيطةوالا!مالاوالنثوداوديفليم9يفوارالىاذه!"..م"الطف!ليعطيطانث!طيم

...بالعلىابثاطقةعودةنحتهالذيا.لضبيةتمثالفجاءمادته."وجلاوجدتولاذارجلعنوابحثيوهواريها

اللضياعويلتقي...يدرياندونتمجيداكانتوربما،لهتجسيدا

وتدرك،الحبفيمشلهافشيذاشيئاتتبين"جوردون".بالضياع،**

واصبحت"بجيرالد)ارتبطتانهالوترتكبهكانتفاحشخطايلممةهكلة"لورش"قدمهالذيالثامنالحلالىذلكويقودنا

حبقصةالمقابلفيتبدأ!وهية"كريرشمسز"وليلةيومبهنوالموت(لركودتضعالنيالحضارةهذهمواجهةفىالحديثالانسان

بالبؤسملامحهتلطقالذيالقميءاالالمانيالف،رسذلكمعجديدةءلىوالانتصارللخلاصوسيلة3الحب(والفنالىاللجوءوهو...

اترايةالوالسعةالارضهذهعلىيتمبيتهمااللقاءولكن.والعبقرية.الحياة

تفرد.ومل،المبدعينآلاف-عليهايلتقيالتيالخلقارض،الاطراف!الطبقإتتمارسهامتعةيكنللملذلكتبماابطالهحياةفيوالفن

قبلحتنى،،جيرالد"و"جور!وئ"علاقةوتن!ي.وذاقه-ائخاصلآ،ثسوالتاسعانثامنالقرنيقضطسا/!اكانكماالمجتمعفيالمرفهة

جديدمنالمبدعةالفنانةوتعود،التلججبلقمةعلىمحنطايموتاناوالكلمةمع،الخامالمادةمعيلينلاونضالادائمةمعالاةكانولكنه

الدبعنبعيداوحد.بالفنالمنكاملالمستقل-وجو!اوتصنعلتنطلقالبطلبهايقومصننواصلةديناءي!يةعمليةاًنه.الصحناواللطبيعة

..عليهاالمتعارفالتقليديةوا!لاقاتالحياةخلقالىهادفاحولهمنالموجودةالمادةومعذاتهداخلفي

فوفئيحومحالرطلألرفهي"قزحقوس"في"اورسولا"اماتمحىلاالت!الواض!ةبصملالهتررالاقلعلىاوجد،ررمنوابداعها

بدءفيالحبسبيل)طرققهي.ثالهيجدولاالغاباتآلافهـ-ذهتمثله(لذيال!أءاواوتاءلىانتصرؤ!بذلكويكون،عليها

نجبىأف!يثير"ارستقراطيبوكديمهئدسعلىتتعرفشبابها.3..الحضسارة

تيشالتيالبسيطةالفتاةوهي"خارجي5ابالعالمقويااحسأساعارصحدثمجردليسانه،ابطالهحياةفيالحبوكذلك

مناجم.منوبالقربالريفحدودعلى"بيلموفر"فيكلهاحياتهادونفهانفسهميغرؤون،ذاتهاحياتهمهووانمامسالهاعلىيقف

يلعب"لسكليبنسكي"حبهاوفي."وتنجهام"مقاطعةفيالفحموهم.كل"الحياةتقبلمنوهدفهممستقبلهمهوف!يصبح،رحمة

كمافيالبدايةبين!ماالروحيالتكامليخغاندونرئيسيا،ثوداًال!!لهمبالنسبةالعالملانوصدقهاالوسطىالقرونبفروشبةيحبون

لورنس""يقدمهاالتيالمثاليةالمتعددةالحباتجارب!يعادةيح!أمن!!لاحدوليسىحافتهعلىيقفونوهم.اتاهاتاتملأعمغلقشيء

السبلمنواحدالهابافبة"سكريبنسكي"كانا.اعمالهفيحياتهـعاشهواالذينلوونسابطالاكثروما.حبه؟وفنهسوىرفيق

لمو!نهما.الحياةومعنفسهامعالسلامالىالوصولسل!هاالتيسبيهفيوهـا.نوابالحبعاشواالذينابطالهاكثروبا،ولهبالفن

قمةالىالوصولمحاولننكلاالوحيدالنسيءذللكعلىالاكميرايلتقيا.تنطفىءلاالنيالمتوهجةلجذوتهرمزاابداوظلوا

المتعددةبخطواتهاليهاالشاىالطريققطعمعايعانيااندونالتجربةويحباهـصهيحب"موديلبول"كان"وعشاقابناء"ففي

المتوقعة.وعثراتههدهظاتوقد،الرسمفيعمر.بقيةطويقض"مريم"صناهصديقة

ائتوحدهقاالىالمعانلأةمنكثربرمد"ا،.دسولا)ءعلاذةوانتهتماشةحتىخللدون،جبالىجنيامتوازيةتس!يرالصوهـالثلاثة

علاقتهاففي.بينهماالمطلقالزواجويتم"بركنروبرت"معالنهالييبقفلموالتصوفالرومانسبفبريق"بمريم"علاقتهوفقدتامه

الحقيقيةالرقةتعرف!ان"تشاترليكوفط"تقولكمااستطاعتبهحبهامهفيهتحننضرالذيالوقتوفي.ولهبهيعيشفنهسوىله

شيئاذلكيصبحالرجلنفسمععرفتهمافاذا"الحقيقيوالجنسذركفي،والطبيعةللارضحبهرمزايضاوهي،وامبيرالاول

.،،"-تمامامختلفا.واشمعارهريشتهسوىملضبولىيجدلاالوقت

يصئعهاانفي"بركن"فشلاننيالتجربهتتموحدهوبهذامنتنطلق،القلقالفنانحياة"برانجوينجوردون)ءوتعش

تحاول"فهرموين"."تحبلساء"من"هيرموين"معيعينمهااوألطيورابحفراعمالهافيوتمنتاز،وتخلقوتعانيفتعيش،بلدالىبلد

وثقافتهابفكرهاروحه.خفيانبهعلاقتهامنسنواتسبعطوالوترسمصمغيردقيقكائنفيكلهاالمياهفننجرد،الل!عبعلىالصغيرة

علىؤتلحوالاجتماعيةوالفكريةالفنيةواهتماماهامعلوماتهاواتساع،طبقئهاالىللانتماءحنينهاالجارفوبىغم.القلقبنفسلوحاتها

فيتماماوتفشلالادعاءيكتنفهالذيالثقامةمن(لفيضفيلكضميرهلي،ليستالفنانينمنكثيرتلانهاالا"والعوامالاجلاف1)ءالى

واثقغيرلانه"القلقالانسانذلكرؤحفيالحساسالعصبلمسالطبقاتمنأيمنمستمدةقيمها.لكنولم،ول!ظولابيذةولاطبقة

استطيعلاوانا،فعلهرديأتيئميقلقانه،مستقبرغير،شيءمنمنتجمعهاوهى.بهاالخاصةومثلهاالخاصكيانهافلها،الاجننماعية

اشرحاناستطيعولا،بهايأمنالافعالردودمننوعاياقولانوتقع.القرونعبرالمختلفةالخلقاعمالومنالعاللماطراف

-هيرموين""محاولاتكلوتخمب...بة"!فيها.وا!اناةالاحتضارلام3والعلاقاتالتجاربصقلتهاناضجةفتاة،الحبفي"جوزدون"

علىلانها،اخردجلايمعااو"-بركن"معسواءابحبلاكتسابمنالعكسعلىولكنالمتميزةلها-شخصيتهاوصنعتالمختلفةالانسانية

المتدفقوالوجدانالخضبهيابني"رسولالو)مناللعكسمعالسلامالىوتوصلنفسهيحققالذي"برانجوينوليام"ابيها

طيثةلروحفاشلا.مثروعاوكانت،ضمبرعقلا.بلاكانت،اللحساسفان،مصأوالفنالربخلالمنالعالمومعامرأتهومعذاته

..شيءكلةحتضنانتريدخلالهفنكثهعاممنح!رالتجربةتعشانتستطيعلا،،جوردون"

هـالمعلىعيونهاتفتحصغيرةفنانةنجهي"وينفريهـكريش"اماخلالمنللهاخلاصلاانوتجد،الحبفييكمنالذيوالقيدالزيف

غرؤا،اختهاوتموت،خطاخاهالاخيقتلحيثالقديمةكالاساطير-فانها(لبدع!في"كريشبجيوالد"هيامهافرغم.الفنيالخلق

الدنيا،فيوالعزاءللحنانالوجي!ا"صدرابوها.الذي.تعتبرءويموتتحدمابقدرحيلالهاتغئيلاالعلاقةهذ.انفشيئاشيئامحنشف

تستطيعكانتالذيوالوجيد،الاكبرالشقيق"جيرالب"ويموتاشباهاكر.فكم"المستقلكيانهاوتلغيتفردهاعلىوتقضيانطلاقها

بفنها،"وينفريد"وتحتمي.الجبيدفيءغمورايموتيالتفاهمهـمع!!،ترفضوهي"اخرشيئاللمرءيقممواانيستطيعونلالانهمجيرالد

بالموتالملبمءاقبالمهذاعنبعيداالخاءصةوصؤا!،،والحفربالرسمارجاءجميعمنالفنانينمعالصداقاتهوتعقد،والاهلانبيئةالوسط

الذيالصغيرالاستديوذلكفي"ءلوإنجوينجوردون))مغوتننقبمدباعيةرحلةفيالشماليةاوروباالىتن!ب-فحين.والعصورالادض

مراهقةفنانةوهي.الحياةعنانعزلكأنها"كبيرقصرهمخلفيقعنحاتعلىتتعرفالثلوجتفطيهاالتيالارضمنالجزءهذالاكتثاف

هذافي.الرالثديئحياةنحوخطاهاوتبدأتنقتح.:عثرةفىلكطثةفي-انه.اللامنتميالمبدعللاناناخرنموذجوهو"ولرك"يدممىالماني

التن"جوددون"الىكتبتهارسالةفيردهـ،ويأتي.القاتمالمناخالجوعوجرب.امروشبابامريرةطفولةعالىوقداتفقكيفمايعيش
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ة--.--..--ء+-----.د!أن.-حز!-اكؤنان3رير*.ء-الحمرالرسموسافيدريصيطك!ت

لىالبزووشط!!".صفعهمنخلا!عالمفيا!ث!
من!اكثردبماالشهرةمن.نالتالتيشخصية5اهد.الىونأتي حارس"ميلورراوليفر"شحصةوهى."لورنس"الابطالمناي

الشخصياتهمنواحدءفهي"تشارترليالميدياعشيق"فيالاسطبل

بشعكل"لورنس"ادبوفي،عامبوجهالانجليزيا!دبفيالغذة

النهايهتنتظرالغب!5وفهمار!سكأز!يةعنواهـلاما!دلأصوجدمن"لورنسى"ادبفيوليس.خاص
.-كا-يخرج،الاربعينفيرجلهو."ميلورزاوليفر"مثللحباطريق

اللضبابتحتضنشفتبنبلاطقى"مطورز"ويحاول.فقيراسطبللحارس!دابنالصفيرةطبقتهمن

الرابظلل"الفجرالىوين!ب.للانسانوحبهوبصيرتهقلبهبذكاءبالحياةالارتقاء

للغوا)4ذلت...بلهاءاصبحتالاغازيحتىكوثونيلايصبحثم،حبهفينال،الانجليزالجنرا!ت!حدرمبيقاالهند

رماداهـداالربيعمات"ميلرر"فجعودفجأةيموتدء.هالذيمديقه5واكن،الجشفي

رواكواخستنقت...الفتانالغذالىاتن-فاكا!تاذا!انتع!نانزمستطعولا.الانفصالعلىمعهالاتفافىدا!ض،

اهـ4صددا!ص.لكوىمعكامىءعيررواجاويروج.جديدمن.المصالليبداالجلمرالى

رو.ى،ووبهللتشهرالا-بىةايامهاكرستسافطةمبدلةامرأةديهشريكته

الهوايه.ظمأوارتوىترنحمجدعلىتبكيهأذلة،بحيويهتتقعشبقةامرأةمهي،اليهصاجتهالش!ةذلكتفحل

رايهدونوتلهث..ؤاببلاتلهو"ميلورز"ولكن،عليهوالقضاءمحاربتهوتبغي.لكرهه3،نتانهاام

الضحاياقافلةوتركتاسصطتهاكوخادنفسهويبميالعجورامهمعليعيش4ابنتواخذتر،هاانتذ

النضالوهجءلىئجري.يكمنالذيالرعب"ذلكعنبصداوحبايبقى،الضابة!يصغيرا

الرمالعطشمنتقتات"تشصأنرليكليفورد"صيعةفيالاسطبلحارساويرمحمل"الخارجفي

."رجبى"في
نسمهبالرؤحوتشتري

خيالك-تتزلا-ادهـولءالو!!؟،الحربميقيهوورطاخاه!قد،اًلحقديملأهرجل"كليغورد"و

-اعس5يدورو.واًحدبشمهر"كونستانس"منزواجهبعدعاجزاوبات

بعيدهابدات!دلم""وردكلي"و"ميلورز"بين"رجبى"فيوا(وتالحياةبينخفي

وليدهنض!جيراتفاخخلتالر،وحاتيهاردتزوبء"ت،تريى*ايدي"الاباطراوريلم-اوتةأصيلهيعرف!

النسورلواهاعادرقرارهيبن!راص"ررميلو"ويظل"مياورز"وصديقة"ديةورد3"

..الاغراءوبيناللشرورالعالمهذاعنوالانعزالبذاتهبالاكنفاءالحا-م!

البشائرناقوسود!لللشمخصي!اتنموذجهوو"كوني"فيامامهيتجسدوالخصببالحب

جدطصطروشهاورعدابعلىاج!طواحتج،الحديثةللحضارةرمضهافيالصارخة

بانشذايطفحالروصيقرر"ؤزحقوس"مي"اورسولا)وجمثل.فيهاالدائمالانسان

ورودهيقتللمالروضخلالمنالاخرينومعنغسهمعالسلامالىيصلوانوحيدايبقىان

تيكيللنال*لماتصارةرغموالمجدا!حبدور،الىنجف!فوطنفسهيجد"كوني"امامودكنه،وحدته

.السيدةهذ.فيالمتغجرالحيماةنداءالىوالاستجابة،ومنحه

قضيدهمجىرى!ي"كليغورط(اصدقاءاخديقولوكماطويلعناءبعد"ميلورزا"ويتبين

جىصا-أببومابعد-اجبناءابهيلفىلنوالشعرانجها،الانهيارالىطريقهافيحضار"ناان"الحضارةعنشكشةمي

تبراالاعناقويغمر..الإميرقصرالىلؤديصقوك!،اللهاويةهذهوعبر،فاعلهاماهاويةالىبسرعةتمضي

.القلوبنانل-عرال."الانسانيالحبهوالوحيدالمعبران

***
المرىالشعراء،وخلف!بماا!حديثةللحياة"لورنس"ابداهالذيالمطلقالرفضوهذا

وذمجراًاسىويهلكون...الملونونبهايشقىولثاعريةبصد!انع!سوالذي،والموتالشربنورمنقلبهافيتحويه

فاحترقتنلراقدتاوالحضاراتبفكرةالاحتماءالىدفعهونهاياتهواحداثهابطالهعلىبالغة

!إنهرا...الانودروقديعيشعهاانيجبوالثيقبلمنالانسانحياةوخاصةومثاليأنهاالقديمة

قراالحرفلخونلمنعلمتلولحفرالشعرالتوحش،"لورن!س"مفهومفيالبدائيةالحياةتعنيولا.بعدمن

....خىالطبيعةعلىالعيثنهيجوهرهافيولكنهاالحيواناتومعايمشة

درىالاصر(رمفخروتبقىتفنى،البسيطةالبداءقيوانغعا!ته!واطغهالصنانيطلقانا!نهأنيهتطيع

واكتئعابادمعاالاجفلنمزقلنفسك-صلىيؤضهاالنيدلظواعديخضعولا،الحديثالعصربقيممقيدايكونفلا

باباالفردوسيفتحلن.وحياتهالانسانعلسلك

النهايةتمضصدوسوفللهاربينلورنسهـ.د.يرىكمانكنلمالاولىالحضاراتفيوالجم!ابمبة

حينئذ*نسانيةالحياةلان،صغراواعتبارهالفردلشخصيةالغاء

سمعأنأ!فرلداد.تجمعيكنولمجداثميناشيئاكانت،وصعابمخاطرمن4واجهتبط

..وكا.نغهم(للعضببعضهماحتمهـاءهمكانوانما،آلى-ثهمحردالناس

المشتركة.الحياةولصنع،المشننركالخطرلواجهةمعا

.-06الصفحةع!التتمة-
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يعيشونفوف،وينتشوايغنواوان،مرعفيويلمبواويقفزوا

علثهاائيلحمالحلموىالكرئعمبميخ!علموععوجمىمعايكولصسعوبالمالبنلفشيلعمهاللصمدحهبجئمم!2المسممو!معصأعلىلقعة الوم!كلبهيوا*لسماحا،سمالهمامعاعويسطيعو!اً.الاه-...

!سيم

الىابخدايحتاجوالنالحالةهذ.في،لهم-شعاراتيزينواوانالتيوالاعيادبلافراحا!يئةالتلقائيةالحياةمنالنمطوهذا

."المالوالحضارةالالةزحفامامفثيئاشيئايتلاشاخذ،الطبي!عةتقيمها

،،*الحضادةهذ.بينتقدمالتبالابادةعمليةازدإدتوكلمما،الحديثة

وموقفه،الطبيعةمعالحرةاليدائيةبالحياةلورنىايمانوكاننفوسهمعناكصاستشاعدازداد،الاولىللطنيعةالباقيةللملامح

مفهومه!فيالثليالجانبلىطريقه،الالةحض،رةمنالمحاسماللسريعالتقدمقيماماموالحساةالانسأنقيمة!تضاءلت،الحقيقية

ابشريينكائنينبيد.لكاملتجريةانهجانبالىفاللجنس.للجشى..وفيسهللانسأناللهخلقهجميلث!ه!ءكلحسابعلىيتمالذي

لخصنةالحيسثشقتمهافيتجربهمعامتعةؤ!ولعليةهماانهواليسنؤلخيا"الىلخص!بةتؤشلا،".."تشلالر!طالليديغشيق"في"لورسى"يقول

مفهومهفيالحنسلان.قصصهفيالفراشفيتنمفلماللاصرى،لا؟..شكسبيرا؟جلترا؟المرحةانجلترا،تفرشالهذهكمانتهل

ابناء"وفي..ا..فى.1000،1ا00ءزرتحققتكماالبشرمنجديداجنساتخلقالايامهذ.انجلتراولكن

ا-لظتةفي"(بعموومريمبولوشلحص)لىلطبيععهبي!ععيلتملهدلشعشا،والسياسةوالمجتمعالمالبأموروعيهيزدادبدأجنس."كوني"

.انصاؤءكلهم،جثثاًنصاقت..ميتان،ميتانووجدانهتلقا؟يتهولكن

لينهمط،يعومراـئعحوا!لعدتنموهي،لينهاحدودعلىتقعالتي01
:ا.000اوابطالهاواحداثهاببلاطهاشكسبيرالجلترزالتمما"..جثث

تجرثقلهمعلاساووالييميحة،،ولحئسةلرفح!"الاهيسجارلت!لكعيعهفيوردلفالمطرالتيالمثاليةللجاة-لمودجاتقدم،فيهاوالشجاعةالفروسببةوبملامح

...00001لعنةمنالقرفاصابهمالذينالعشرينالقرنرومانسيوبهايحلم

الزهر..والار!يلاشجاربينالطويلسيرهماخلالوتزدهراـتناهنا!رمدولم،بالجباةحلتالتي"والمجتمعلواولالسياسة"

"سكريبنسكي"و"اورسولا"يبناللقاءيحدثقزح""فوسوفي

.وليم"ويعترف.الرمالوفوقايقمرضوء!!ه!البحرشاطىءءلى.و،فيمهوايحاءاتهرموزهبكلالماضيذلكسوى،للعببشمحتملةصورة

ضوءميالقمن3سنابلبنقلمشغولانوهمابربه"لانا""براذجونالىاحيانايقوثهماولضيعبادةفي"لورنس"ابطالبعضواغراق

.الزوهجعاىويتفقانحينئذيقبلهاوهو،لطحنهااستعداداارقمرنحاين،الغنانينمنمجموعةيعيثر"تحبنساء"ففي.البوه!يمية

ويلتقيانيتحأب"نفانهما"ميلورز"و"شماترليكوني"اماصغيرةبنةفيثبانا،ولساءرجالا،وشعراءوميسصيينورسامين

الذيالصغيراتكوخذلكفيهناك،الفحملمناجماجاورةالغابةمييتناولون.امهاتهمولدتهمكماغراًساوايخامونلندنضواحيمن

!لولوجلثوقاتتوبوكانت"كونستانس"رراود!ولطويلا8زمن!لجسدءيحررالذيالاولالانسانحياةالىيودونكأنماعراياطعامهم

وظلت.باننرابلملتصقةا(رضهعلىوالارتماءالخشبيبابهمنت!*دهئمايضعون،لمجهايجرر!ونالتبالصالةوفي.شيءكلمق

البرية"والطيوربالحيواناتالمليءالعالمذلكالىاليوميةرحلاتهاللانثىنموذجفهي،بالانوثةجسدهايضجسوداءافريقيةلامرأة

ذلكسرواكتشا!،الكوخهذادخولفيبالرغبةفصنهافيمرتبطة!يرةالمستوالسيقان،وقوةحياةالممتليءال!ررذاتالنضجالكاملة

لمنظرميهابكتالذيايومكانصةى.الوحيد*سطوري(لرجل،الاولىوالحياةالجنسنداءمنهايشعالتياورميقةاالواسعةواللعيون

اكنتواحدةر!توفي..و!ممهامهت!!هده1ار!غيرالدجاج"كريشجيرالد"ب!ينطويلنقاشمثارالعاريالتمثالذلكويصبح

ببصيرته-وكان،سرهاعلىووقفالسيدةهذءغذاب."ميلورز""بركنالروبرتو،،البداًئيالانسانعنكتبايقرأانيحبكانالني

.والكبيرةالصغيرةاحلامهاعلىالتعرفعلىالناساقدرالصافيةالطبيعةفيجدفيهيصحوالذيباليوميتغنىكلهاحياتهعاشالذي

الحبالىمثوقياويعرف،زوجهامعمأسلالهايعر!ايضاوكان.بالتثهو؟يلانسانيداليها،متدولم،اللهخلقهاحينكانتكما

احضانفيذلكويحد!،وجسداروحاويلعقيانفيتحابان،والطفل.ا!اقيفي،كاملةحبباته"تشاترفيالليديعشيق"ويميش

وهما،اـلمطرتحتعارياالحبيبينمنكلميخرجظإلغنيةالطبيعةاوخيلمعصدافاتؤيعقد،الحيلأةضجيجعنبعيداوحيدايقضيها

الذيالانسانصرخات"كوني"وتصرخ،ا-ديراهمالاوحيدانالوفيالوحيدصديقههووالكلب.البلوظواشجطروالزنابقوالدجاج

والدمشةالؤحمرخةانها.بعيداياغلالهوالقىحريتهوجدكما"عاديغير"رجل"مبلورز"و.حيلالهطواليلازمهالتي

ن5انصارمنوهو"مييورز"ةآبويلحق.اتصديقبعدمالممزوجةالثراءير!ضانبادخبحسماشطاعءلانه،"!لونستانس"عنهتقول

الذيالمنعسالسيلوتحت"الجمالوامريعراةالبثر"يكلنكولونيل""دتبهالىرقيانبعدا"ترمنويود،عليهعرضافكبا

اللقاحسيتموايصمع.احياهامنهمالمطر.ملبردنيلغابةب!ىل!سمائحئبيبينببعتلحسدىوعادالماديةالحيلا.فيالتقدمعنالبحثمحاولاتكلوداًءهتازكا

"ميلورز"ويتوجهاالاخرجسدبهليغطيالبيضاءوالزظبقوالياسمينلهاويصنعالحيواظتيروضللاسبمحارسا،ابوهكانكما،ليعمل

تحتالارضعلىوتتام.لقلبهاملكا"كوني"وشوجه،و!لبهمد!ةالغاباتوفي.والنزهةللعملاولويلةدحلاتهافيويصعوةهاحداويها

جلأيبهاالى"ميلورز"و-!قيبسداالورودءطتوقدالعا!فةوالصغاظتالررعنلفولا،الارضباطنالفحههـفيلمناجمالمجاورة

وبد؟ا.ارجنةمنلتوهماخرجاو!واءادمكأنهماالغراميطار!هاالوخيدالرجلذلكانفاسيألفمثلماانسانيةانفاساوالمطيور

الخشيكوخهماالىمعايعودانثم،وتعميرهاالارضاخصابفي-لولييحبحين-،جميلةدويافيالاخرهويعيشالذي"ميلودز"

منوبرهابماالاولىارحياةالىارطا!رةبعودتهمااصتيلاالنارررملابهبةتشعريجعلهاالذيجيلهابناءمنالوحيدوهو.اللطفلويمطيها

.وغموضسحربأنابوهايقدمهالذيالعرض"ميلورز"ويردض.فيهاالحياة

فوقالاولىحبيبهاقبلة"جوردون"تلقى"تحبنساء"وفيانيل!عنبعيداالارضزراعةفيليعملويتركهامعونتهعلىمعايعيشا

فيوالماءوالقمرالليلير!ط،.1حيثاليحيرةعلىتطلنائيةجزيرة.الالسئوتداولتهاقصقاافتشرتحيث،"تفرشال"فيالحهأة

الاعشل!بينبحبه"جيرالد"فيهايعترفالتي(للياليهذهاحدى"يراهالتي3الصودةوعنالمستقيلفياملهعن"لكلني"ويكتب

كلويعلنالصواهـيخويشعلانبقاربيهماويعودان.البريةوالحيواناتقلتكما،حمراءسراويلالرجالتدىلرفاذا"فائلاالانسانيةللحياة

اما.بالطبيعةالصلةالوثيقة؟لليلةهذءفيبينهماخفياكانشئيرقصوااناسقطاعواواذاكاالمدفياًلكرةهذهيمثليفكروافلأنلك
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ينةالرجالضوص!أءتلك،لحمادةاالمطرهسهساتيتسمعواخداحدىفيللهطجسيلقاءاولفيمارسان"وبركن""اورسولا"

زراعةعلىبرانجوينتوم-خش"فزحقوس"وفي."الملحةيقول!ماحيثالىاسمهاابؤلفلنايدكرلااتىالنعيدةالظبات

ويظهر،والحرثللحصاداعياداوجيرانهواهلههوويق!بم،الارضالىعربتهبركنفيقود.العميقالروحيو(لتفاهموالرغبةالحب

النال!ومعالعالممعلدلمومرمزا،حيانهمفيدائما"قزحقوس"الغابةقلبوفي."اللامكانالىمعكاف!هاناحبمائا"مكانلا

والتجدداحبارمزهووالذيالمطرؤبلاوإلمطربعدياتيايضاوهوالمصابيحجميعواطق"بعيدابعربتهبركنقى51النا!ليةالانجليزية

الدؤيقالارفأطذلكمعجميعاحياتهمالحبويسود،للحياةالىمممرتبيرحقائقكأنهاالاشجارظلالتتخللهمطبقاليلافكان"واحدةدمعة

الى-التسللفيتوالوال!عةتيبداولاكلهاالطبي!عةوالظواهربالارضالطويلةالحشائشعلىبرجطانيةاـقىوا،اخرليليكائنوجودالى

للها.وتقديسهمبالارضارتباطهميفقدونحينماالاحيافهمرنكوكانت.تعقلدونعميق!متوسادتامشكونفيمعاوجلسا

فقطليسمهو،ثورنىقصصفيللظهوردائمايعودرمزوالفنفلم،ماازعاجاتسببانندوالغابةقلبمنتتراسخاقةاصوات

كذلكرمزولكنه،سحرهاالاشي!اءويىحاكونيضيءطبيعيهظاهرة،غريبتحريمسطوةتحتوفعقدكانالعالملانممكناالازعاجيكن

فيالقمركان.نفوس3داخلفيووحدتهمالتاسولتفردلمأفشلبكلواخواهابملابسهمنه.أكلوالقى،ساد.قدىنجديدوسر

اـتياالماهرةالصيدالهةوهي"ديانا"يسمىاليونانية*ساطيرالحقيمة.نلك،4اللامرةجسدهاحقيقةوجد،وجدهاثم.جسده

عتفياكازضابمفرث!اوظتمنهاللزواجتقدمواانذينالالهةكلرفضتشيئااللامرليعرينفيغرلستوقداصابعهوكانتطالنقيةالهفهاوة

فيالرقعيصلمقاتاحدىفياللقمريظهروحين.وصيدابداتهغامضليلجسد،الصمتعلىالصمتاصابعكانت.انسانينجبر

"اورسولا"لانوالضياعبالضجق"س!يبنسكي"يشعر"اررويش"اوبالعينصؤيتهتمكنلاوانثىذكرالليل.فامضىليلجسدعلى

لمشعرمع!ترقصحينوهي،القمرحولوتحومعنهتبتعدءبيتهالتابضةيلاخريننلمسهاالتبيبالر؟يانعرفهانما،بالعقلمعرقنه

يفشلبرالذاتالليلةفذعومي.ترا.لاولكنخلفهابوجودء."بالحياة

تلقيفيص؟ىاو"اورليولا"معالتفاهمفي"سكريبنسكي"*،*
العميقة.الخادةلعواطفهاستجابتها

يحملوالذي"كريشديانا"فان"تحبنساء"فيامافيخالدادوراتلعب،الكبارلورنسابطالمنبرطلوالطبيعة

البحيرةفيتغرق-محدهللماولورنيب5اقصدربما!غزىاصهاالاحداثعليهاتقعاوتي"الخلفية"ثكلكانتسواءرواياتهكل

فيالصغيرقاربهامعهايرقودكانلث!ودكورهي،الماء!دووتكنيكاصنناججملماالظهوريعاودرمئراكانتاو،*شخاصويسير

والازواجالعفأقبلافتموجالننيالبح!يرةفي،ليليةنزهة.ذلكالىالقعة

جعث.لكتشفولم"لورنىيقولمعايعرقانوجن،واـلاصدفاءاقيللحياة،الاولىللحياةرمزرأينااىسبقكمافالغابات

-ا!ابرقبةءلىبنرا!اتفيضديأناوكانت،ا!برورليالاالموتىرواياتومعظم،وخطرسحرمنليهابماوحواءلآدماللهخلقها

ثفةعلىااقمروانحدر"قنلتهلقد"جيرالدوقال،وتخنقهانجلتراانرغ!،اسفةوالغاباتالحضواءالارضمنتخلولالورنس

.التوررةانهايةفيغرفىثما.لسماءهويقولوكما،الضخمالآبطالتحضرنطاقفيتدخلكانتعصر.في

!فافيةوفي،بار!ابوفيصعرء"بركنروبر!"!نعلواـر!مرالشد-!حرصهولكن"الزهـاعيةانجلتراتمحوأخذتقداانجلترنا"

الذيالصاعقاللقمرضوءازعجهانبحيرةحامةعلىنفسهمعطويلةالتيفكرتهنطكيددائمايقفكان،والاحراشاحاطنهم.بالغاقيعلى

احجارافيجمعسائلةمضةالىويحيلهاالنحيرةعلىبكمالهفيعكسبكليتمتعوانكاملةحياتهيعيشانيشنطيعلاالانسانهانتقول

يسنمر،انعليهكانا!جنونوهـل"القمر!لمبالى!ودوميفيةقامتالتيالسابقةالحضاراتالىعاداذا-*،الايجابيةجوانبها

الذيالمرفلبألىالاخرتلوواحدابهاوفذف،كثيرةباحجاروجاءاللبشربلآبالايدى!وعا!،طكلوكان،الزراعةعلىوتقدمت

وبركةالاحوفالضجيجصوتسوىهناكيعدلمحىبأضايحترق.منهاوتمكنالناسحياة-الىالحضارةتدخلانقبلالخلاقة

."بعدقمرميهاليسا!ياءفأفيةلللحياةخالدارمزالورنس!.د.أدبفيالارضوكانت

منوالخروجالحبويرفضون،القمرضوءفييموتونفالناسكلامفهط،عليهوتنتصرالوتقلبمنتخرجالتيدائطانتجددة

والمشاعرالعواطفكلفايلغيالسماءقلبفيينحدروهو،ذواتهمالام"فهيطبلارضادبهفياثرأةارتنطتماوكنميرا،واصلهشيء

علىوالتقوقعاثو-دةالىالناسمعهيشعراوفرداويصيحالانسانيةداًئفالورشوابطال،تعودواليهاتنبعمنها،للحياة"العظمى

حوله،منالعالعلىاضقئهادونالداخليةالنشوةوممارسة،النفسيمنبعهالىيعودالارضموقتفس!يلقيحينفهو.والوتللضياع

منالعك!س-تماماعلى،الدفءيهنحلاالضوءيمنححينفيالقمرلانوحين،الدنيا!ثرودمنروويهالذياثوحيداللبيتالى،الاصيل

النياتفيسبباوتكون،معاوالدفءالهءوءتمنحالتيالشمسالمتعددةالمزهرةنباتلالهامنصغيرانبننايصبحالارضعلىيرقد

.الارضىلىضوحوالوأتوهماذ!ناصفاءوفياوىييدواذابةحينالمنظروصغيرضعيف،الرجلهومحزنشيءايكومنورأت"

ذلكبجبربما،لورنساعمالفيحيراتثرقلاوالثسمسيءانه"بميلورز".تل!قيفهي"الكبيرةالارضفوقبطنهءلىيرقد

الغموضوبسببقصصهفيدائطيتنتنزالذيالمثأئمالضيابيالجوفضرزهاتس!نمدالتيالممتدةوالاحراشالغاباتمن،إلطبيعةمنجزء

لابلادانجلترالانوربما،واحداثهشخوصهمنكثيرايفطعطالذيفانه"بركنروبرت"اما..عليهاوتعيشبهاوتنمو،الامالارضمن

ينتفيقدالاخيرالسببهذاولكن،للشصسالحقيقيالاشراقتبرفاحضانالىويعود.،والعنفالصخبمنفيهابمااليوميةالحياةيطلق

اللشمس،تفارقهالاالتيالعالمبلادمنكثيراطاف-لانهلورنسعنعلىظلانهناكغرفتينيستأجرمهجورةطاحونةبجوارالارض

اعمالهفيكرمزيست!خدمهاولمبهامغرمايكنلمصالايعلىولكنهوالقططسواههناككا!لنمنوما،*حراشاتدادوعلى،البحيرة

.نادراالاكأيرا"وبعشاقابناء"في"موريلبول"اما...الييتوصاحبة

مظاهرهابكلوالطبيعةالارضاستخدامفيالاغراقهـذاورغمويسمعاليهيصغيمنيجدلاحينوجبداالظبةالىينعبكانما

الكتسابعنتمامايختلففانه،المختلفةلورنساعمالفيكرموزتسودوحين،امهوبينبينهالمؤقتالتباعديموتجن،شكواء

كلهااعماللهمحيانهمهـوملأواشعلواالذينالرومانسيينوالشعراءفييكتشفوحين.فهمهاعنيعجزلوفهمهعنوتعجزبمريمعلاقته

لاالذيللجمالكمصدراليهاواللجوءفببهاوالتغزلالطبيعةبمناجاةمنهابدلاكبيرةتضحيةتقدمكلئهاكانتانهاجسدماتمنحهمرةكل

رغمواقعيةالعهسهذاكتاباكثرمنلورنس!.د.لان،ينضبراخةوفاحت،بعدفيماتمطروبدأت"...حبهعلىللمحافظة

التفاصيلفييغرق-ماكثيراولهـنه.الغموضالىاحيانانزوع!ا!صبراشواكفوقبالارضملتصقووجههبولونامالصنوبراشبجأر
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ب!بنالصلإاقاتاعمقمنصداقةتقوم"تحبنساء"وفيعليهاد"مظالحمالهةإرىءي!كادلاص؟ىوالاشخاصللاصواتالواؤمية

ءللأقةالاوالصدقالعمقمنيدانيهالاربما"جبرائد"و"بركن)لورنسه.دبةكتابات!4تتممالتيالاساسيةاللمساتفيهي!جذان

فىستديرالرجلمه!يبناًله*هـافةهدهورء!،"جوردون"واورسولا"لاالذياالدافعفي!عفيتم!بانالغامضةاللمسةهدهنكادوحتى

لصد)قهليقوللندنالى-طريقهى،في"للقط،رفيو!ما"رركن"4ـاتالاوسحرهاالطبيعةبجمالاطلقاايماثهجانبؤا.ينقطع

وا)*ذ!.دبكاعرفي"ج!برالدويجيحبه"اكرهكأد3اات!فىاهـ"جيرا"،ولنائهاالمثمرالى-:مربننجرله،ذاتهاللحي!اةكرمزدائمااتخ!مها

لورنس،عندالحبطبيعة،لان!تفس!بران3بريقدمولا.."؟لماذاازكأع!طدءنجربةذاككلارتبطوقد.للاخصابرمزاكذهكوكانت

و؟،زت"..قيةوعمه4وشة،ؤةء.اؤيزناؤض،تالت!للقلبمنتخرجعاطةةاو-بةالجهالتجادبفيالخوضوكان،أةلحبباالحياةوالتقاء

،.،جماروشب--،،-ىجالر!نبه!اء-غريب!مشحونةله+*ونل!ظةهناك.الروء،نسبهطالادبعلىتطما?رهاشببئاءتها:.لت!!ث

".الحبمن*،*

***"احبرنسلو!.د.مفهومفييتضحالذياك،لثنجبالجاءأ

انىا-"4الحرإعنينفصللاشيءلورنسىادطلاعندوالحبذ!ك،بته)ـ"كرسارقي4ةالرررماعذهؤ!و،الجنمسءتواللكتابرة

ابطالهوجويتي6"برأنجؤدنمولاأور!"قول301"الحرد"عوالحببرمذامنهاوخرجاثرءالتجاربمنكثيراء،شالذيال!ير"وىفي

الوقتفييتوصاونفيهوالنجاحالحب"حقيقالىقيوصلونا.لذينويقوليمها*نرجااحببن:للنساءيقولوهو.،لةبالرساا.هـبئالحس

نف4علىالانسانبانغلاقلاتتحققفالحزية.الحريةالىذاتهللعيشاللطريصقدلكسوىبعدا"،مكمفليسنس-ةعكم،احبواللرجال

فيهايخرج51-اللحظةفيحتماتتحققولكن،شهوددونووحدتهوآدجنسبالحبا-مانهوءأن.منكمكلفيالحءإةاس:بولتلمس

قددونوبؤلك،لا!اةرفقاو!ئيصمعفيلياتذافهراخلمن.يراهااننياثاليةاأنيةالافالعلاقات!ؤ!مهوفيالحياةفيعقيدة

و؟فكبره!كأهتحداتياالقيودبكلوالقى،والاطمئنانالسلامبلغوايتغيببربالحرهـ-لآالمضطرمالعصرذلكفيعاشكاتباوباء؟باره

.الم!وبالىكفهأبنفسهليلقي!بمي!اعنيبحتانالحياةهذهفيرجلكلذ،مةيرى-اننهو،و(اتعقد

نساءباعت!رهنالحويةمفهـوميختلفوقدللوأةبالنسبةاماكلوبملى.صزر.ملايعيشاناواستطاءذالهحق!وجررهـ،فان،امرآ""

الحرياتمفابلمفبم-.قاسيةءتعنتةوؤيماقيوداأجعمعاروليههنؤلىض،ءلمه4ـمستقبلهافييت!صد!اثسيكعنالبحثمنةءبأان(مرهة

المرأةءعا-ملةفييونثردنجده،جلالرأجتمعايمنحهاايتيالواسعةيحبهنفسىورذمى5!.د.كان.الحي!اةتصمل-عنطيعلاوبدوت

أجتمعافيجتى،جلالرعلىيفرضهالاالزافا!عل!يهاؤيفرضاحربااشم،لبمدبلادهمنقأرباالعالماجلهامنطافا"نيةامراز

اللذيالتحررفمةا.لىوصبلانهاؤ؟رضالذيوالاوروبيالانجايزيوكاننوجته،لجنسيةزطراحرجموؤففيوة!عضهاببرالاولىالعا،ية

التيالفترةفيماحدالىصحيحاذلك؟أنوربما.الرأةحققتهء-نالنموذجهذايحققمثاليارجلا"مزإهـا"عازوجبةا-5،051في

بحقتطالبزاقيماارأةاأنت3بن،اعمالهلورنسميهاء.بييشرلذلك!واخ،هالحياةوذعومعه!انفسهمعاسلامواا.!ك!.ل

الإزتخأبوحبئكالاجورأسيةالا-الاثبءفيالرجلمع.المساواةواعا"صه،الحياةاواجهةاعتقه"جديددين"كأنهاهذهبرسا!ننه

العمل.وفرصةوالترثعيحهـن!لورنسهـ.د.كانوقد،المتعددةورسازلهواشهع،رهكتبهفي

،مخنل!نءمنب-نلوزشب!لاتاـهـىالحريةاكتسبتواذلكأنالافيدعووعوالادبأريخ"رة"!ذين5اطةلالر!كأ،باعظم

ائسرءفيررشءاوحريةتحقيقرإ!فالرأة:الاخريكمل!الماكلالنداءهداوراءيسيروانميهلنطرةواالغريزةبنداءالاسمرثإدالى

منإدلىككائن4وليس،والتزامالهـماالبشرحقوقلهانسانيككا؟نانىامراةومناخرالىرجلمندخفوتاة،ءا.اريتفاوتالذي

اضيءفا،الطبيعيةالحقوق!4وتنتزعالااشاماتعليهتفرضالرجلهذهالبهتقودهالذيالدربنهايةالىيهصلانوعليه،اخرى

بدءفي"وورا"و؟صقيق!أ"ضونسظنس"اثارا!زيالوحيدجتفديكوناخررميقمعلمستقبل2يجدسوفوهه-ك،الغريزة

احراراكهكن"نا"وبقىاةلآلدرا!درسوناللىسافراجنشبابهما.والرغقيالاخلاصبنفسعنه

المقنوحالواسع"الع-فيانطلقين،يمةالعطالكلمةهيهذ.وكانت*،*

."الصباحغاباتفيهناكهـ.د.لدىالحبعاطفةبهتتسماخرجانبالىالانونأتي

متوقدةذكيهفتاةوهي"وعشاقابناء"في"مريم"اماالوتبقورعلىتح؟ويديرتأميكيةة3ءنج!رأءةةء-فالحبلورنسي

ف!ءن،وتحيهاعتهابافعالتبصةالخطوميمهأمثلهاللهاارمواطفاهـىالحبمنصعد-4دياكاتيكيةعملجةؤ،ـو.واحدانفيوالحياة

تفضيكاويبةحبقصةمعهتعيشاذيا"موريكبول"الىتانيوالثياتعتقرارالا!ذللكابدانجدؤلا،ا!حبالىا)*رهومناللكرء

شمورايشعر-حيككائنضميرهاإؤرقمابكلاللصراحةبمنتهىاليهيعبش!ونلافهم.ابطالهوبمارسهاها-ف،5كماصازيةالافالعواطفءفي

أدرسةاالىين!بون*الصبي!انفيأشقا؟!،.عا-4الواقعبالظلممريراهـموانماءاللصديقاوالمحبوبديقيطع!لاوؤ:-ءدائمهصأماةحافي

.حربكأيتهاومن،لهاحصرلاواسعهبخرياتيخونويخنهوالنواديا:عض-ابعضهمكرا!ه-اجهانار،ر-ثلماير-عرة:ونجدابشريون

ذلكويك!مببها،أام!معالمنزلاعباءنصفتتجملوهيايذائها!لأطةبئانه،اسث!بلءلى""مهمو؟فااتفاقصا)ةفييكوزونحين

حين7.الحزينة4القدسيمنمسحةوالظلمبالاضطهاداًلاحساسابدا!.والركورتل؟-ايعي!بهالاحميمة

ا!علاناريد."فيهختصر"رول"ممالثالثةاوالثانجبةللمرة؟!تقيشديدحبالآص--في"وينبرانجاورسولا"ج!ونؤحبت

البببت؟.فياسجنلمادا،اخرطنانسخايثلفرصةاريد،شيئاترفىصئ-وةءلىوتسعرارنهاطوال"تظره"برهـ!لروبرت"

فرصةايليقل؟!شيئاافعل-بأنلييسمحونلا،فتاةالانتي.لهوالعداءالكراهيةمنبةءضتشعرأتيإا!و-"اد-لالم"

يااوعلانفي،انعلمانفي،ماشيئاأعرؤءان.فيبيمنحتوالبغضبايكراهيةا!شعورن3ماكثيرا"ؤزحؤوس"وؤجم!

."-؟امرأةالانني!عدلاذلكليس؟..شيءولكن"آنا"زوجتهنرىحين"برانجودنوليم)ءيراودوالقرف

فيافشع!لامرارةثربتامراةو!كط"موريل"ومسز.بينوماتفاهماولعندتمأمايتلاسىالشعورهدا

4ـتبعثالقسوزمننوعايوعرفت،المنجمعمالاصرمنزواجهاالرجل"بمياورز"هاعلا!قطعقرر"!روني"كانصماوكثيرا

شبارهافىتعملكانت،وضمالرهمجالالرارواحفياكمقيةأةالحجعليهحقدايمتلىءقلبهافكان،اه!اةفيهاوجددالطةلمنحهاالذي

وزةقح-عيشهصاتكسب،المولسطةالإفةالىتنن!ننميهيومدرسةاـمحميقاوحبهاطب!بعتهاالىتودماسء؟نولكنها،ر؟يتهلمجردوسخطا

الاطفالوابزوءوالمستتيفرىورد!ةاحلامفيوتعيشىالحريةبعض.لممالقاءاولمع
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ولافاللغة.حوارهووضعقصصهبهاكب/التبمللفةالتعرضثونؤظاعةلكنسف،باسبويمنربماالزواجبعدلكنها.السعيدوالييت

،افك،رءكلالبايفيهيضعاللذيالشكلعنفصلهيمكنلاعنصرلثنالحياةتقودهاثم.بالفعلفيهوقعتواللذيلهانصبالذيافخا

قضيةيثيرلورنسقصصفيهامعنصرلانهعنهانفصلهسوفولكنناالاعمراض،علىالقدرةتملكحتىاوتعترضاندونالجارفبت!يارها

اسلوبهلهورسامك!اعرقصصهكتب"لورذمى)ءلانذلك،هامةانوتحماولحيا!هاتهحهمالذيناـبنائهاترب!ةفيغارقةففسهاوتجد

ولهذا.مح!نرفكقصانسيكنبهاانقبلصوالوانهومصطلحالهالخاصنفسهاالىتعود.من.اللحظاتكميروفي،امديمةااحلا!او!متحقق

لامهو،تمامابه.خاصاشيئاالقصصكظبةفيبمالمتاسلوبهلرىهذهولن!تذكر،كالكلابمرغمةعاشتهفدالحياةمنعريرنوعاياترى

ذاته،اثوفت!ىجداورمزاجداوافعيانهرغ!مدرسةالىيشميلابنهالقولثم،ذنبات!!اندونميهاالقيتايتيالعنيغةادوامةا

الشمع-لخةجملةوالرمزا.لوافعيةبجنالاصجلالمزجهذاولكنتقول،ابنائهااكبر"وليم!"موتبعداحلامهافيهتضعالذيرول

دفو!ه!،كلمةاكلؤضجد،قصصهوخاءمةكتبه!يكبيراثورالعبتتحصلفالرأة"لثيءاومفنيلمارجلاكنتلو"(،"فوريلجرترود"

ذللكدا؟!أونننسمع.والمتكاملةالمتميزةوايحاءاتهاالخاصدورهاوالاطفالالبيتمبالثرةفيالرجلنصيبمنكثيرا،برانصيباعادة

الملاصمعالمالىيقودنااللذيوالاحداثللالفأظاكمعريالوقع!-أتغرقاةجمه!اايومي!ةأةفيءالحبالصهغيرةالاشياءاجلمنوالملق

واضسأ.الوقعذلكويبدو.بالشعركنبتالتيابقديمةوالاساطير..فدريأندهن

المركزةالشعريرلمةأكلمةواالثسعريةالتغمةعلىيعتمداذياصوارهفينبخوردود،اود"ماكثيرايالظا!الشمعوركان"تحبنساء"وفي

نفية..وحالةكاملاعالمايمنحناانه.التفهحيلاتفيالدخولدون.والرجالبةعالمجتوعاىالحيلأةعلىبالسخطويملأ!أ"برانجوين

اللشعر.فيالحالهيكماواحدةكلمة!يكاملهايكثيرةوالحقولىاكعدمرغمفانه"بوفوارديسببمون"تقولوكما

الاحجاريجمعلمحاجأتهخين"لمبركن""اورلولا"فالتفافنطبثعيكللهاحفقتقدوكأنهاتبدو!والتالمرأةاكتسبتطالتجمط

:اـلبحيرةعلىالمنعفىالقمرفوء"لىكالمجنونبهاويرلمقي"برانجوينوجوردون".الرجالصنعمنءالمفينعشزلناما

."فيتفغلهلى...بعدالاحجارمنمزيداتلقيلنانك"ا.لصداقطتوعقد،والسفرالحزكةحريةمنبالكثيرعمكاهؤنانة

."؟هنامهـثت-كم"تعيشهاالتيالأساةواخرحجنيبنتكتشفذلكمعولكن،العلاقاتو

أ(.؟تفعلهل..الاحجارمنمزيداتلقيلن..الوقتطوال"صلهتتوفرانيجبانساليككازتوكرامتهاحريخهاعنبحثاالمرأة

تمأهـ-أبعيدايرذهباجعلهاناستطيعكنتاذاارىانوددت"فولبالظلموالاحساليالقلقلحظاتاحدىوفي.اللبثرحقوق

."البركةعن."!رجلا؟ون-المرءانمتعةايالصيا""-ولالار!""جورثون"

يؤذكلماًنهإ..اًلقمرنكرهلماذا..حقامرعباكانلقدنعم".وجهـهاعلىباديةوالدضة"اورسولا"صاحت"؟!ماذا"

."؟.فعلهل..قط44"،ـبو"والحركةالحرية،الحرية""جوردون"فتجببها

."؟كرهاكانهل..قائلاورد"تقولثم،الغريباللفعانذلكتوبهاحمر؟ر،احمراراوججما

."قليلةللحظاتبينهماالصمتوسادء)العقباتالاف.نعرقلولن،تفعلهفمانتشيئاتفعلانتريدرجلانت"

."؟عدتمتى"وقابتتخققصءرزحتى"صوردون"و."حياتها-في-أةالرتواج،هاالتب

."اليوم"الىالثوقذلكابدانفسهافييظل"كريثهجيرالد"معا)حب

."؟ابداتفبلموولذا"ؤهذا،واجملالحبمنابعدشيءحيانهافيالحريةلان،الحرية

."ا!ولهشيئااجدام".ولاملاهـحلهةعرفلاغامضعاه!فيهتيث!انفباذيالعالم

."؟يمسادش!يءهناكيكنلموولذا"ماذاتعرفلاولكنهاالماني!االى"ثورك"معاللذهافيوتخطط.حدودا

."؟الوقتهذافيفىجسيوجدولذا..اعرفلا"6شءكلتعرفانالسابقةدحلاتهافياءتادتلقد.ذلكبعدتفعل

.الانتشاءمنحالةفي،"بررنسى"ابطاليعيشماوغالثالاالشوارع،تلقاهمالذينالتاسوجوء،دـيهتنزلالذيالغندقواسم

وا!لحباوالخلقحالاتفيالالليشرهـ؟دةتحدفلاوالتصوؤءبابهتطرق!يدحالذياللجالعالمعذااما.ءئيءكل،والبيوت

وتمتليءشعراثطقوناًلحالههذهفيوهم.للطبيعةالمطلقالاننماء،نفسهاعلىالاعتمادوفيحريتهاتحقيقفيوالرغبةبالمفامرةمدفوعة

"ـنفسىوجديدرياندونلمحجأة"ورقمتهئهبصةوحركاتهملةتاتهملاتستطيعلذلكوهي،تريدطالتيللحرقيتجسيد،ث!ء-ساحرفاله

."وبشعرهاجبدهافوق(للحقلزهور"نبقبضةيلقيحتى"بجيرالد"لاقهاءلانهابعيدةاثواطاوتمسياغراءهتقاومان

زوم"و"ليديا"بين+لاموالس"لتكامللةهـ-تتموحينالتيوالالنزاما!القيودكلمنمتحردة!المقرسةلرصلة5لهذ.تتأهب

رمزهوالذيالقوسذللكاقاءةالى.معايوصلانوحين"برانجوين.الشمالؤياوانجلترافيخلفهاتتركها

الذيفزحقوسحي!لالهـمافييظهروحين،والاطمئتانالذاتلتحقيق

اًحساساظهورهفيءدثقبله-اوالمطربعدوبأتيبالارضالسماءيربط-**،

وهيالسلامالى"ابنت!ما"اناروح"وصمات"والطهربالنظافةالمعأدون"لورنس)ءقراءيعرفهلماخرجانبالىثيرانبفي

ليمنحاهـامسنعدانءهما،بمد؟لاخرواحدا.الي!مالأونظرت،بمنهمابا!هصةنفسهعنيعبرانقبلورساماشاعراكانانهوهو،ادبه،لى

تملأها،(لتلجواصدةا.لناراءمدةبينولعبت،.وكازبت*حرة،الامنينبغيادبهفيالجانبهذامناؤءمةالىنأتيانقبلولكن،والرواية

نعدوللم،اليممنىفئوالاماناليسئزىيدهافي!نالامتملك،التقةشيءايمناكثرمعهياكانالوضوعهذاانوهيهامة-ور.قيةملاحظة

فقد،.المكسورلقولى.ايةنهافيهاابطفولةبقوةلتشهدبعدمدعوةمهلنقييمحاولهيكنولم"لاورنس"الاسذاسية*مكاربتوضيماخر

تلعب،حرةكانت4الطفاوهي،السمبماتعرضفيبأمهاأاروعالتقى.اللقصةكت!ابةفيازرمهالذيالخاصللشهكلالتعرضاوكك"يب

."،-ت،ما.تحض!مااستةرأالمقالهذاوللكن.هذاغيراخرمجالالشعكلعنفللكتابة

والبعدوافخطبالاونعميقحسلهدسامارنسلووو.د..وكانافكارءمنهايستخ!مانوحاول"لورنس"اءعالاهممناربعة

يسودهدقيقاجاءالذيوالاشخاصتلاحداثوصبفهعلىواضحاازعكسنزيلانجداالهاممنلانه،والحبالجنسعنخاصةالاساسية

واإ-اشخصيةاوا)-دثلطبيعةتبعالنننافراؤيه-شيعاوالانسحأمتقولوالتيلورنسه.د.عنابش!ائعةاـلفكرةهذهالكثيررناذهـأنمن

زستيقظكانتحينالشظءوفي".لهايتعرضالتيالنفسيةالحالةاكبراي!ثبرربطالجنسيةالتجاربتفاصيلعنيكتبمنحلكاتب51

يئفىهجقالشرترىكانتالخلمفيةالنوإفذنخلالالشمس،"ولثروبئمع..حساب!ماعلىالش!رةينالالمعاركمنعددواكبرارا!قينامنءرر

بينمما،المطلقةوالجشائشالخضرةؤوقذالبرتقاثيالاصفزباللونوالحبالجنسعن"لورنس"افكاردراس!يمكنناؤللأهذاومع
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،شجرةوتحت،كالهوبكلظيمةؤ،ئمةيرةالمكبالكمثرىشجرةوقفت

4كان.ولإمعةناعمةتنساباله"عيرةا؟ءاوقعةكانتأمةا)ظعيرىالكم

:الغروبيحلالمساءوفي..."هناانه"وفالت،اصوررالضوء

رلطرلسمالىغاالا؟أنقزحقولرقدماهماوالغرو!.الفحر"الخلمففياز4"اخرى

همر.دمولكالص..الملجفيالكبيرعالهءحالطحلاليبهواحمروهجا

."النهارتحملان

.-نع.

تعليقدونرنسلوهةد.افكارعنالحديتننهيانيمكنناولا

،،الجزالر-يوسفسمديا،،،"-.وافكار.العصرحضارةمنالغريبموهههعلىسريع

واللنفيأهؤعاوالفقرالمرضممالىانبعدلورض!.د.ماتبقد.

كلواكسبه،بموهبنهحاسمأاعترافانالاندوبئ،5بلادوجحود

..ف!االمرءلىم!اقىزور!ايااميناوكان.للحياةومهمهافكارععلىانعكستوسوداويةمرارةهذا

..نترقيهاليوم!ذاالربحفان.اؤ!حر!ضحينفيو!ء،العذابعنءهذاالتعبيرفيقلهومعنفسهمع

..المنفىسوازكل!حتاارعودةلانرطمأياـ!كأأبدلجلايقدمللمباتارفضاالحديثةالحضارة
ح.فيهقطعاللذيالعصرهداؤيمستحيلشيءالاولىالبدائ!يةللحياة

...و.وتب،لموطف"بحارافتعيدالاصلفيالآلهواخت!3،قدموالتالعلمميدانفيهمائلاثوطاالانسان

المستقبل*لهوتفرثرالحياةلهلتيسرولكنلنعذ!بهاداةلتكونلا

يجعلاللذيالنظام"لورنس"ينقداناجدىكانوقد،بالورود

..السوروراءليالخلمتلكزرتبالامسمحلالآالآرفضفيونوذلك،تخدمهمنبرلاللالهيهـاالانسانمن

..اللجنوبية"الحصن)\قلعةفي.ملاهرهابكلالهتأعي!ةالحضارةورفض

..المهجورفالمعزثمورأيتكلالىامتدوانماء!صبا!حضبارةعلىرفضهس3يقإوللم

..مرميهالارضفوقاسلاءالتيوالاجتماعيةوالسياليةظسفية51الفكريةوالمذاهبالنظريات

...والاميمهزلتيفعرفتفيهاوؤمتاتجطالاخطاءالتصحيحومحاولهالحضارةللهذ.نتاجاكانت

..-!.خأصةبصفةرفضهوانصب،كلهأيةللبشرءادللممتق+لا!ءعسووضع

الداميالممز!جرحدلهـجاانحاولتلانهاشكثونالعصرفلسفاتاهممنوهيالماركسيةعلى

اوتارهاللعزف-قبلقطعتصزففيأنالاف-ثاكلمنهاكثيرفيونجحت-وحاسمةعملببةصلولاتضع

..الرارهوأبحت.سواءحدعلىأعنويةواالمادية

وقيمهصا،الحديثةالحضارةلهذ.الرا!ضالموففهداورغم

فكثيرا..لورنساعمالفييشيعماءالبما؟أنالذيالاسودوالتشا؟م

اندزيابكضاقتقدوهربتا!كيبرالكانبهذاتعاودالبةوحبوالتفا؟لانطلقلحظاتكانتما

..رؤيالاانغاملا..لونلامهتاك"اطمئنوالناليقولؤيعود-الحسوصدقبالغر؟ةتعذبالذي

انوارهإ.لليلقلبمصاحتراقاالا."بعد؟شرقللمفجرمناكثر

..الجنوبيهالحصنقلعةفي

وب،ره..اوتاروازينالثقاشفربدظالقاهرة

*

يسلوان"الناسلابنادلليس..حنينكقاس

اشتماقكصدىاللسطورعلىاحسانارجوكن!لكن.ليب،*سقئ!

..ويسمى

..اقس!ىالاصرابنسيانكمنالموتطعم

مسيوص:ؤهـما

..احتراقكلظىالحروفنبضفيواشم

..عراقكالىالعميقالشهموحنينكجتءضاصى،،3-،راه!!سسط

للعاقلات.محمعاذةمهح!

لغاشمغارمعند-?ساخئةمبه
...الحنينله-س!سه!ارعثهصعدانصدينان.؟:؟لرنرئليقونات

...الدفينالالمسكتة-يا3695ء:ت.ء50556صصاىالص7!ضاص2
لأ1939:عى-صتل،دوبربرطنجا،العا!ه

..فأالمرعلىملقىزورقايل!الرسبضضصيهالرعى

اللصائغ.يممئ!لاع!جملممحع!يرا،؟.ه+جاه؟ةا.زلم؟:ا.ول
4517كاوصجلم
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