
مس.6*،00004م.3.حمرس!."سحى!م"ا!رميسسيض

//لزفكل!بفهى!ولمحضبرلم!صررمئ

صبسسحصسىصسهـس!

!طا!طصموإ-آ!مم!ساليهعام!لأ

لم!كصال!-هـطسر-لم
كيميرحسعهحتح

.للبيلنو"اتا.الياسعطالسعبق"بعزفقا"تحبيةي4لدلجلإمنبودسنيعؤيفهمالفبياًلسؤال.بطتبحالفصؤلهطاابسلءاناثناسبمن

ارسيهراطتأ.شاجبمرابدققلبيننهـألؤنوالكماط؟3اللكهامتف)الانساطوجثبدفيالجنهحيلعبهدوراي:الؤتابهذامحور

!5مااللفنيةالثقافيةإركةالمنت!ذهمثلانتولسوثبماببنو!دوووو،الاول.اخرينسؤالينالىمباشرةيجرارروالوهذا

وأقد.النبيجنؤالكيانقالىيؤحكيمايحعلاقاتلاقاعةجببدعطيالاهو"اةا!والتانياما.الجنس!التيافعبتببيعةيتعلق،الحاحاالاكأر

هيالوحيدةالطبيعيةضسجةاللجالعلافةانالىهذهروادقهفي"أوصلامرضجوابالىالوصولوان"؟الشاملالانسانوجود"بالمع!ني

اخرىج!سيةممارسةوكل.الاطقالانجابالىباللذاتتهدفالتي.الثانيالسؤالعلىالضوءالقاء-منبالتانيسيمكننااًلاوللل!سؤال

عملف!كي،وزوحبن"أرجلايبنحتى،الخ،للصةالمهخةب!هء!تجريالانس!انانهو-المجنسيللدافعبالنسبةجلاءالاموراكثران

6"طبيعىلير"التناسهابان.فيتاطمتييتاأبظ،5المجاهبهطافيلمما"اللطبيعة"و

يدجلنبزؤس،وتعاسطهفي،هتهيالا!رععلبىانبالرهطاوميعللالبر!لىفحصفناربؤهيالانسم!انذايقاما.يبحوكماالطبيعةغايةحئب

الكانوليطيقالقنيسقتعلليألهليحاثقلهباححةبعرحلقبولسالقديحيتنلللبيم.الجهـئس!يةبالنشوةالاستياعمنقدر

ميولانيعلنفهو،ديمنيرأيجووورهفيانه.الحملمنعهـولتتوافققلماوالالمببطةالالسانانحراضانالقولالصحيحومن

الانصياعيجبوانهطبيعياهوماتحديدفيدورابمماللهاببسالانسانبالقدربالطماميهتمانالانسانمنتقتضيفالطبيعه.تاماالتقاو.للتقي

الانسانيصتبرهلمامناقضا-ايالرهذاكانكلوانحنى"اعلى"لرأياكمدن!بنالناسمعظمولكن.اللجيدةوالصحةالنقاءلهيضمناللذي

."تما"لطبيعيا))،اللطبيعقتتطلبهالربيالقحربالطعانبتولفومفيتعهنببطلكيلأةطحأفلا

معليصلقهاالانرراداسيهعلىحألمن،اللناسمنجحاقليلاعححاانيبقنبطاللغالبفيالناسمعظملطن.حتفهالىبعضهميقودوالنهم

اللذينمعظمعرؤ!وقد.الطبيعيةا!للعاديةتفسيرهعلىتولستويحالاتعلىالمثالهذاوينإق."الطبيعةتتطلبهما)مدودضمن

الجنمع،"ابينجكراؤت"الى"اليس"من،الجنسءئبكتبواانيبدو،الجضيحيبالداؤعيئعلق"وذيمل.والتهرينوالنومالشرب

."ال!ناسلعميةالىالنهايةفيبخسيؤدينشاط"بانهاللطببعيولهـذا.عاديغيربمثكلواسعةالطبيعة2وغايةالانسانغايةبينالهوة

طبيعيايركونالجنسانيقولانه.ات،قضاقبعضيعكسأرأبمراوهـذاالتيتلكمناك!ر!الجنسيبالدافعالخاصةالانحراقاتؤ،نالسبب

عماالنظربغضكاالمهبلفيقذفحدوثهيالاخيرةالنتيجةانت3اذا.النوعخفظدوافعمناخرانسمانيدافعاينصيب

اذاوبالفإيي،.طبيعيةغيرعاتممار!القذفعمليةسبقتؤدكانتانغيرعمل"بانهعادةيفسرفالشذوذ.الاولىالمشكلةتنشأهنا

اكثراءةبرللحملروانعااسهت!عملاوالمهـبلخ"رجالقذفالرجلتعمدالا؟مسانيحسعندما"طبيعي"غبركلمةفهمبمكانالسهلومن"طبيعي

الجنهـيئالتابيجلللمعتلبجنفلقثبوجيهيشرسعالطكلالرجأقمن"نلطلذا"احدافان،الملافلسببيعلوعلى.طبهعيميرهومانحوقمالغريزايبمينل

الاعتراكدل*ال.تؤحهايلقدهاانبعدفض،ايلنهعبالقايالرجئلائللاالجمسملذظهمالاططبيعيويرعمهدهوالثائأباطئبانفييشكلا

يجعلحهنادصايمالمنطقالىيسيءانه"والرأي!ذاعلى-ميئالر.لل!مغذاءيكونانالحالبطبيعةيمكن

.الشذاؤطرونلمناللعبلمبطتقتيرالتيهي،الملسبلملوليس،اللق،يطثع؟طبيعيوةبعاناهالماطنمصمينطيعكيف":هوالسواتللطن

االهيى،الجيءيةالمحايسلتمعطكعمنالةايطاصلا!ئئلالقطؤءكانفاقاوثايقلطبيعقفنمايطبيمؤ"الهأعلقنسعحيثاللجئسحالةنبملحالذ

التيحياللايةحطعالىللةبصمبئبتقاعالتيسيلقالواناؤنؤالمأؤقدمن"؟الانسان

عدمه؟مناللشذوذيقرراللذيالمقيماستكونانينب!ب:للطادلةتولسمننويتفسيير

لطنه،عناسبحعليحكمحأؤللعسطيق"السيطئدلةبجي"الملئئأبنياغل

فيحاطمؤاللقطفعمليقييهعةبئباًللطيدلالرجطنبحعطئبلانالاحعيباربدأللاكيتولسهلكتؤحميوقد،ماحدالىيساعهاللعاديالمنطدبلن

العادية.بال!يالجنسيالت!ججالىيصلونالرأةالنطرةجوهر!ول+كل!كاهـ!ا!33ل!ل!ل!هك!"كرويررسونانا"روايته

:!ا!و!رل!الونح!دفيالاساس.أحملهذهوروايته.اللعاديالمنطقمنالمستقاةالجنسالى

.....وسليجحهالانكليدبتؤالقسالىنسبأئ)الولسليانجأبالكتاباتطابع

حوارأتاربعة،رومااللواطيةميولهيخفأم!اذيا"!جيد"كنبفبودسنيشيف،.الجنسيةالحريةضند(اللدينيالنظاميةمن!بمؤسس

جنسيل"اطحرف"ععحوقهتببيعلعاحيةجنسيلبمببةلتليميعقماصبيدبالجنربطمننوعتملطهقدالمعاصرالمجرمعباربيشعر،الزأؤجةقاتدب

وقد.الجنسيللشنوذفلسفيبتبريريأتي3انفيهاحاول،صريدونمزيداالانسانمنحتقدالفراغاوقاتفيالزيادةانوذللك.الجنسي

بانهرات5عدةجيدقالولقد،5اللواطعندفاعمجردالك؟،باعشبر.اكعةوراءلاهثمحمومسعيفييعرفهاالتيالفائضةالطاقةمن

؟!طبحيثالسذاجةمنليسوهو،امحما!4افماالكتابهذايعتبرالقدرةيملكانلالللاشياءاللطبيعي!ننطمامحسبا!زوجةاوالزوجان

ذلك4.اليالمحببةاهواز4احدحوليمورالكنابانلمجردا!كمبهذاينه!كوهوالاطفالباؤجابمنهوكةف!با،بكثرةالجنسممارسةعلى

أن3اذافافضيةبكثيرتمدىالك"ابهدايطرحهاالتيالتسا؟لاتانالطبقةاهـا.الجنسالىافصرافهمن!يملهءويحدداليوميبالعمل

تصرمللهي("المنقفة"الارستقرياطيةوبالطاتءاللعاطلةالارعمتقراطيط

في!مسهالموردشابراعالىالامحملني!لرعزالاسهلمهدا)1(فييختفياللذيالتفكيروهو،االجنسفيالتفكيرفيوساعاتهاايامها

يقحية.الاغلالالطلطيرغيرةبدأت.وقد.الحبمنرقي!ستارمحتبراءةالاكئرمرابرحله

!ب5



اللحقيفة!زرهشسىالاالجنمسفيالمخ!بلة/لصبهاللذيالدورب!ثعند.((لازجرمستوجني"او"طبيعيا"افىجت*كه!الشدوذ

رجنأإهاجىءواص.ف!يناالجسدصيئنالعواهاناصدهيا!!ياقعيكأالوءادلتندنأاللحيوانادهعندالجنسعيةالراعبالانالىينابرجيصان

بصت!ميصتنحينياخليةليرعبلئلالجنسيعنبههمهاافكار!يدنتنمس،الطبههيال!"يمحالتلفيالعيواناشتصدرهـ،التيالرائحئيمن

.حينئاائعجسعهايسرتجنسعيئنكورباءانذللك،مافلكومج:يبليفثم.طبيعية"جسيب"حالقىاعتبار!أبرصكنولذللتي

اًلغريععبحولوقطواحصاتعع!يعلفيطادنانلتايمكنالعدءتهـهتناالااللجنسميةلرغبةبايصسلاالحيوانذؤرانااوئاأاالخولمنفانه

اخهـ،اانسأنيياؤءاإنمناععقمسنعوقنملىتعملانهاوصو،اللجنسيةللصىوبوبةعارهةاللجنسهةالرانبةلان،عرزهالانثى4رائحيت!محين

الشئلصيئا.السلاهةياؤءلمفلكديبماالاصتكاكاواخرذكرركوبالىاإمانايلجأالتيتنرانصدالىالتئتأور

داقلا.واذوابههيولهسلفومانالرجأدمكانبافان،الحموموعلى.اللجنسسيةالتئنموةلاسئحبيار،مابجس!م

اذاحتىاو،السلطةاو،مهرةالتةاوالمالوراءيسم!ىالرجلكانالحيوانغرائفيوتوجهلوصدءـتهالانثىرا)حةقنحالكلوعلى

بام!انهؤانكأالقديما!تباوالرسمالوحاتلاةخناءءأرمةرغبةبهكانتلا4ص-اكودي.اللجنسيةبالرغثه3دلكيفيضنالانسطو.الجنسية

كوا؟هاااتيوالظرومعاللعواهمهيريةوموانالرذهةهـرزهمننلأيأناصيانالاخرالجنسنصووتبوعهاغرائتئهلو-دأت!االانثىرا؟حئأهناديتوجد

اكلرواعيا،اعراكاواعراكهالجنسيالصا!ءاسننيعلانان.فيهونعتهاعبليص،بإلوووو،ثنرضهايو*هـغفائإنهاثائياؤإلح،اإي.معيئيقىلدظاأفي

انهانالاتص،مبأتنفبد.اخرملدوالمحعابةاكوادراسنهابمنصعوبةاكأربئحبيراوالصواائتانواجكثربه؟السبثيهووهبيا.محئم

.ؤهجالهلماهلللكبعهتعيبااتبهفايا/،الاعلىاكومااأاللصامعهمنايصلىئن،طريةاهريبرئنيةلدج.عتويح((الطجمثني))يللرجتي."اللإلوادات))

))تانر"مثلرجلااننرى،مثلا"والسوبرمان"الانسعانتوابرناردروابر"قوسطةاوجدانحيلةاوجدا!!ينةامراةيفضلالذبم!الرجلللكن

منبالرغميمجرف،،العاللميصلمحانفيءإرمةرغبةتسيره*هـ3حمهـع*م.لهجهلمان"طبيعيغير))بالضرورةلليساموميمظهـرداتالسن

نتسمعهبل.سيرارامااحتالايكنلاامرأةمضاجعةالىرايهسدادلالرصمانوكذللك.الجفيةميولهمعلةواؤقلنماتىا!عاريرةأةالر

اضمكوحبن،نسحرنياةالحبؤوةان)):"ان))يحتضنوهويظولاو،ال!اخليةثصارهافيامرأةمنظراخرشيءابممامناكثريهيجهاللذجمو

انني،اللصيااهوا)):ياولثم"يدمه!نكلهاالصني،اتنماازفيالي.ابدارياأنايكونلادهظالرهاصلتأعنسدئتطوبئيإلعرداتامرأا

."الصيابقوبفبض"فيرجلااوصبياياظةااذبممااًلرجاأن3ذدتدااوعلى:جيدياودل

جان"رواييفيباللذاتالنقطةهمنهالىرولانروهانوينليرجيهاالمإيوةءومن.الاأاللاقعلىشعاتناعهلاارتثنبدديفنونلا،اتير

والددنبينمئنضركةرابطةايةهئاكليرانه":ياوئلصين"كريسهومعبهظنعناهللةكت!ابهفيبوريجيرويثان،ازسلايفجلاالاواحاان

السببعنفكرةايةلديهليبستالواقعفيوالدهوان،ريستوف3اطةالا.:واوانجزوجاز!ممعمعتادةءا،ليةحياةمارسواالذيناللواطيين

برةمأوجلكي،باهرمستقبمنواتبصقضةيضهءكه!انالىبهصهـاالننمياتيصلمردصانالمرأباوللرجاأيجوجانهالىهنايلمجج!يدانويبنهو

علىلءإ؟لركانماذلكلكن":رولانويريو-".صننيرلخاعهةمني!واجبومايؤيياانثريطتن،جنسهمجكإنجنسيةعلااتات،،.لمارظن

.اث-ورراءاالصغيرةا.لخاد"ةاحضانفيبهالقتاننيالمجهولةالقوة.الاطفالوانجابالعائالبةال!ياة-ا!أمة

.(عباربميرجمن!انجابر)في"رهدولعميلبدمااليداي.وععيبتلكبيرادلالاتهذاتتساايلاتيطرحهاتاوننإل

ا/"./بصيماحاوقلانايالصصهذاعندرغإناايةاهلكلالكتم!اعن!دالجشسيةالرغبةانفاميوركنت"الئاايجييعتأفيدراستا))

البوبهوعلي"اشنعياناريصمافكدل،"الىكنلور"مناتلعميمالىاوو،جةصجريمناتنلرللميتانها-بععنى"مميئيبغير"الابيئأاتي

الوعي.كوابحاكأساحعلىو!در.لهلللدامعالةملية.الطعامالىكالحاجةبسبطةءاجةاذنفهي.التناسلياللعضواثارة

ديطب!بعنطريغة"إ"*ع!874ـحكابةصهلدهيرتيرويلتأئيرخاضعةالءتسيةالشهية.كونابىكرةالل!نهـ!همثلففي

هنذ،النوميةالياظةمنعوباتيعانيعمبرهمنوالللالينالدنامسعنل.الجن!ميبالاستمباءاللاةيءهأتايرلبدتبحيئا،مالمببمء"اجنوبعي"

الاعورتاءتينئنيرومااليهوجونعويد.ايرضاالصرعومن،رنبوتهايدنايكونوورر.ئباسااونوأأإنابيةاودميةالدئيءهئنايباونواد

الطبيبكان.عموهامنعشرةالثاف!ةفيصغيرةطالجمةعلىالجف!ييورن.اخريطفلالتةاسبيةالاعضاءاونفسهاالشناسليةاللظفلاعضاء

اتشر"الجاديالاكزيما))بمرضمصأبةكانتاكك!اللةتاةدورالجمعظمعلىاكرزثيرهذامثليمارسالذي"كإ(ءالنت"اناللحظحسن

جسدها.!وهأاسلإع"صايبةالىاتدهبرانهناويضبغي.الائلراجنسا"والرجاإئ

الصبيةرأتعوجذحنيكةالارعدنالطبيئالجنن)):هيرسنفلص،اولالعدأوهنالئواصدهيصورهاابسمهفيالجبنسيةالرئلوةانوهي

واًحدثالجنسيةغرائزهفاثار،هجسمدهقاربجسمدهاانبحيتاليهملازمةالمغناطيسببةالجاذبيةانكماتمامالهملازمةوهيالننناسلي

بعدحدتولااما.اليهالصبيةشدذللكوعضد.اذخصابحالةعندهنئهبه-!اكثرالتناسليالمضوانهوبينهماوال!ق،المغناطيسللحجر

نفسهالغىوعيهالليهعاددحندما،بوضوحثيئايذكرلاالمتهمفانذلكحباةبلا"هامدا"اوممفطايكونانامااللذياللكهرباليبالمغئاطيس

وللبم...لمحئاهبينلبكيالصبيةوهأتبينما،الاريتلعلىا-ماجا.الاثةالجمننالكورباءمننوتننهوالتبالسنيالعبمواليهي!،جماان

"...نلاتهالىعايصينالايهتهيصملالك"رثهاءيوللداداترا"المولد"ذيبسميدمعلمعلىنئتونوبد

يوصئوان"بنيبوبنه"السقعابل!انرأءاللطبيميان-هـنلوالننئنعليناوينبنأي.الأتارباءرتنهوجودنناياننسفتئايجلالالننا،الجنسيبل

هييبهالر.ولذئنرالسلجمئلبجم!دطر.بةقالأصنلعناللجنسميةالندلواالى

منوفذلك،اناباصلص،لةمنالوفتذلتلهعييعانيكاناللدلقيميان

العمنئا.إلارابسبميارهاميصالنل

بمل!نمالترماكيزوااععمللصرلغبوالامحالىلةانعرقعبمة3فماالنفسيولاقإدعبأضىحالةأ!هننمص!

كلابرليفمعلههابكىنساهناكمعدودحعاشمكليجب!ستلتنبهابكولحقاز!لكهي!هحميحماغيليدواببورلسوداناثعيوممبدمكبة،وروا

للعيااالاعليوعيهاعمئارانالا،اويةذاؤرانمنلتلاللئنريةالكائناتمجدهتبوسنبئنلنا،تنلصإأبيتبالمدابوعئباحبمئب

هـاالىالولوجيستطيعلافالانسان.نسبياوباهتضئيلاليوجمبة.الادابدارومنشوراتالبيروتيةالاداب

كوسببقادرةحالاتفيالاوالحوادثالمعرفةمنال!باطنوعيهيختزنه

عانفيالانس!انيالوعيشبهتلقدا0الفظورقوانينالاتعلمهلاذلكءلأ!سير!سيير
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اثاروقد.الباطنالانسهلنوعيفيالكامنةالنوازعواعمقآؤوى"ن!كه!لانالسيربحركةمزدحمطريقفي،بغماماتعيناهعصبتبحصاناخر

،ءفقدا!حماليالقرنبردايةفيفرويداعلنهحعينماعامةضجةالرأجمرهـداحربةممنيلجمهسوفءولهيجركيلما"اعيالواكالادر))منكثيرا

التاسعالقرنرجلوكان،الاجتمالمجبة4المثالى!رهـوالسابقالقرنكاناؤءانصر2لانأممدعنوعيهامقدارمنتحديةاللشروالكائنات.(اللحركة

يدعيهممااس!طبيعةذاتنوأزعهاعم!انيعضقدانيحبعشراكادناغلبانبل.الوعياتماعمعيتمئضىلاواحدشاغلالىالنص

عمفوالتقامةكااة،امورالىا(نتالسبيلءلى)نه!وانهايدا!روأءالبقاجلمنواحدشاغلالىباذهانهمينصردواانالىحاجةفي

ادراكااكثرالعشريرناللقرنوانسانالحينذلكومنذ.تماعيالاجاء"راضايتبديلا"الطبيعة"انالغاللبفيولبدو.والاستمرار

اكث-اطاتمعطموييلمممه((مالهـ9"تباانهحتى،الءنسيفعالمدةمحلىتصرلاؤ!ي.والعجبالم!شةاحساسعن،نالافي!هخفنيحين

اليومية.حياتهبهاتحفلالتيحاولؤإذا.الطفلكحواسوحادةمتشعبةالانسانحواسنكونان

يعودالجنهميالادراكنموفيهـلالفضبعضانالفرويد!نيذعياللجنسية،ءشهوتهعنيتغنيانانقباضاوارهاقحالةفيانالاف

نااًلا.والردللاخذقأبلالادعاءهذالكن.النفسانيلتحلأ"لاالى.نحدمهسوفبطريقةضدهنرتدورفهي

الصسي،اللداقعاغلبةوبؤكدفرويديظهرللملوانههوا)ؤكدالامرطاؤ-ةتكنومهما،المففسلالطبيعةابنهـوضسياللجالدافعان

الجو))بفعدد!سهاللقاءمن!دريجياظهرتقداللنظر/يئهذهلكانتينالانمنبدلاالجنسيالدافع!انوالمتاكلبالمشما!لمثقلةالانسان

العشرين.القرنيسودالذي"الفكريالجفءبئالجواقممنكهـثيرااننلاحظانالطريفومن.)1(نصيبه

حاولالذيهوالمعاصريناللفلاسبفةببنمنكقطواصديلسموف9صدرتددالعنيفةالجامحةالنزعاتاواللضيبوبةمنحالاتراؤقهااقي

جورجهـوالعيك.وؤ!هذاةنساللجءنجاهعةبنظريةيأنيان.)2(انقباضاوايىاءحالةمنيعانونكانوارجالعن

حولالءشيرالنزرعلىلحتويالباعهتأبات3فانذللكومع.جوردييفهبا?ةعنيفةنزوةلي،نالقائلالادعاءؤتروضنترعالاعليناوينبغي

سبعة))مراكز"الانسانفيتوجدانهجوردييفاعلنوقد.الموضوعهذا،ونسخرصالواعيةالارادةتطوعانعلىق!ادرةالباطنالوعيسمنتنبعث

ومركز،ععليومركزغريزيمركز،كه.ودصرولدهباعمالهدتحكمللتماهرمحاولةاًنهاعتبارعلىالقولهذانرفضالاعليناينبغياالول

بةجنيومركز(الجسمبحركاتيتعافاللذيو!و)حركيومرءزكلاطفيانف!بهيمكنناالذيالحدالىهناوصكأوللقد.الفعلةعواقبمن

بطاقةيعملالمراكزهذهمنمر،زوكل."اعليانمركزان"كذللكوهناك:الانسانعندالجنسحولالتاليةالتعميماتنطلق

هذهكافةبينالخل!الىيعمدونالبشرانالحظسوءومن،مختلمفةمظهرللهالحيوانعندهوكماالانسمانعندالجنسان-ا

اًلغريزة"وطاقة،العقلللتييرالعاطفةطاقةيستعملونفهم.اللطقاتاهـىالوصولالىالتناسليةالاعضاءتوقوهو،اـالاواضحفزيولوجي

الجنسهيالركزلتسييراللعاطفةاوالعقلوطاقة،االعواطفلنسهييرعننا.لجة"رعنثمة"يشبه-الذي،القذفثمومن،اللجنسيةالنشموة

المركزمنا!قةاص"لملاسالىتعمدالراكزكلانوالظاءـر.وهكذا.الخ(رجالى.بنقذفانيريدجنمسي"كهربالي"نجار

سيقؤلكانجوردئبهيفان).الخاصةلاغراضهاوتم!تخدمها،الجنسيالحوافزإوحداللذهطاللعاعلهيليستالانثىرائحةان-2

.(4وعواًطة!قلهلتسييرالجئسيةطا!4استخدمايروينروبرتبانوالعامل.عليهالطثيرعلىطبعاهادرةانهامع،الرجلعندالجنسية

تلحصامنالنفععديمةطاقةذلكمقابلاللجنسيالمركزتعطيهيثم-اوعقليعاملهواًلانسمانجبةالجنسب"المحوافزويوجهيوحدالذي

شهوانيةبانفعالا!،عادة،!وياارتباطايرتبطانهمعمحضتصوري

لم!الانمعانيةوالرغباتالغرائزكلرونمنالجنسهبيةالغريزةان-2.

3"لنفس!الواعيالانسانادراكغيرهامناكثرتتخطىالتيهي،كلها

اترهتوا!ا!يحمله((منفصلكيان"بتكونصااتنهبهو،!.ومطالبهولاهدافه

الذالب.فييفهمهاويعيهولامعهالانسان

بهحههبهتهتي!بذط:هغرهبيهط

اًلاداىدار

نظربةجاهعةبوضعالانميلسوهـحتىاونفانيعالماييقملم

علىالغهـالبفياسهامهاقتصرففدفرويداما.الجنسيةالدوافعحول

الاردطفيلا،(بالليبيدويسميهماوهي)الغربزيةالجنسيةاللطاقةباناللظكيد

هـن".لحررو"لىاشسمهركجهنمديمىسهـمهـتههلهذابرقصةهناك)1(

حمدفل،الصي"يرلحر"لدأىانهاللهـجخيدير!ىفقهد.ء،91عامالمانىمهـعخقل(

ا!ضبمم!هماح!لشفيلبرلمونااحيوا،لمرأيالمهطالمطدقللوناانطبق

يم!يهنهو/!اكلنوااليالجهـوعلكهبطلهةطلمنالرغهـمههمجيدكلىنيصي!واليبقل!

افيرياًلمكئ!ب9لهخحمد،ها.انسبهد/لااللجهنحييةشم!رتهههماللهباللجوعاان!ايبلا!.نليهيل

الذلفي!لكن،ا"ل!قصدةلهذدقهلطعلنفهيلدكحيح!اننياؤو،لاف!ولللانصا

الم-ت-!بصىمولىمحمدلصاص-".مهـماللة".لهحدريو"عمديمةايةفيفركاويثدهددمانمد!ان(منجهداء

عسداللجلنسهههيةالشهو،ةن1":بنرلانجإفهتاكرإإنفاالمنهاس!بةوبيذ.

."+عيا(د/يهةغيربصور/ةقوية.ككونالملسهمللردهين

46(عر.!لفون-القدمس-كلنابفياردةالواايروءين!وابرتقضلجة،ل11سهبهيلعهلىراجع)2(

وكهـتحهاب،ددزي!نهـولىكوايهخحنلليفهاتهـأ05ى3،3؟!لآهه"الم!كمةقدع!ة"

لك2م،!كذورئلفرد!يك/لليفظأ3*هول34551"5!عا"لللالنفضعر"

اقضابنكمقابل-حسينالملكشارع-عمانعهضمديلبئمراتابا!للفحلا!رولئحاوللل!د."اللهتنخلاذل!اعضر"كهتابيافي

اهاسفمياللهـلمخهيهـلةتهـموينلممهالىسةوطاقتهقواهبكللالا!تف!للدكلالثملنهلدسللى

قننلجرائمبثهعلأتذللالهبم!دأايروينقاموق!د"الذهلنيالللتمصهور"

.النميرةبسبب
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،.-العاطفةبطافةيعهلانال!الاحيانمنكثيرفيالمركزهذايضطرب!يث

انبه"يوكلالاوسبنسكينجوردييفؤ،لوقد.العقلبطاقةحتىاو"

".الخاصةبط!اقهالجئسيالركزيعملانجداعظ!يملشيء

!الاطلاقعلىعلميةغير"المراكز"حولالملاحظاتهدهتبدووقد

اررفنه54،.لهاشعا/رحدلدةديانةانايخلقكذلكحاولللفلسفما..فح!س!

لطاما3يصعاىيحطولللمجورديي!اىوالوا!ع،العراءئبعصلالسسبه

كذلكولها(هذا"نظامه)منهاماجزءاتكونوهي)خاصةوردصات

هناكوليس.بسهولةالناسمعظميقبلهالامثولوجيةشبهدصوص

ذلكومع."الراكز"هذءمثلبوجوديتعلقفيما"علمىدليل"ابمر

يستطيعلااحدافان!الاامعموماتهاجوردييفيقولهمااصحفسواء

......انجداعظيمث!ءانه"فولهفيالعقيقةبعضهناكانينفيان

.الرياحهديف!الرول!4!لىيتطلب،الاقلعلىالقولوهذا"اللخاصةبطافهاللجئسيالمركزيعمل

المدينه،!ليليز!رالرهـل!تةمنو!.)1(دلمحيقاقملا

احنطو-ذلقإلممئلأيهبموتحنران"شاترليالليديعشيق"دوايةقرامنباستطاعةوليس

اثر،عن،نحمةءنتارل،هذهروانجةيربانبلورذسحدتالتيالدوافعاحدانفييتن!ك

ء..مكانفينفسهيضمثلكانوانه،الاجتماعيبالنقصاحساسههو

شتباحدل!عن،الرمل!لىوهذه."لليدي"لقبتحملقراطيةارستسيدةيضاجعاللذياللحارس

حزيش4و-جدسعائنءاهلترسوبطريقةعاطفيةدلكفوقوللكنهافحسبعاطفيةليست-ةالا!ماعالمشاعر

لأ،الفجرمنهليعملوالكراهيةالخوفف!لالسلبيةالعواطفانجوردلىفيعلن)سلبية

امفراأ*ومانتظارخ-وطمجردوانها"الانسانيللجهاز"بائئسبةتماماالنفععديمةوالاشمئزاز

-.(نفايات

***
..بيستخاللضةلورذسروايةفيالجنسيةالعاطفةفانوبالنتيجة

الح!ا!نولر4اطاأور-هرعلنهاب-،درلا"انررفىلاكازانوفامذ!اتيقرأمنكلةإنذأنهاوبالطريقة.وصفة

.-...و،مطاكونهمنالرغمفعلى.صرفةجنسيةليستدوافعهبأنكذلكيحس

الدرثدامضغنا،وص!درح..11.00001.ءر
......يعنىالديلمعروري!الصعالرجلبمطهريط!رنوفاكارؤىالعاكالبا

!ضز!-رألمىولولحنلا
اتظارالاهـ،نيلانمنؤإنهوباللتالي.خرينانفودىفيالرمنيخلفهبمالغالبفي

الى!دفعتهالتيوحدهاهياللجسيالركزطاقةاننصدقانالصعب

رب،ء4حممهصمامىحالى،وآتساجوالنفوذوالسميطرةحبمننوثاكا!دلكالىدفعهمااىويبدولأ.اللغواية

...)1(انىخصيةباهميتهنفسهلاقناع

مساعمنما،الاضالعء)!هنشد

..والرياحالهوىقيهنساهر:والجمئسهمك!لى

***يعملالذيالجنسيالركزعلىالادبفيامثلةهناكلوجدهل

.بة.سببيكونوقد.اعرفماعلىواحدمثالهناكليس؟الخاصةبطافته

وحب!اشتياقاالسنينلروبتب!ىطاقةاوا!قلطا!ةوبينبينهخلطواالل!سعنكتيوااللذينانذلك

ط!سهودفافيصكليمد،الىل!ندت،ى.مقفلكهربائيةدالرةتكونالنحقيقيةالجنسيةوالطاقات.اللعاظفة ...ورلما

دل*عنه،معللكتابةدافعبامييحسلا"الدالرة"هدهخبراللذيواللرجل

الكئيبهالوجوهمناو..صموصفمنا!بتوكأنهايبدوالتيالامثلةمنقليلاءدداهناكان

..،هالحباغترابعنهاويصحىحموجودةالا!وة!ذهو!ض،الخاصةبطا!يعملحينالجنسيالمركز

***س!)؟هوللا!"هايثكاد"فروايته.هكسليالدوسكتاباتفي

،-ىالتمزهرخملالخدالى،اصبةوغيرصادقةنجبرب!مواقف!ولالغابىفيتدورمثلا
.......بمرضيةولابمجديةهيولا،اللاتمي!زمنوضيعةومواقف

...الرشراتورصر!:الارضاءكاملواحداجنساموؤفابالمقهـارنةهناكللكن

اهـءر)ووجهلكئيبعىغدا،ةاوماذعنلا!مسحصرخمقاوبعدلليلةوذات.اميلياسمهايحبهابغتاةعلاقةعلىجمبريلكان

!لين.لويار!ح!أواهصربلاةظد،"تطهراؤالماءاطفيةبنشوةدمدهاحسماموسبقيحفل
........:الفراشالىحبيبته

حنمنوذكزى.شو!ل!يه.ء.هاً.......ل
..ء.ا!وبل،الئحيلدراعهالمكتعهااليهيصمحر،صماهيهوبروو)

ن!رصلوواواالناعمجادهاعلىرائعوببطءبرفقتمراصابعهاطراؤطراحتيبنما

التررالنعدآب!نوتعودمرفقهاعندتتل!ثمكتفهاالىجيد!امنببطءوتئسل،الاملس

ا-95اللضفحةعلىاالننتمية-

الالصعداسما!لمحمد1..جهـررديهيفالىاءعنقهيهيواميرجزا"اللامهـنتلمي"ك!تنابيبهتفهمن)1(

ههذا!نمرجعافمضمللفهر"جلورديهيفطتد!الليمفلىدلىالملة"كتابااالنا

".المو!رع

الهكهـتلات.اهذامنال!ثائياللدفهـصللىاجع)1(
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وقدمالجماعيوالزواجاللكاريتزالكرةوالترويج"الكماليةالمسيحية"

علىالشدلم.الضوترن!طةالىتصلانالحن!ميةغهاتهملرشركوالان!-اليصالعحه!يميآتتمةلم!لمنتن!موراعلى-

كماباا!بل،دهاكبيراجادادداعاريراالدكرهمعسعيمحددامع

المتزوحيئعلىواقترحوازويسالى"ده!امماالعدالىذهوا
....معي!مين

مترةبعداللرجليقومحيناؤ"يؤكدونوهم.الجماعمرحلةفبلغالا

الانتريطة...الراةفيالتناسلبمعضوهبايلاجالتحضبيرمنطويلة

معاوالرأةالرجلفان.9.اللقذفحالةالىتدفعهقدحركة8بايةيقومتل!ىالداخلميةالحريريةملابس!هاخلالوهـن..بةيداالى"ؤنسل

ينجم-احساسايتفوقاللعارمالجهسيالانفعالمنحالةسيمارسان...الفقريعمودهاونتوءاتقيمالمستالاملسوظهـرها،جانبهالكويرة

احيانا،تماثاطبأنهاالحالةهذهيصفمنو،ءـناك.العاديالجماعءنوتض-مه،ددائهاتحت)منالدافىءجسدهاتلحسساصابعهراحتثم

.اللهواءفيلتحليقباالشعورتنشهاانيمكنهااصابعهانواصسى.يعرفهاانه.منتشوبطءبرؤق

شيئايصفكانفح!5كر!+روايتهفيهكسليانالواضحومنسشبطلكانتافىهوةلان،يشتههاوللم.ا!ظلامفي،متموجدافئاتفئالا

ادونشر"ملحقفيالهـارقيزالفكرةتقبلهبهذلأاويؤكد.رذثك3"جميهاكانالتيالس!عادةغيبوبةفيفاعمقاعمقيغوصوراح.الس!حرنشوة

."والابجديةنفسهوجدماوسرعان،ذراعيهبيننائمةانت3.الظلمةفيبهايحسى

تمكئطرهةالىتوصلفدنويسان،اذقالممكنمن،ءيبدوقد".عميقنومفييغط

التا!الارتخاءءلىفالتشديد.اللخاصةبطا!"العملمنالجنسيالمركزنسيةاللجللعاطفةالغببيشبهالغنانيالوصفهذااناللطريفومن

منالقذفالىالوصولفيالرغبةعلىكاملةسيطرةالس!بطرةوعلىءلىمثالكوهنا.هـ!-يركنناباتفيالمعت!ادةالجئسيةالمواففيخاللف

..،..أ.:دأهنه!ولولفه"8كل3!80المسماةهكسليرواًيةفيجاءالمواقفهذء المركزعملفيالعقلياوالعاطفيزالمرتدحلعدم؟ص!ءارنهـماس

.شداخلصوانبدلاالجنسيةالعمليةان،.لقريبااوكداؤهن.اًلجنسيشابلمالتقطتكيف"تانتاماونتلوسي"تصفوالترالىرسالهففي

فيهاتتمالتيالحالاتفيالا،الجنسعلىاخارجةوا!كارعواجمففيها:الفنادقاحدالىبسيارتهاواخذتهايطاليا

اللذيالزمنبمالمدى!انالكاريزاعمليةوفي.اؤ"ظارطولبهدجةلالعماغمضمتلأ.يقتكبابأنيهمئنهاسنانهعلىيصروءـومنيودنا"

وتعزل"تته"فى"انمناللجنسيةا!افةيمكنانشأنهمنعليهتنطويالابرم!لمنيهركاننحريب.الجائعةالاسوديواجهمسيحبمكشهيدعيني

.الاخرىالطلقةانواعكلتهاياعجبهلقد.للارجلممسحةيمنبحلان،للالم،والاذلالعرضةنفسه

بالفعلهناكيوجدبانهويه:رحجيديناقضجوردييففاناذنوثبهوان3و.احمركهنديجميلاوحشيامنطرهكان...ذلك

بطاقةالجنيالمرفىيعملحينوذ!ن"ار!صارنى"المه!تبمءانبدولا.عنقيعلىبادزةعضاضهاثارزالثما.كمنطرهرائعا

اللاتمييزفيرغبةكلفانذلكيحم!حينانهالىيلمحوهو.الخ،صة.وهـمداروربد!فءالا!.اهدتاينترى.ايامللعدة!نتاحاسشهـا

البعضعندئذلثعضهمابالنسبةيصبحانوالمرأةالرجللان!ختفيسوففياظافريغرزتاننيصتى،بذلكشبيهاوجههكان؟جلدهيسلخون

حنسيتنرلكلاىيمكنولا.والانثىالذكرالتحاملمبدأحيانجس!ا(...منهاالممنفركأى،ذراعه

.--!1..1.اهـول+هـقداه"438"!ةه!اـ؟ك!هـكاةهكه9والالهة"اللعبقري"روا/يئفبموهناك
ذلك.منكتريمدمنحر

ملا،لكنه13جنسباموقفايجسدانيبدوءاعلىلمحيهافشرضاخرمنطر

اللجنسي:الدالمحعفي((اصالةاللا)):غالبيتهفيخركيلاكلاميموقفمنيعبر41رةهـذه

رالاصالعاللمفبمكنا،تلكنيسانمنوالعشرينالتالثليلة"

الىالتوصلنساولانالمبكرالحدهذاعندحمىاضروريامناية.والانصهاراللمس2والعريمنخرساءمظلمةسماءفي،واناهي

لان"البن!ريةباللطبيعة"الجنسيالدافععلاقةحولاوسع.لعميمكملازكةضماتهاكانتإ!امحياداية،هذهسماثافيتجلتانني/لمكصؤى

عاموبو!.الانصشيرةمحدوديةاثبتتقداللبحثاصطلاحاتاقلهناالوصفلكن،الجماعتمفقد"الحالةهـذهوفي."فجائية

تصريفهوالحيةالكائناتلكلالاساسيالنثصاطانالقوليمكنفانهي!نامحين85"+ول!!-ته4روافيالسابقالمنظروصفمناقناعا

توسيع""الىتم؟ديهذهالتصريفعمليةوان،التوترءنمختلفةاشكال"والابجديةادونيس"لأبكتابالملحقالفهرسروفي.الحثيبان

ء....الاءور8"ه*!ثمهـكعآ!ذ!أ؟هـ"هطآل! ؤقناالوءيبعسيلميطريعاسوهكسلييمير

الاكل،ءمليةعنيتوللدجسديبتوتريحسمثلاجائعارجلاانهـون))عنفيتحدثىه؟حم!كلأ*-فيالواردالمشهدعلىالفوء

الا!اسهذايمارسلن!نه."باللحياة"يقينياحهاسيصحبها!ءدةتالولا،1فيل!ة!*الاونيداطائفةمؤسسس"نويسهمةري

يدعلابذلكلانهساءتينكلدفعاتعلىاكلاذاالدرجةادقينهببنفي."الذكورعندالعفة)حولنويسنظرياتوعن

لللتفاعل.فرصةايةللتوتر"اننوراةمتنار!ة"يسنواسما!اتجربةهذهاونيداطائفةكانت

مختلفة:مستوياتوعلىمتنوعةبطرفى!التوتراتانعتاقيغوقدهيخصاررصهاواغرب"للجمبعالمشاركة"اساسلحلىتقوموهي

عنطريقعاطفيا،سيجارةتدخيناوالثرباوالاكلطريقعنبر-دياهـوواحدلرجلاًلمرأةامتلاكانيعصقدنويسلانا.الجنسفيالمشأيعة

،فكرياغراميةروايةفراءةاوفيلممشاهدةاوالموشبقىالىالاستطع!كونودللا،!عتكونانيجبالاونيديالمجتمعفيفالمرأة،اثم

الاللعابوكل.المتقاطعةاللكلماتللعبةاورداضيةمسالةحلطريقعنالمتمر،!مملعرض!النساءتصبحانمثلمحرجةحالاتفيسبيماذلك

لهبالاستكانةالسماحثموتنميتهشحذهطريقعنالىتوتراعنأ!الىقهدفعبارةو!و)ه!ءهـ*ه!كل!"اللكاريتزا"نظامباتباعنويمسقضىفقد

الىاءتاقالا!؟ديلاالتياللعبةاناًلىالانت!باهيجبولكنه)والارتخاءللملاهـفاءاللغراورؤالوظائفدنصليرمكنبانهالقائلةالفكرة"عن

ناهياللعبةوظيفةلان،اسيئةلعبةهي،ونمض"ولدتهاللذياتوترعنالرجلر!جمب!نوذللك،("التناسل!بةالوظائفعنالتناسلية

ورر!ض(.ا!رمبةتبدأانقبلحبيسةكانتالتيارعواطفكذلكتعتق.القذؤ!وبالتالياللجئسيةالثوةاًلىالوصول

!ينلى؟دص-بفيالاعصاالىقهدئةيفقطتقؤدالتمريفاهيهذيا!نرعااداربرماءمنارضاصاهالطر)قةكلـفاننويسويدعي

الوعي.حالةتعميقالىاكببدةبصورةالاخراؤ(مةهو،هذهنويىدعوةهـنوالهدؤط.القذففيذروتهيصل

الىالوصولنس!بيااله.هلمنانهالىاخرم!انفياشرتولقد

واالجنسطريقعن...الصسدخلالمن"الوعيتمميق"حاله"وغهـداوغداغدا"امهـيهركهلفىدشمونههل!)1(

الوصولالصعبمنلليسانهكما.ال!مديالانؤاجمناصرىاشكللله+533+4كلآه4،4!كاه*ه؟35كلآ"،4!533*ه،رزه
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هيومعنىنمايةالالعابهذ.يطيوط.جذرجم!تغييرايمماالىتؤديحالةالىالوعمولهوصعوبةالاكلثرلكن.العواطفطر!عناليها

اثناءها.تتواجدالتيالوعيحالات.فكرياالوعيصميق

الحالهوكماهاماعاملايملكالجنسيالدافعفانهذاوعلى"انفس!مءنبعيدا"الرجالمعظمنجرف!الجنسيةالنشوةان

تقريبمافريداشيئاليسانه.الاخرىالانسانيةالدوافعلكلبالنسبة.العنيفةالعواطفطريقعنالانعتاقخبرواقدمنهمكبيرةنسبةوان

الجنسيةللدوافعهالانسانتفهمانصفمع،للاشياءاخرنظامالىيئتميايهئتاينبهماتميزكاللذينوعمقازخماخبروااللذينهمجداوقليلون

للطصنحيات!نفس!المالجمعفيرغبتهمنمثلااؤلهماعليهايطرتهواسه.نيوتناو

الرغبةان.خفيةنحامضةقوةيدفبمعبداودميةانهيصنيلافهـذا!!ي،الوعيتعميقالى،الانعتاقالىالحاجةهذهفانذلكومع

فقط،واحدة!مةناحيةفيالانسانيةالرغهاتبافيعنتختلفالجنسبلأتكنمهماانههذامنيستدل.الاساسيةالشرية.الفعالياتاولىمن

فهي.انوعيوتعميق"اتوترتصريف"الىالس!بلواسهلاقصرا!االمعمقالوعيفان،الانسانتسيرالتيالتطورلقوةالنهائيةالغادات

وطبيمته.الانسانغايةونلائمترضيانبكابةالليوتيكتبو!د.اكاياتهذهفيءـامادوراشكبلايلعب

رهـورانافيمنثازهغيرهاالىالنقطةهذهمنننتقلانوقبلوالاتصالالولادة"غيراخرمعنىللهاليستبدوكماالانسانيةاللحياة

التالية:المقتبسةالفقراتبينمقارنةالىالحاجةوهو،عنهامنزلةيقللااهـاشاعاملايغفللكنه"والموت

ابم!بدون،منعزللة،منفردةلكنهارائعةلذةحوالسيواجقاحت"ندخللااتاوالغريب،الازرمانيالنشاطكلفييتحكمشدةاكثروعي

صروفنحواًكراثلأباللااشعربدأتالحالوفي.مصدرهاعنايحاءغيرنزوةنعهيرهابل،ابداحسابنافيبهانحسالتياحاجةاهذء

وقصرءـامؤذيةغيرمس!المةليتبدوماشيهاوراحت،وف!قلبا.لهاالح!ياةيسشيقظعئدمايضساعللاالانسانان.هـانيالافالنشماطحقل!يهامة

تولمؤني،كالحبفيتؤلرانها،اللجديدةاللمذةذه05الو!ممنضسباير!كرانه"؟الليوماالوعيتعمقمناورظةعلىسأ-صلهل":صبماحا

اعدودم.اناانه،ءفيومسالجوهرهذاانبللا.نفيسبجو!ر.العملهذاورمترافقالتيالوعيحاللةفيوشعهلمهرجبفيماهـقط

."عارضشيء،فاننازساهجردبأفكي،بالعاديةاحسلثظةااتلكمنذقدراتمنح4روتينيةبوظيفةمقيداعاملارجلاالشخضهذا؟انفاذا

اهـىعادتوفجأة،منضعةضحكةداخليفيوانطلقت..بة"تماما.ومجدبةلآعقيمالصاةبأناحيانايشعرفاله،االرضىمنضثيلا

منالصارونكفقاعةداخليفيزعلووراحتالمنه!هيةالبيانونوتاتذاكزتيبأنيرحلملاانه".العملعلىاقدرلكيوآكل،لآكلاعملانني"

تنفجسثمباسرهاللدني،هصغرةصورةاللقز!ة!هاسضيو!دهاقدالتي"الانشراح"مناللعرضيةاللحظاتتلكحهابهفييضع

،بمونسارت،.باللانهايةيذكرنبماانهضنوهجا.اللذووبياللدرب،كان...برقةبدونبهايحسقدالتياوالرببيعاياممنووماًوالجعلأمنقدحفيه

احياان،اخرىمزةات!فسانعلىقادرا!ساعةوصت.بالنجوم.المختلفةوحالاتهبوعيهمجدلايسهلممونالئاساًن.اتبالفسبباي

والعار."بالخوؤ-واحساتعنبلانحاجة!ناكت!دالوجود.ولمواواجهغاياتهه!""عادةالناسيعتبرهاالتيالاشياءانابيناناصاولوانا

حالة:اعبرورحت.غامضتضييرحواسيعلىطرأفجأة..."يكتشف!ىمالفيلسولىالامريحتاجو!"سطحية"اقعانوفيهي

.جسديفيالمختمراللفرحانتشارسوىيهمش؟ءلاحيثالوجودمن،نفسهاوبالطريقةالاللعابكلاكن.جدوىبلااًائياياترر.5معظمان

مضطرمةرعشةالىتحولقدجذوريلاعمقحلو!ادكامتبدأقدكاىمالازننائجهاانحينفيلحظيماجهداًلاتطلبلانهاجدوىبلاكذيكهي

ا!لقبالامانالشعورمنحالةالىالابئوه.لمتحتىتتمئامىراًحت

ذاو.الواعيالوجودفيموجودةليستالنفسعلىوالاعتمادوالثقة!!هـهـ!

ازتفاضتهـانحوتنه!لوبدأتالعميقةالدافذةالعذوبةهذهتملكتني

كا-"ثيتلكيبقانطيلمقتبسةهجمنلذدروانلتلألباولاابمبتطيعتأئفقرحسساتولثئننينالاخير)سانحراً"

الاشميإءاستذكاز"لحظة،الغريبةاللحظةءنف!يهايتحرنمارسيلان

.بالشايمغموسلآكعكةمذا!نفسهفياثارهاالتي"الماضيةيرلمورس-اسسدأر

الانعتا!من!حظةتصفوهيل!"!!ناك!له*"88(،ش!تيبنوولف"اررماة

893هـ!"هيس"مؤلفاتاحدمنفهيالثانيةاللفقرةاًما!.ل

وهيوصف!نابوكولى"لوليتا"روايةمنولدهاوقدللفقرمنالئاللنبيذمأخوذةالاوروبياللفكرتكوينفياللعربدور

طريقعنوذلكشديدبحلرالاستمناء"أهمبرت"فيهايمارسللحظة3.مبدوياللر!نعبدلملدكنور

."يجريعماالغافلة"يوليظبجسدالمنتههبقضيبهحك8

اننمشابههذاولتأكيد،النظرتدفتاللغةفيالشبهاو!ان.25الهئلىأويلخليلاللغفرانرلسالةتجديد!)

الناجمللوعيامتداداتصفلموهي"شتيبنوولف"منالفقرةهذهفسوو

الذاكر"وراحمعينانقنح)1(ايروسىمنرمرريةنمشوهـ.يثبهو!سةبت!4عن125نحويلاديب(رواية)جومبي

والاسىءالفرحبينساكناقلبيوقفلحظاتولبعض.بغزارةيتدفق

انبائسش!نميبنووففروحتزخروكم،حي!اتيروا!غنيهوكمديك!شف(قصص)والنساءالفيل.الا

الىبا!رور"الؤدي!لاائجن!الانبديةكيئددمعالدهقهفعبالن!وممنوالكودعئحيح2..اللعجيل!السملامعبدللدكتور

اكثريركونلاقدواله،االشكلب!ذاالعواطفحنىاو،العقلمخاطبة

يض!غي!كنهةوبالارتياحنيا!داخ/اًللجسديبالدفءشعورمجردهـن(ند)دمشئديارا

منتعدانيمكقاعلاءوصفتكالتيالتجابهذءانبالاعتبارالاخذ.2.ادريسس!يلللدك!نور

الجئسية.الهبخارب-انواعاسىبين

اًلاغريقهية.الالسهاطيمرفياللحهباالله1)1(لأ
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عملةفيتخصصظشقيقتينمومستمينهيرشفيلدصةريروفي؟والواطلووفس.سهه!

ويضيف.انوقتنفسؤمطوالشرجاللقضيبطريقعنزبائن!مااثادة

احاسشينصاحبهوالبولالامعاءتصريفاندرويديقول"ةهيرشفيلد"كملهابا"اوليتاوشيرل،لوليتامنالمقنبسةالفقرةلمثير

انفبيليمارسونلاالتاسبعضانالىيشيرلكنه".اولذةمنمماثلةالىصولالوامكن!ادا"الشلوذ))عناخرىمرهالرئشيا!سموال

".الشهوانيةال!سميةالمناطق"بينمنافتسفاهيعتبرونلاللذلكوانهـمالممكنمنيصبصحالا،الأساليبهذهبمتلاللجهسية/لحبرةالواعارمع

العضوبلعقاحيانانقومكانتمومسدنصةهيرشفيلد!وكطكمامشكلةيعصحالسؤالوهدا؟"اصالةبالللا))الأساليبهذهلصفان

نترجالزبونفيحريريامنديلانوللجذاتهالوقتفيكانتبيضماالتناسليالمفيدمنانهأيضانسجدوهنا.مصراعيهاعلى"الجنمسيالافحرا!"

.النشوةذروةبلور3عندالمنديلتسحبثم.اللحالاتبعضلدلىسانرر

جنسمية.ؤجربةالىلؤديالعمليةهذهانتدلحيالومسهذهوكانت"لاالجنس"الطبيعيمنلن!مالا!ظمالكاهنعادهلورسيد.!.يعنبو

."الطبيعياللجماع"مناروععميقةانممتاز!ال!ي"قايتولس!ون"اشاهـالبروكسورمفدذلكومع

معظمانونجد.اللواطعمليةعلىكأأبانهدبيكبراشددورلورلس

انجرفتكيفننكهـنانتقريذاالضروركيغيرمنفانههذاوعلىهـي"شالرتيالليديعسيق"دوايتهبدايةفياللجنسيةالأحداث

نا.الاستيالتهيجمب!داالىلورنسعنداللطبيعيالجنسعمليةنرىعنترالسادسالفصلقيذهاعندانهالا."ظبيعية"احداث

فيغرام))بوويىروايةمنفقراتذلك.فوقيقتنسنايتاللبروؤسورولورن!مي."الايطاليةاللطريقة))علىشازرا!كونستانسيضاجعميلورز

بوجود4حجهلسشد،ق8!ه"ه؟3!اح!هخ!ه*"جلاستونبيربم!فياوليهاشارأتعدةهناكلكن،جدأصريحطيكونالابحدريصعمد

نساء)!قرأمنوكل.(الفامضةواللفوةالاستبةالمناطقبينعلاقةو!نسطششا"يرد.الا!رةالعمليةهدهالىيةا!ظو!لؤديالكلعلب

نايفوتهفلنءوبعمقبعطف"شا.لرليالليديقعنت"و"الحبفيلمحينضطرمواللشهوة"هواهعلىينصر!نندعهلكن،دليلاخائفة"

الاالواقعفيلليست"تيةالالىباللعلاقاتالرتيطةالمشاصران"يلاحظالحصوصيهالاماكناكثرفي،العوراتوالمحدمإعمقك!،ا!ورأت))

لوكذللكمنطقياسيكونكانالامرانشكولا.سبقهالماطبيعيافطورالاوبهـذا،"وزهديهااحنن!انهاعلىدنعض"الرغبةوتملةكلا"المستورة

ينبغيهذاوعلى.الفمطريقعنهتبادلةاثا!ةعمليةكانتالعمليةانكمالااعمقمالوعاال!ليةهذهيعتبرالهفيللننسكمجالاكلورتسفيزك

غيبيةاناو"طبيعية"الحنسيةالممارسات)كوناناءاانهاللقولدليلابميطبعاهناكيوجدلاالهمع)"الطبيعي"االجنس"نوبلوعا

ناالانيهمف-ولا.مابطريقةالاساسفيخاطئةالجنسيةلورنس.(الطبيعيللجنسبديلايعبرهاالهعدى

الحدانهواليهاشيراناريدماانبل،ايرينالرمنايااناقش*!لأ"هكقأتطهـ53!ءالحب(1"نم!اءروايتهذاتها،فى،نوبالطريفمة

.جداواه"طبيعييخر"يبدوؤماطبيعبايبدوءابينالفاصلالمسمىالفصلديوبميركينادسولابينيجرجم!ءريبمننمهـ!علىلحتوي

ارساساللفصلفيبوقريفرديبولةاناخرىناحيةومننعرفهاكي.وكلغامضةالمحددةالل!اصيلتبقىوديه،خهـ،86

!رة.ء!!ةهـول+لم!ثا*س!3ئهإل!حؤ!لا8"اوبرن!يارجرم))مؤوفهمنالجنسيةالضيةذروةيبلغونجعله3!ينبيرامام.!كعارسولاانهو

الحماصرة"اسفلخلف))م!االرائعةالطويلةباصابعهالتحسسبأنوذلك

عنبذللكثيتردلاانهيوضحولورنس."الظالمةسلطانفراد"الى

دائلاويعلق.مرأتعدة"خلف"كلمةيكررانهأد،سليالتأاللعضو

الرنبطذلكمناعمقطذةمصدرهناكليس"انهلظنكانتارسولاان

لورنسفيهايكشفالتي،التجربةبهدهمرت/انالى"الرجلبذكر

عرسااا!ءعنالظريقةعلى"باللفعلارسولاضاجعوركانبيركينانعنالنقاب

ابكغبيركينتمنحكيفالاناكنشفتوردارسولاانالا،"الايطالية

بوادعيةكانت"ارسولاانلاحقمكانؤءجمولوهو.متصةواعمق

هذاويجمرز".فيهالوافعية"كمنتلمسالرائعةاصابعهااطراف!

ب!:رائعهدرانساتلممكطة.5"3!/كنه*!لا"ابيان"بعنوانللورنىقصيدةفيالمعنى
،:يقولحيت

لمناسض!واس!انس"..ظلمتنوقعرج!رفي!51،الاخيرفيىلمستيانارادوو،"
لودنس.يشميروارسولابيركينبين!تتمالتياللواطعمليةوفي

."ظلمتهاجذر"الىكذلك

إها3صدرتحلقاتستف!
كانلورشانالوضوحمنبكثيرنايتولسونالبروف!ورويؤكد

.ل!ق.5.الملتزماالادب-1مقالت-4فييقدموهو،الاخيرةا!هلمية!ذهعلعظيمةاهص!يةيعدق

.لقلا..ا،معا(صرونادباء-02)1(ذللكعلىا!تابيةالادلةمنضخماعدداا!نية

ل.ق؟..ا!تئر-3سيكولوجيةتفسيراتنجدلانهناكحاجةانهلاالقولالصحيحومن

..لق01.المار!ة!ايا!4الاه*يةفالمتاطق.محضجسديممااساليذاتتكلنقدطاهرة!قدة
......اللحساسيةبعضالتناسليةالاعضاءتشاركحالكلعلى"الشرجية"

.لق..!اوا!ثورهالمادير"-/0فيالفؤةتلكالىيمشيراننايتالبروؤسورفاتوقد.الجنم!ية

.لق3.ما!ليمت!و!ية-6اللقاءاقضيجعلني"عمثيمقهاانفيهاتذكرالتيمبا9مسزمونولوج

أرابدارمننتموراذللكبصدفيهاتصفوالتي"الخلفمنباص!بعهيدسنهدفنيوهوالثالي

الجنسي.استمظ!اافرط

16اكهتيوبر.نقمدايةدراسهـاتا"يىبوووجولىلهيمى،للو!نسدا(1)

كا*روطس!ولىء،53+حص!*!4!*هك!9
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".الجمسي"للجماعالعاديةا!لقييتاوزىو"ر.عه"قىب-جمطالتقاءالىهأبعةسنبببن)ءابرئاتثلاثقشلابله"هـرلصةء،رله!فهصةيرويفهـو

ت*،محثفيضمفا"وجودةالنظرةهـذهانزلاحظ-انبغييهبروىن."ال،بببهكبماا"واللجماعااواطا"أننلا؟نرء!ر/كبو(!اكالمععه

ءتلبلمنهزشر،!فحصن.اًللر:سصولتد!ركياوفيال**بنحوا"زايدا!و،ضبظاطةلةمهـ:لنبئالنتهمورلماكهانهالاروجامةالرةدسإ،ذا

!*أق!ال!!دهط.لهـ،،335!انوصدةبئر))طول3!333وو)-مى)،الجئس!إ،الاور*هءاعصألأتامحمقالىيوءما"انيسضنطجعالذيالوحيد

انناذلثفممنى،بحبىوقى"شاررلىاللهبيث-ءبئ)1و"د،لوا"وانس.وير"نرصب"منعزلءكانال!4مىرزصرباالطفلاتاغرىانفب!ط

..اً...؟.00.001بةالاءإدىءلىوفد.نخئق!ثمواحدةوؤصدةعاء،ناء.دى،الارانبلعض

الواردءالجفسيةلعملبا!ارلعاللهالنطرهشعبللاره"ن!عدادىء

كل!بة."طببعببةفير))ل--تالفبهـذهفي"برأباترؤءب*!فيمااسضجوابهلموصهـن.ا?زروج!اءإتءكهناثهءين

اللصديق"دوا!قيشجبكماكلهاسبش!ج:هاكانصوياولساناضطراب?دىيتضوهنما.سنااكبر!نمعاللذةءنودراكيرخبر

4لاز؟داعرة3؟!انهااءلإمارعلىاور،!ءلنل!!ف!دول11ا)روهـ-لمنؤ!ر31:رولغان،تول-جيسلابمار4دةء!رلمأندقي!صارء:ا:"ورنهوش

.....الا!ربالمكبرىالتنتوضلا)واؤعدبئلكأ"،?غيرةرتتروعالالتعةا

."شاد"ءملهوالجف!و!راتعكأاعاىالءتضمديىمننوعايليأن،ذمن.الانوكا!لىا

بئر))3-،تماماش،د"ثا.لرنيالاليديجقاعنضم))ن!ا.اسالمقيموب!ذا

"بعدهوماالعلقم"ويسونازبرو!!روايةاو"حدةالوالفهرةلنقضكحجةالءادثة5هذ-تإءدموقدالاولىوللووولمة

"ل!هرات!**ول*4هـ"؟ول3"ونهد!ا2ياني!جبالحس!ءقاءالالمنءطىاؤء-ىبامهص3ان)):اللقائلة

ي!ت!لوالاناسهةورادعلىهـم!ممنمنااقلإلاهناكو،نذللكومعورررهنالحءةهذه-ينسفالحارساالرجل./شموشلكن((ذاتهحدفي

اللبشريالنوعدلمغاذااز4يتقد!ةولسىإوي.ءورلنولسنويجظر-".رو،باءإدئةاووفىاناواقعأوفي.تماهايريدمايدرر/*نلم!انهءاى

3واجب""الاسبء*في:ساللجؤ،ن،،يالال4ت،لالكم"رحاكأبوماع11الجعم!يةمنكففرغالتالتطوراتبعضانمناورنسموقف

الامحتقادصعباللهومن.نوالحبالحجنبينيقضى(الئسل،رارلا-؟اءنناشضهاءارسا"طبيعبكألا)اان."طبيعجةفير))رر"تالعادي

فياللجنسىيلا.:"اللذبماللدورمتززكأرؤياالىنوصل!دؤوليتويانةيرا)تث.وشهذاومثل،تهءبالرادراكهلىوءوعن4وتشوثارفباكه

اثامل.الافهلمنتهوينفوياداخليئمن!ا!:أكانيقرون!أوئيهانبل،اورذممىعت!موجور

الجنسية.4غه:وبة.طودلسياقفي

اللذيالدورمسأأة!!اصققاناللاحقةامصولافيواودهذا

منعددص-اةفيالجئصىدوردراسهةخلالمنو،دلك،سالجئراص:4ديبولصندهاا).،ىالءارسطوحادثةاورنسربينالمشهابهـةوهـده

ا)جا!،ر!م.موا!فهـبموبطنها!-يزالتبانظريرلمتال-مس!ببةواوالئم!اءجالالرا)؟ياوص،!ةا!ي!ل!"م!!فييولسنةوينظرية%نلنا"وةءح،ريفر

وهـاروررأورنصطيكونوقد.اثدودءن!نابرإةمنماس*قير؟يراتطرح

ترجمةذلك،"كمي"ولدقهو،هـابراللفارقلكن،زقيضطرفيعلىالمدرسة

3!ابو!،!جيرنتروروإول!فالىإقىالنهافيير؟دياق"يجب"اللجنسبانيؤمنكانكليوماان

حئه!هءعصه

حديعاصلو

النةع!يبرالانكليزءجالئكاتب

ويلسونكولمت

يوهـ!ضمي!اع
.?

يمهتسبئصزتنصرهنونصسلرصههز
*طوارغرلاءبيننمماببهاقامباللحياةنالضة((تجربةالللاهمنتميل)مؤللففيهاو،ءرائعهروالة

حممعألىآثارءتترحماللذىاللكاتأبداعلسرهىجديدةبلهجه،اللشهيرةمئدناحيا!إحد!بىوالفنانبن-
بة....العالملغات

هذهالروايةبعدوستقدم،العرليةاللغةالىالاثارهذءترجمةق-قئعلى"لارابد.ر"حصلتوقد

*نكليزبة.نجاللغةالاخربصىهـرالليعضونمبعضهاصدرالتيالجديدةكتبهمنعدلىا

الآداًبدارمنشورات.لبنانيةلليراًت4الثمن

!حميهه!.-هص
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