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علي حسين

عندم���ا بل���غ د.ه. لورن����س �لأربع���ن ق���رر �أن 
�أن يكت���ب  يكت���ب �س���رة حيات���ه، كان يري���د 
ع���ن ح���الت �مل�س���رة و�ل�سعادة �لت���ي عا�سها، 
بعدما جتّهم طوي���ًا يف تاأّمل مر�ر�ت �حلياة 
وعب���ث �لدنيا.. كانت �لفك���رة �أن ي�سرد جزء� 
م���ن حكاية عاطفي���ة، يكمل بها م���ا �بتد�أه يف 
رو�يته”�أبن���اء وع�ساق”�لت���ي قدم يف �جلزء 
�لأول منه���ا ملح���ات م���ن حياته : طفول���ة �أر�د 
له���ا �لأب �أن تك���ون خ�سن���ة، فعام���ل �ملنج���م 
�ل���ذي بال���كاد يع���رف �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة �أر�د 
�حلي���اة  �أن  جي���د�  ي���درك  �أن  �لر�ب���ع  لبن���ه 
حتت���اج �إىل �ساعدي���ن قوين، فيم���ا �لأم �لتي 
تنتم���ي �إىل عائلة برجو�زي���ة كانت تتمنى �أن 
ي�سب���ح �أبناوؤه���ا رج���ال دي���ن �أو �أ�ساتذة يف 
�جلامع���ة.. ولأن �لكتاب���ة مل تك���ن جمدية يف 
نظ���ر �لأ�س���رة فقد ��سط���ر لورن����س �أن يكتب 
بطريق���ة �سري���ة، وذ�ت يوم ق���ر�أت �أمه ف�سا 
�لأبي�س”فتعجب���ت  رو�ية”�لطاوو����س  م���ن 
وقال���ت ل���ه :”ولكن ي���ا ولدي كي���ف تعرف �أن 
�لأم���ور كانت ت�س���ر على هذ� �لنح���و؟ �إنك ل 
ت�ستطيع معرف���ة ذلك". كانت تعتق���د �أن �ملرء 
يج���ب �أن يع���رف ما يكت���ب، وظل���ت و�سيتها 
�لوحي���دة لبنها :”علي���ك �أن ترتقي يف �لدنيا 

خطوة خطوة”.
يف تلك �ل�سنو�ت ويف �أحد �سو�رع �أك�سفورد، 
عا����س بريطاين �آخ���ر ��سمه توما����س �إدو�رد 
لورن����س من مو�ليد �لع���ام 1888 عرف با�سم 
لورن����س �لعرب �لذي حتول �إىل �أ�سطورة يف 
�لغ���رب و�ل�سرق معًا،.. كان لورن�س �لآخر قد 
ق���رر �أن يكتب عن جتربته يف باد �لعرب منذ 
�أن َوِطئت قدماه �أر����س باد �ل�سام، يف �لعام 
1909، حي���ث كان ي�سع���ى لدر��س���ة ت�ساميم 
�لق���اع �ل�سليبية، لتق���وده تلكما �لقدمان �إىل 

�سنع خر�ئط جديدة للمنطقة �لعربية.
************

د.ه.لورن����س  كت���ب   1910 ع���ام  �ست���اء  يف 
طب���ع  كلف���ة  ع���ن  ي�س���األ  لن���دين  نا�س���ر  �إىل 
رو�يته”�لطاو����س �لأبي�س". رف����س �لنا�سر 
�أن ي���رد علي���ه و�عت���ر �ن ن�سر رو�ي���ة لكاتب 
مبت���دئ جمازف���ة ل حتم���د عقباه���ا، بع���د هذ� 
�لتاري���خ ب�سن���و�ت يندم �لنا�س���ر لأن �ساحب 
�لطاوو����س كت���ب رو�ي���ة تهافت���ت عليها دور 
�لن�س���ر و�س���درت �أك���ر م���ن ن�سخ���ة م���زورة 
عنه���ا نتيج���ة �لطل���ب �مل�ستمر عليه���ا، وكانت 
ه���ذه �لرو�ية هي”ع�سيق �للي���دي �ساتريل"، 
�لت���ي ل تز�ل ُتطب���ع حتى �لي���وم. ُحّولت �ىل 
�أف���ام يف بريطانيا وخارجه���ا، معظم قر�ئها 
يف �أوروب���ا من �لن�ساء ح�س���ب تقرير ن�سرته 
�لغارديان مبنا�سبة 50 عاما على �لقر�ر �لذي 
�أ�سدرته حمكمة بريطانية بر�ءة �لكاتب من 

تهمة ترويج �ملجون يف رو�ياته. 
�أنه���ى لورن�س”ع�سي���ق �للي���دي �ساتريل”يف 
حلظ���ة ك���ره للمجتم���ع �لرج���و�زي، ��ستمر 
يف كتابته���ا �أك���ر م���ن عام���ن ب���ن خري���ف 
1927و�سي���ف 1929 و�أم�س���ى عي���د �ملي���اد 
وحي���د� بع���د �نف�سال���ه ع���ن زوجت���ه. يف ذلك 
م���ن  ع���دد  �إىل  �لر�سائ���ل  يكت���ب  �لوق���ت كان 
�أ�سدقائ���ه، ق���ال يف و�ح���دة منه���ا :”يبدو يل 
�أن �لأم���ر �لرئي����س بالن�سب���ة للمر�أة ه���و �أنها  
ل ميك���ن تعريفها بكلمات م���ن قبيل �حلب �أو 
�جلم���ال �أو �ل�س���رف �أو �لو�ج���ب �أو �جلد�رة 
�أو �لتح���رر، فعل���ى �ملدى �لبعي���د ل متثل هذه 
�لكلم���ات حقيقة �مل���ر�أة”، ويف �أخرى ي�سيف 
:"�إن م���ا حتتاج �إليه �مل���ر�أة هو �لكتفاء، على 
�لأق���ل �لكتفاء �جل�سدي بق���در ما هي بحاجة 
�إىل �لكتف���اء �لنف�س���ي، �جلن�س بنف�س قدر ما 

حتتاجه من �لروح". 
مل يع���د لورن����س يطم���ح بكتاب���ة رو�ي���ة ع���ن 
ح���ب مل ي�سعد ب���ه، فالأمر حت���ول �إىل �رتياب 
يف �لعو�ط���ف �لتي تري���د طبقة �لرجو�زين 
فر�سها على �ملجتم���ع.. تدور”ع�سيق �لليدي 
ت�ساتريل”ح���ول �ل�س���ر كليف���ورد ت�ساتريل، 
رج���ل و��سع �ل���ر�ء �أحلقت ب���ه �حلرب عاهة 
وتركت���ه م�سل���وًل وم�ساب���ًا بعج���ز جن�س���ي، 
فان�س���رف �إىل �لكتاب���ة و�لتاألي���ف لتعوي����س 
ف�سله يف عاقت���ه �حلميمة مع زوجته �لليدي 
ت�ساتريل، وه���ي يف �أوج �سبابه���ا و�أنوثتها. 
مل تك���د مت�س���ي ف���رة حت���ى �ساقت ذرع���ًا به 
و�أقام���ت عاق���ة مع ميل���ورز، ب�ست���اين يعمل 
ل���دى زوجها، حتّول���ت يف ما بع���د �إىل عاقة 
روحية على رغ���م �لختاف �لطبقي �ل�سا�سع 
ب���ن �لعا�سق���ن، وُتّوج���ت يف خت���ام �لرو�ية 
مبول���د طفلهم���ا و�ل�ستع���د�د لل���زو�ج، حيث 
جنده���ا تغادر بيت �لزوجي���ة لرتيب حياتها 

من جديد.
يكت���ب �لناقد هارولد بل���ووم �أن ثورة �لليدي 
ت�سات���ريل، و�إن كان���ت تاأخذ طابع���ا ج�سديا، 
فاإنها قريبة لثورة نور� بطلة م�سرحية �إب�سن 
�لناق���د  �لدمي���ة”. وي�سي���ف  �ل�سهرة”بي���ت 
�ل�سهر �أن لورن�س كان معجبا بطريقة �إب�سن 
يف ن�س���ج �لأح���د�ث ويف �لق���درة عل���ى ر�س���م 

مامح �سخ�سياته �لن�سائية.
حينم���ا ح���اول لورن����س ن�سر �لرو�ي���ة رف�س 
جمي���ع �لنا�سرين عمله، وذل���ك لاإباحية �لتي 
و�س���ف به���ا �لعاق���ة �حلميم���ة ب���ن �للي���دي 
ت�ساتريل وع�سيقها، ما دفعه �إىل طباعتها �سر� 
وتوزيعه���ا.. ويف �ملرت���ن �لثاني���ة و�لثالث���ة 
طبعه���ا يف كل م���ن فرن�سا و�إيطالي���ا من دون 
ت�سري���ح، وكذل���ك طبعت يف �أم���ركا من دون 

��ستئذ�نه.
يف ر�سالة �إىل طليقته  يكتب لورن�س :”تلقيت 

عر�س���ا متاأخ���ر� م���ن �ملزوري���ن �لأوروبي���ن 
يح���ددون يل ن�سيبا مقابل حق �مللكية عن كل 
�لن�سخ �ملباع���ة يف �ملا�سي، و�لتي �ستباع يف 
�مل�ستقب���ل لو قبل���ت �أن �أعتم���د طبعاتهم، قلت 
لنف�سي على قاع���دة : من ل يظلم يظلم، وكان 
عل���ي �أن �أقب���ل �لعر����س. متكنت بع���د ذلك من 
ن�س���ر �لن�سخة �لفرن�سي���ة �لرخي�سة، وحثني 
�لنا�س���رون �لإنكليز على عم���ل ن�سخة منقحة 
ووع���دوين مبقابل كب���ر، و�أ�س���رو� على �أن 
تك���ون رو�ي���ة نظيفة ل حتتوي عل���ى �لألفاظ 
�لفا�سحة..كن���ت قد ب���د�أت �أ�ست�سل���م لاإغر�ء 
و�أب���د�أ يف تنقي���ح �لرو�ي���ة وتهذيبها، ولكني 
وجدت �أن ذل���ك م�ستحيل،لأنه يعني �أن �أقطع 
�أنف���ي باملق�س لي�سبح �أجمل �سكا.. ومع ذلك 
وعلى �لرغم من كل �ملعار�سات فاإنني �أعر�س 
رو�يت���ي ككات���ب �أم���ن و�سح���ي و�س���روري 
لن���ا حالي���ا.. �لألف���اظ �لتي ت�سي���ب بال�سدمة 
�ل�سديدة يف �لبد�ية �سيعتادها �لقارئ بعد �ن 

مي�سي يف قر�ءة �لرو�ية، هل يرجع ذلك �إىل 
�أن �لعق���ل يف�سده �لعتياد، ل على �لإطاق �إن 
�لألف���اظ ت�سدم �لعن ولكنه���ا ل ت�سدم �لعقل 
مطلقا.. �إن �أعظم �لكفر �سد �حلقيقة �جلن�سية 
ه���و �عتبارها عم���ا م�سينا مع �أنن���ا جئنا من 
خال���ه، �ملحافظ���ون �لتقليدي���ون يحر�س���ون 
على ع���دم �خلو�س يف �مل�ساأل���ة �جلن�سية مع 
�أولده���م و�عتب���ار ذلك من �ملحرم���ات، لكنهم 
ين�س���ون �أن �لغري���زة هي �ملعل���م �لأول، وهي 

�لتي تقود �أبناءها للحقائق دون معّلم”. 
************

يف مقال���ة بعنو�ن”ماحظ���ات ح���ول ع�سيق 
�للي���دي ت�ساتريل”يلقي لورن�س �ل�سوء على 
�لظروف �لتي كتب فيه���ا هذه �لرو�ية فيقول 
ع���ن �ل���زوج كليف���ورد �ل���ذي تهج���ره زوجته 
كون�ستان����س لت�ساج���ع حار�س���ه :"�ن���ه نتاج 
�حل�سارة �ل�سناعية �ملادية �حلديثة، م�سكلته 
تتلخ����س يف �ن دم���اءه ت�س���ري فيه���ا برودة 

�مل���وت، وهو  ليفتق���ر �ىل �ل���دفء �لن�ساين 
فح�س���ب، بل �نه فقد كل �سل���ة تربطه بالن�ساء 
وبزمائ���ه م���ن �لب�س���ر، يف ح���ن �ن حار����س 
�ل�سي���د يتمي���ز ب���دفء �مل�ساع���ر و�حليوي���ة، 
وي�سيف لورن�س �ن هناك ما يرر ��ستخد�مه 
�ملك�سوف���ة يف رو�يت���ه،  للكلم���ات �جلن�سي���ة 
فاله���دف ه���و حتري���ر ه���ذه �لكلمات م���ن �ية 
دللت بذيئة، فلي����س يف ممار�سة �جلن�س ما 
ي�س���ن �أو يدع���و للخجل، يق���ول  لورن�س لفي 
دفاع���ه عن �لرو�ية : :�ن �لن�سانية ��ستغرقت 
يف ممار�س���ة �جلن����س دون فهم���ه �و �در�كه، 
ولهذ� حتول���ت �ملمار�سة �جلن�سية عر �لزمن 
�ىل فع���ل �آيل كالح تغي�س عنه �حلياة ويبعث 
عل���ى �مللل وخيب���ة �لآم���ال ومن ث���م فقد حان 
�لوق���ت لإدر�ك���ه �إدر�كا �سليم���ًا وذلك بتجديد 

�لفكار �ملتعلقة به.”
************

يف ع���ام 1959 تول���ت مطبع���ة يف نيويورك 

ن�سر رو�ية”ع�سيق �للي���دي ت�ساتريل”كاملة 
وب���دون �ي ح���ذف منها  وذلك بع���د ح�سولها 
على مو�فق���ة �رملة لورن�س، وظهرت �لرو�ية 
يف �ملكتب���ات  مبقدم���ة مل���ارك �سوك���رر، وبعد 
��سب���وع م���ن ن�سره���ا �م���ر رئي����س م�سلح���ة 
�لريد مبن���ع �ر�سال �لكتاب عن طريق �لريد 
باعتب���اره كتاب���ا بذيئ���ا، كما �م���رت �مل�سلحة 
مبن���ع �ر�سال �ي���ة ن�سر�ت دعاية ع���ن �لرو�ية 
بالري���د، م���ا دف���ع �لنا�سرون �ىل رف���ع ق�سية 
�سد م�سلحة �لريد وطالبو� �لق�ساء �ن يعلن 
�ن �لكتاب لي�س بذيئا باملعنى �لو�رد يف ن�س 
�لقانون �لقا�سي مبنع �ملطبوعات �لبذيئة من 
�لتد�ول. ويف 21 من متوز عام 1959 ��سدر 
�لقا�س���ي �لفي���در�يل �لمركي حكم���ا ل�سالح 
�لكتاب، فقد �و�سح �لقا�سي �ن رئي�س م�سلحة 
�لري���د تنق�س���ه �حلج���ة  لع���دم قدرت���ه عل���ى 
�لتمييز ب���ن �ملطبوعات �لبذيئة و�ملطبوعات 
�ملحرم���ة، و��س���اد �لقا�سي با�سل���وب �خر�ج 
�لكت���اب على نحو حمرم وبّن �ن �مل�سركن 
يف �سر�ئة قلة �سئيل���ة �لعدد ينتمون �ىل فئة 
�لدب���اء، وبعد �ن ��ستعر����س �لقا�سي ق�سية 
و�لتي  رو�ية”يولي�سي�س”جليمي�س جوي�س 
كانت معرو�سة قبل مدة �أمام �لق�ساء، خل�س 
�ىل �ن���ه لي�س���ح �عتب���ار �ي كت���اب يتن���اول 
�لع���ام  �هتمام���ه  كان  �ذ�  �ل  بذيئ���ا  �جلن����س 
ميي���ل �ىل �جلن����س ب�س���كل فا�س���ح وبحي���ث 
يطغى �جلن�س فيه على ما يت�سمنه من �همية 

�جتماعية.
م���ات د.ه.لورن����س وعمرة خم�س���ة و�أربعون 
عام���ا، وكت���ب يف �آخ���ر ر�سائل���ه : �أع���رف �أن 
�ل�سج���رة �ستموت يف �لنهاي���ة، فهل �ساأتخلى 

عن زرع بذرة، �سيكون ذلك جبنًا وغرورً�.
مل يع���رف �لنق���اد بلورن����س �إل بع���د م���رور 
عقود على وفاته، فتحّولت �سورته من جمرد 
كات���ب خلي���ع �إىل ممثل ل���اأدب �لإنكليزي يف 
مرحل���ة �حلد�ثة وُو�سع �أدب���ه يف مكانته بن 
�ملوروث���ات �لأدبي���ة يف �لرو�ي���ة �لإنكليزية، 
ويف حيات���ه �لق�س���رة �لت���ي مل تتع���دَّ �ل����45 
عامًا، �أّلف لورن�س نح���و 800 ق�سيدة و�أكر 
م���ن 13 رو�ي���ة و10 م�سرحي���ات، �إ�سافة �إىل 
�أدب  يف  وموؤلفات���ه  �لق�س�سي���ة  جمموعات���ه 
�لرحات وكتاباته �لنقدية و�لروؤى �لفل�سفية، 
�إىل جان���ب ر�سم لوح���ات فني���ة تعر�ست هي 
�لأخ���رى للم�س���ادرة و�حلظ���ر.. ويف �لع���ام 
�ملا�س���ي ك�سفت جري���دة �لديل���ي تلغر�ف عن 
�لعثور على خمطوطة جديدة للورن�س كانت 
عبارة يومي���ات كتبها على �س���كل ر�سائل، يف 
ه���ذه �ليوميات نكت�س���ف �أن”ع�سي���ق �لليدي 
ت�ساتريل”هي �سرة لورن�س مع زوجته،ففي 
�ل�سن���و�ت �لأخرة من حيات���ه عانى �لرو�ئي 
�ل�سهر �أمر��س���ًا عدة ت�سببت باإ�سابته بعجز 
جن�س���ي، ليكت�س���ف فيما بع���د �أن زوجته تقيم 
عاقة مع �ساب ي�سغرها ب�سنو�ت ما �أدى �إىل 

�لفر�ق بينهما.
تكت���ب �ساحب���ة نوب���ل دوري�س ل�سن���ج :”�إن 
م���ا يت�سرف���ون بغر�ب���ة ول  �لع�س���اق غالب���ًا 
يرغب���ون يف �أن يّطل���ع �أح���د عل���ى حمادثاتهم 
ع�ساق���ه  يجع���ل  لورن����س  �لغر�مية،ولك���ن 
عل���ى  ف�سجاعت���ه  �ملط���ر،  حت���ت  يرك�س���ون 
وج���ه �لدق���ة ه���ي �لت���ي تقرب���ه �أحيان���ا م���ن 
�لأك���ر  �لهزلية،فالرو�ئ���ي  �حلكاي���ة  حاف���ة 
ه���ذه  �سيزي���ل  كان  موهب���ًة  و�لأق���ل  ده���اًء 
�لفق���ر�ت �ملوحية بال�سخرية،ولك���ن بالن�سبة 
ل�”لورن�س”فاإن �لروع���ة تتجاور مع �لغر�بة 

يف �أغلب �أعماله”

د.هـــ. لورنــس ..الحــب  على 
حافة اليأس 

 ل���كاأن ه���ري ميلل���ر يف كتاب���ه )ع���امل لورن����س: تقدير 
حار(* ي���روي �سرته ه���و.. ل �سرته �لفعلي���ة: ن�ساأته 
و�أمكنته ورحاته وعاقات���ه، و�إمنا�لذهنية و�لروحية 
و�لعاطفي���ة و�لأخاقية.. هذ� �لنم���ط من كتابة �ل�سرة 
ه���و �لأ�سد خماتلة و�إثارة من غره���ا، لأن �لكاتب وهو 
ميع���ن �لنظر �إىل �لآخر/ �آخ���ر )ه( يجعل من ذلك �لآخر 
م���ر�آة عاك�سة يرى فيها �أعماق���ه وما حتوي، وما يعتمل 
فيه���ا ويتفاع���ل.. و�لقدر �لأكر من ك�سوف���ات ميللر يف 
كتابه �لآنف �لذكر ه���و توغل قا�ٍس، ل هو�دة فيه،د�خل 

نف�سه.

 فلي�س لورن�س �سوى منا�سبة للتحديق يف قاع �لنف�س، 
لي����س �سوى عملي���ة متاٍه معقدة مع �آخ���ر لاعر�ف من 
خال���ه.. و�لد�فع لي����س �خل�سية م���ن �ل�سر�حة وك�سف 
�لتاري���خ �ل�سخ�س���ي، لي����س �جل���ن �أم���ام مو��سع���ات 
�ملجتمع.فميللر و�حد من �أكر �لكّتاب جر�أة وولعًا ب�سر 
ما�سيه وجناحاته وخ�سار�ته و�إحباطاته،وعاقاته مع 
�لن�ساء، وه���ي كثرة جدً� وفا�سحة ب�س���كل ماأ�ساوي.. 
و�إذن؛ �أكان �لأم���ر يح���دث ب�س���كٍل ل و�ٍع؟ و�أي�س���ًا؛ م���ا 
�ل���ذي يقود ميللر �إىل �أن يتخذ من كاتب بحجم لورن�س 

مو�سوعًا للتقدير �حلار، و�للعن يف �لوقت عينه؟.
   ق���د يك���ون ميللر وجد يف لورن����س هويته �خلفية، �أي 
مغزى ذ�ته وم�سرها.. ر�آها مبكرً� جدً�، وقبل �أن ين�سر 
�أيًا من كتبه �مل�ستفزة مل�ساعر حّر��س �لتقاليد، وحتى �أنه 
مل يكم���ل عمله هذ�، ومل ين�سره �إل يف �أخريات حياته.. 

وكان علي���ه كي يتفادى �سوء �لفهم �ملريع �لذي �ستقابله 
�جلماهر به �أن ميد له���م، كما لورن�س، ولئم تنا�سلية، 
وهذه �ملرة بكرم ديونيزي باذخ. حتى �أن وليمة لورن�س 
�لتنا�سلية تبدو حذرة وخمففة وحيية �أمام ولئمه �لتي 
غا  �سيقدمها لحقًا بباغة �سل�سة جاحمة، وعارية. م�سوِّ
فح�س���ه �ل���ذي �سي�س���ل ب���ه �إىل �أق�س���ى نقط���ة مرعب���ة. 
فالفح�س عنده"نق���ي، وينبع من حيوية مفرطة، فائرة، 
م���ن فرح �حلياة، م���ن �لن�سجام، و�لإجم���اع، و�لحتاد 
مع �لطبيعة". ر�ئي���ًا يف �لفح�س"�سفة �لتفوق و�لتميز 
يف �لإن�س���ان.. )ولكن( ود�ئم���ًا ي�ستخدم بطي�س، بدون 
���ن جم���ايل �أو دين���ي، وعندم���ا ي�سبح �جل�سد  �أي حت�سّ

مقّد�سًا، يح�سل �لفح�س على ج�سد خا�س به".
   مع ميللر نحن دومًا �إز�ء نقائ�س مت�سارعة، ومتكاملة 
يف �سر�عه���ا.. �إن �ل�س���يء يحم���ل نقي�س���ه و�س���ده يف 
د�خل���ه.. �لعن�سر �خلنث���وي هو �لأ�سا����س، و�لنف�سام 
حال���ة �لأ�سي���اء، و�ل�سع���ي �لإن�س���اين هو م���ن �أجل ردم 

�لهّوة و�إكمال �لنق�س.
   ��ست���در�كات ميلل���ر ذكي���ة و�سادمة.. �إن���ك ل ت�ستطيع 
م  �أن تطمئ���ن �إىل �أي���ة فك���رة يطرحها.. وهو ح���ن يعظِّ
�أي �سخ����س �أو �سل���وك �أو �س���يء �سرع���ان م���ا يطيح به 
ه���ه.. وحتى ن�سبيته مقلق���ة، غر �آمنة. ومع �أعلى  وي�سفِّ
درج���ات و�سوح���ه لبد م���ن �أن ي���رك م�سح���ة مبهمة.. 

م�ساحة خفية معتمة، من �ل�سعب �كتناهه.
   ميكن���ك �أن تق���ول �أ�سي���اء كثرة عن ه���ذ� �لكتاب، لكن 
ما تقول���ه يبقى ناق�سًا مبت���ورً�، قا�سرً�.فميللر ل ميكن 

�لطمئنان �إليه.
   ه���ذ� �ل�سي���ل م���ن عب���ار�ت �لفح�س و�لتحلي���ل يتدفق 
بعر�م���ة وغمو�س.. �إنك تنزلق معه م���ن غر �أن مت�سك 
ب���ه وتثبت���ه.. فميللر ل يدع���ك ترك���ن �إىل �لر�حة.. ففي 
رحلت���ه، ثم���َة، �إىل جانب �لت�سميم، ه���ذ� �لزخم �خلاق 
من �لت�سري���ح و�لتجريح... �إن ج�س���د �لعامل عر ج�سد 
لورن����س ل���ن يخرج �ساملًا �أب���دً� من حت���ت �ملب�سع �حلاد 
و�لقا�س���ي مليلل���ر. فهو يهج���و �حلياة �ملعا�س���رة؛ حياة 
�لآل���ة و�لعل���م و�لعقاني���ة.. �حلي���اة �لت���ي ُج���ردت من 
�لروح �أو ت���كاد.. �حلياة �لتي فقدت �سعريتها وبر�ءتها 
وطز�جته���ا ودفقه���ا �حلي���وي، لت�سب���ح عقاني���ة جدً�، 

وميتة يف �حلقيقة.
  يب���دو �أن لورن����س، من حي���ث ل يعلم، ��ست���درج ميللر 
�إىل حي���ث مل يع���د ق���ادرً�، بعد ذل���ك، على �لع���ودة منه.. 
كان لورن����س قدره، وما كتبه لحق���ًا كان بوحي من تلك 
�ملغام���رة �لتي جنحت به، كما يقول، نحو تلك �جلزيرة 

�لغريبة:
بجزي���رة  �أ�سب���ه  يل  �لآن  يب���دو  لورن����س  ع���امل  "�إن 
غريبةكن���ت من���ذ عدد م���ن �ل�سن���ن جانحًا عليه���ا. ولو 
�أين قفل���ت عائدً� �إىل �لع���امل �ملاألوف، �ملعروف لتحدثت 
رمب���ا بطريق���ة خمتلف���ة عن مغامرت���ي. لكن ذل���ك �لعامل 
�ندث���ر بالن�سبة يل، و�جلزيرة �لت���ي �أُلقيت عليها تعمل 
عم���ل �ل�سلة �لوحيدة �لباقية، ذكرى تربطني باملا�سي. 
�إذن فه���ذ� �لكتاب  �سوف يكون مبثاب���ة �سجل مغامرتي 

�لغريبة � �إذ� مل تخّني �لذ�كرة".

عالم لورنس.. تقدير حار

سعد محمد رحيم
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ياسين طه حافظ 

 1
يف مقال���ة "باكم���ور" ع���ن د. ه����. لورن����س 
و�ل�سكل �لتعبري، هجوم عقاين على �سعر 
لورن����س �ملبك���ر بو�سفه"�سع���ر� ب���ا قن���اع". 
وكان �ل���ر�أي �أن �لقن���اع يف �ل�سع���ر �سروري 
لكل �سعر جي���د. فملتون له قناع من �لتهذيب، 
وتني�سون له قناع من �لبت�سام �ل�ساخر، مثل 
ذل���ك �لذي كان ل�"ب���وب"، �أو قناع من �ل�سذوذ 
و�لخت���اف مث���ل قن���اع ب���رن �أو �سكلت���ون. 
وطبعا قد ي�سقط كل من هوؤلء �ل�سعر�ء قناعه 
يف بيتن �أو ثاثة �أو يف ق�سيدة كاملة. �لذي 
يهمن���ا من هذ� �أن م�ساأل���ة �لقناع هذه هي �أول 
نقطة يختلف فيه���ا د. ه�. لورن�س �ل�ساعر عن 

�ملوروث �ل�سعري.

ويوؤ�خ���ذ لورن����س عل���ى م���ا يف �سع���ره م���ن 
و�ل�س���كل  �ليق���اع  نظ���ام  عل���ى  جت���اوز�ت 
�لر�سم���ي، للق�سي���دة. ويعل���ن باكم���ور ع���ن 
ذل���ك بلفة ل تخلو من ح���دة وهو يقتب�س هذه 
�لعبار�ت من ماحظة لورن�س نف�سه عن طبعا 
لكتاب ي�سم جمموعتن من �سعره �سنة 1928 

يقول لورن�س:

"�ل�س���اب يخ�سى �سيط���ان �سعره وي�سع يده 
عل���ى ف���م �سيطانه �أحيان���ا… فالأ�سي���اء �لتي 

ينطق بها �ل�ساب ناذر� ما تكون �سعر�."

يعل���ق باكمور على ذلك �ل�س���اب �لذي حتدث 
عن���ه �ملقتب�س ه���و متاما، وق���د �عتقد لورن�س 
�أنه غره.."ه���ذ� �لقول يعني فيم���ا يعنيه �أن 

�أ�سعار لورن�س �ملد�نة لي�ست �سعر�!

مقاب���ل ه���ذ� هنال���ك ر�سال���ة مبك���رة )18 �آب 
1913( كتبها د.ه�. لورن�س �ىل �دو�رد مار�س 
هو  �عر�س  �ل���ذي   ،Edward Marsh
�لآخر على �إيق���اع بع�س ق�سائد لورن�س، فرد 

لورن�س عليه:

حالت���ي  تنا�س���ب  �إيقاعات���ي  �أن  "… �أظ���ن 
�ل�سعري���ة ب�س���ورة جي���دة. ف���اإذ� كان �مل���ز�ج 
�أو �حلال���ة خ���ارج �مل�س���ار، فغالب���ا م���ا يك���ون 
�ليق���اع كذلك �ين �أح���اول د�ئم���ا �أن )�أخرج( 

عاطفة وهي يف م�سارها �خلا�س بها دون �أن 
�أغره���ا. �نها حتت���اج �ىل �أجمل حلظة ميكن 
ت�سورها ومتكون تلك �أف�سل كثر� من بر�عة 
�حلرفي���ن. ه���ذ� م���ا حاول���ه �لياباين"ي���ون 
توجو�س���ي". ه���و مل يحقق ذلك. �أن���ا غالبا ل 
�أحقق���ه و�أحيانا �أمتك���ن منه."ويتمان"يحقق 
ذل���ك ب�س���ورة كاملة تذك���ر �أن �ل�سع���ر �ملعتمد 
عل���ى �ل�سنعة مي���وت خال خم�س���ن ويقول 

كاتبا مقدمة �أعماله �ل�سعرية �لكاملة:

�أن لورن����س ��ستعم���ل كلم���ة  "م���ن �ملوؤ�س���ف 
حريف"يف هذه �لقطع���ة من كامه، فما بحان 
ولكن���ه  �مله���ارة،  ل"�لعر��س"عل���ى  يعني���ا 
ق�س���د نوعا من �حلرفية �لت���ي ميتلك مهارتها 
�لتقليديون م���ن حمريف �ل�سع���ر.. لقد �أدرك 
لورن����س �أن �ل�سع���ر �أم���ر �آخ���ر �أك���ر �سعوبة 
و"يحت���اج �ىل �أف�سل بكثر ما ميكن ت�سوره 
من دقة، و�ىل قدرة �أف�سل بكثر من بر�عة �أي 
�سانع من �أولئك �لذين يتقنون �لنظم ولكنهم 
ل يقرب���ون من �ل�سع���ر �أو من ف���ن �ل�سعر �إن 
ج���دل �أو خافا مثل هذ� ي�سار عادة. مع نحل 

ح���ركات جتدي���د �ل�سع���ر ويف �أك���ر بقعة من 
بق���اع �لع���امل. قد يكون �سبب ذل���ك ما ي�سحب 
نت���اج �ملجددي���ن – وه���م غالبا �سب���اب – من 
هنات وعدم �إتقان بع�س �أ�سا�سيات �ملوروث، 
�أو غر�ب���ة م���ا يجيئ���ون ب���ه عما ه���و معروف 
ماأل���وف. فلنتتب���ع مقوم���ات �سع���ر لورن����س 
لن�ستنتج م���ا ميكن �أن ن�ستنتجه منها باعتبار 
بع����س هذ� �ل�سعر �أمنوذجا ملا يعر�س عليه، 

مثلما هو �أمنوذج لل�سعي و�لتجاوز.

ق�سائ���د لورن�س �ملبكرة �أكر ما تكون ق�سائد 
 ،autabiographic  سرة، �سرة ذ�تية�
ولي����س هذ� جدي���د�، فه���و ماألوف عن���د �سلفه 
م���ن �ل�سع���ر�ء، و��س���ح مث���ا عند ه���اردي.. 
وق���د فتب���ت ق�سائ���د لورن����س ه���ذه بال�س���كل 
�ل���ذي حل���ان �سائد�، وعل���ى من���ط �ل�سعر يف 
�جنل���ر� �لعقد �لث���اين من �لق���رن �لع�سرين. 
�نه���ا ق�سي���دة �لطبيع���ة �لق�سي���دة �لق�س���رة 
م���ن  �جلورجي���ون  ور�ءه���ا  و�لت���ي  �ملقف���اة 
هاردي ووردرورث.. وق���د ��ستخدم لورن�س 
ه���ذ� �ل�سكل مب���ا ل يكفي من �لتق���ان. وكثر 

من ه���ذه �لأ�سع���ار �ملبكرة ت�سمن���ت جتارب، 
ع���ر عنه���ا بنجاح �أك���ر يف رو�يات���ه �لأوىل 
وق�س�س���ه. وق���د كان ه���و نف�س���ه يعل���م بعدم 

�لتقان �لذي تت�سف به �أ�سعاره �لأوىل.

يف مقدمت���ه ملجل���د جمموعتي���ه �ل�سعريت���ن 
�لأولين كتب بحياء، يذكرنا بكيت�س �ل�ساب، 
يق���ول"�إن ه���ذه �لق�سائ���د تكاف���ح لك���ي تقول 
�سيئا ي�ستغرق من �مل���رء ع�سرين �سنة ليكون 
ق���ادر� عل���ى قوله."ومن هذ� �ل���كام يبدو لنا 
ه���ذ� �ل�ساع���ر �ل�س���اب، ل كما ق���ال باكمور ل 
مباليا غر �آبه باملهارة. بل �إن قر�ءة ق�سائده 
تلك تعط���ي د�ر�س �ل�سع���ر �لجنليزي �لكثر 
من �لمتاع. �نها تظه���ر لنا نباهة �ساعر �ساب 
يح���اول جاهد� �لتعبر عن جو �سخ�س �سبيه 
 Poetical �سعري���ة   يف"تخطيط���ات  مب���ا 
�مل�سائية  بالنزهة  بلي���ك  لوليم   Sketches
ل���وردر ورث"،   The Evening Walk
حي���ث جن���د مز�ي���د ملحوظ���ة يق���ر باكم���ور 
نف�سه ب���اأن �سعر لورن�س ميتلكه���ا. �أوىل هذه 
�ملز�ي���د �لدقة و�سدق �ملاحظ���ة ومزية دينية 

خا�سة تت�سم بها �أ�سعاره )فان د. ه�. لورن�س، 
كم���ا ياحظ باكم���ور، �ساعر دين���ي -مبعنى 
�ل�سوفي���ة يف �ل�سع���ر، و"�إن �سع���ره حماولة 
لاع���ان و�لك�س���ف �لرم���زي ع���ن فهم���ه غ���ر 
�لدني���وي مل���ادة �حلياة."وميك���ن �أن ت�س���اف 
مزي���ة ثالثة هي ذلك �ملزيج من �لرقة �ل�سعرية 
�لك���وين..  �ل���ورع  م���ن  – ن���وع  و�لتبجي���ل 
�ملزيت���ان �لأوليان تو�سحهم���ا ق�سيدته،�أحب 
يف �ملزرع���ة Love on the Farm �لتي 
قد تو�س���ف باأنها ق�سيدة طبيع���ة، وهي فعا 
تك�سف عن ماحظة ذكية للحياة يف �لطبيعة، 
يف مزرع���ة يف"مدلن���د"Midland. لك���ن 
�لطبيعة، يف �لق�سي���دة لي�ست روؤية ل�ساحية 
�أو م�سهد ريفي مما جند �لتعبر �للطيف عنه 
يف �لعديد م���ن �لق�سائ���د �جلورجية، بل هي 
مزيج م���ن �لرعب و�جلم���ال و�لق�سوة، ماأي 
بال�سر�ع���ات وتك�سف عن �سيء مربك غام�س 
�لري���ف  يف  �لعام���ة  �لأمكن���ة  حقائ���ق  ور�ء 
�لجنليزي. �ن و�سط �لق�سيدة يبن لنا رجا 

يقتل �أرنبا ��سطاده ب�سنارة:

�ه �أنت يا دجاجة �ملاء – جو�ر �ملجرى

�إخفي ر�أ�سك وخجلك �لقرمزي،

ما يز�ل ذنبك، ��ستقري كميتة

حتى تطوي �مل�سافة �سرة �مل�سوؤوم!

�لأرنب يدفع �أذنيه �ىل �خللف،

يدير للور�ء عينيه �ملتعبتن �لد�معتن

ويخمد. ثم باندفاعة وح�سية يحاول

�خلا�س من رعب �قر�به.

يقتل �لرجل �لأرنب، وباأ�سابع ما تز�ل عليها 
�لر�ئح���ة �لثقيلة لفرو �لأرن���ب �لذبيح، يدخل 
�ل�سائ���د د�ره ليعانق زوجت���ه. وهكذ� جعلنا 
�ل�ساع���ر نح����س بارتع���اب �لأرن���ب، بح�سور 
�لرجل، ح�سور قات���ل يف �ملزرعة ور�غب يف 
�مل���ر�أة ولذل���ك �ن�سج���ام �ملر�أة ملت���ذة بعناقه، 
ر��سي���ة بكونها �حلي���و�ن �مل�سط���اد مبتهجة 
�لت���ي  و"بال�سن���ارة  عنقه���ا  عل���ى  بقب�ست���ه 

ن�سبت":

يا �لهي �أنا ��سطدت ب�سنارة!

مل �أدر �أي �سلك لطيف حول عنقي

مل �أدر، �إل �أين تركته ين�سب هناك

حيث تنب�س حياتي، وتركت �أنفه.

مثل �لفقم يت�سمم مبتعة، قبل �أن ي�سرب دمي

�أن  مل يخرن���ا لورن����س يف ه���ذه �لق�سي���دة 
�جلن����س و�مل���وت يلتقي���ان مع���ا يف �لطبيعة. 
لكنه تركنا ن�سعر باحلال �خلارقة لتاحمهما، 
برعب �حل���ال وغمو�س���ه، وكل ذلك من خال 
ي�سفها"�أجم���ل  كم���ا  �أو  �ل�سعري���ة،  �للحظ���ة 
حلظة ميكن ت�سوره���ا". ونحن بهذ� ل ن�سيد 
بايق���اع �لق�سي���دة ول نعني بركاك���ة تقفيتها 
وبلفته���ا �مليلودر�مي���ة �خل�سنة، لأن���ه جعلنا 
بتل���ك �لأم���ور – �لت���ي ل نر�سى عنه���ا ن�سعر 
بحيوي���ة �لتجربة، مب���ا ي�سف���ه هو"�لبازما 

�حلية تخت�س دون كام".

لن جترنا هذه �لق�سيدة للحديث عن فل�سفته، 
حلذ�، فل�سفة �للحم و�لدم، �لتي �أثرت رو�ياته 
و�لت���ي �س���ارت م���ن بع���د �سفة مازم���ة لأدب 
لورن����س وفن���ه �لرو�ئي، �إمنا �أردن���ا �ل�سارة 
�ىل ما ي�ستجد من مو�سوعات يف ذلك �لوقت، 
يف �ل�سع���ر �جلورجي، ول���رى �ن كانت هذه 

�ملو�سوعات �جلديدة تتطلب �إيقاعات جديدة 
�أو تدف���ع للتمرد على بع�س �أنظمتها �ملوروثة 
�ل�سع���ر  ملو�سوع���ات  مائم���ة  كان���ت  و�لت���ي 
�ملاألوف���ة �مل�ستقرة، و�لأ�سكال �ل�سعرية �ملتفق 

عليها.

مازل���ت �أعتق���د، وقد ب���د�أت متابعت���ي لأعمال 
�ل�سخ�سي���ة،  – �لكاتب،ق���وي  �ل�ساع���ر  ه���ذ� 
ب���اأن هناك م�ساألة �أهم من ه���ذه �لأحكام ور�ء 
عمل���ه. حتى �إذ� ق���ر�أت در��سة �ل�ستاذ يف. ر. 
ليف���ز F.H Leaves: د.ه�.لورن�س رو�ئيا 
 ،D.H. Lawrence/ Novelist
طبع���ة   -30 ����س  يف  قول���ه  عن���د  توقف���ت 
بنجوين:"ولك���ن لي����س يف طبيع���ة لورن����س 
�لرتي���اح �ىل �لعدمية، �إن���ه كان ياألف �لرعب 
ويازمه هاج�س �ل�سع���ر وحالة �لقر�ب من 
�لياأ�س."فنح���ن قبل كل �سيء �أم���ام �سخ�سية 
فنان له تكوينه �لنف�سي ومو�جهاته �خلا�سة 
للظو�ه���ر. و�لآن ن�ستطي���ع �أن جن���د تف�سر� 
�آخر للجدة و�ل�سود�وية و�لنفعال و�لأجو�ء 
و"ح���ب  كتابات���ه.  يف  و�لغام�س���ة  �ل�سعب���ة 
يف �ملزرعة"ميك���ن فهمه���ا �لآن يف �سوء هذ� 
�لتف�سر، ويف هذ� �ل�سوء �أي�سا ميكن تف�سر 
�ل�سر�ع���ات و�لت�س���اد�ت، و�أي�س���ا �لرتعاب 
م���ن ظو�هر �لع�سر، كم���ا �سياأتي �حلديث عن 
ه���ذ�. �ن���ه يريد تف�سر� م���ن رد فع���ل دمه �إثر 
�لق���ر�ب �أو �مل�ساهدة �أو �لوعي! يف مقال له 
عن �لرو�ي���ة يقول:"حن ميوت �لرجل تخمد 
�مل���ر�أة، ميكن���ك �أن ت�ستك�سف م���ن ذلك غريزة 
حي���اة ب���دل م���ن نظري���ات �ل�س���و�ب و�خلطاأ 
و�خل���ر و�ل�سر.."ه���ذ� �إذن كام جديد ياأخذ 
بيدن���ا �ىل عامل د.ه����. لورن����س ويحرك ذهن 
�لد�ر����س خ���ارج �حل���دود �ملر�سوم���ة ل���ه يف 

�لنظريات �ل�سالفة.

وبن رعب���ه وهو�ج�سه وغمو�س���ه وحركات 
�سخو�س���ه �جلريئة و�ل�ساخن���ة، تظل �حلياة 
و�لرغب���ة باللتح���ام �لأ�سد بها، �أم���ام �أعيننا، 
وكاأن���ه يكت���ب من �أج���ل ذلك وح���ده! ولكن ما 
هو م�سدر مثل ه���ذ� �لنوع من �لأفكار �أ�سا؟ 
�أعن���ي �لندف���اع باجتاهات خمتلف���ة من �أجل 
�حلياة و�لهلع من �مل�سر، وجماورة �جلن�س 
و�ملوت و��ستعادة �حلي���اة من خال ما تبقى 
ب���ن �أيدينا منه���ا، مما جنده ي�سغ���ل رو�ياته 

ويو�جهنا نثار� �أو كتلة يف �أ�سعاره؟

�ج���و�ء لورن����س ه���ي �ج���و�ء عو�ئ���ل عم���ال 
يف  �ملتو�سط���ة  دون  �لطبق���ة  �ي  �ملناج���م، 
�لأوىل  �ل�سناع���ات  بريطاني���ا   – بريطاني���ا 
و�ملناجم و�ملحرم���ات �لجتماعية و�جو�ء ما 
بع���د �حل���رب �لأوىل. �ذن نبحث ع���ن جو�ب 
�ن  دون  �لجتماع���ي  �لتف�س���ر  ل�سوؤ�لن���ا يف 
نن�سى �لتكوين �لنف�سي لل�ساعر. ن�ستعن هنا 
بالدر��سة �لتي كتبه���ا �ل�ستاذ رميوند وليمز 
Raymond Williams"كتاب���ات 
 Lawrence،s �لجتماعي���ة  لورن����س 
ه���ذه  لن���ا  تق���ول   .Sacial Writings
ق���ر�ء  يف  مي����س  م���ن  �لعميق���ة:  �لدر��س���ة 
لورن����س يتذكر"كارلي���ل"�ن هن���اك �ك���ر من 
�سب���ه ب���ن لورن����س وه���ذ� �ملفكر. وم���ن يقر�أ 
كار لي���ل يجد ��ستم���ر�ر� لكتاباته يف موؤلفات 
لورن�س ومن �سمنها �د�نة �حلركة �ل�سناعية 
وتهديده���ا لان�س���ان. فه���ذه �حلرك���ة �ملادي���ة 
�لب�سري���ة  لاآم���ال  مق���رة  �ل�سرف"لي�س���ت 
فح�س���ب، لكنه���ا دم���رت �لنق���اء و�ل���ر�ءة يف 
كل م���كان… �إن هذ� �لذعر م���ن �سر �ل�سناعة 
وممار�س���ة �لعي�س �آليا با فه���م، جت�سد ليني 
لورن�س وتابعه يف نزول �لنا�س يف منطقته، 
�ىل �ملناج���م و�ن�سحاقه���م �أج�سام���ا وطاق���ات 
وغر�ئ���ز. وكان ي���رى ع���ن كثب كي���ف متت�س 
حيويته���م وتت�س���رب حي���اة �لن�س���ان منه���م 
حي���ث تن�سب ه���ذه �ملادية �خل�سن���ة خمالبها. 
كل ذلك جع���ل �حلياة مهددة وحي���اة �لن�سان 
ت�س���ادر كل يوم،"فج���ن جنون���ه ب���ن ت�سبثه 
باحلياة وبن هلعه م���ن خماطرها."�لن�سان 

م�سر، �أو كما ق���ال لورن�س نف�سه �ل�سخ�سية 
.Character is fateم�سر"؟

فهل نحن نريد �حلياة �أم نريد �ملوت؟ �ل�سحية 
تدع���و �مل�سحي �ليه���ا و�لقتيل ين���ادي �لقاتل 
وحيوية �لن�سان وغر�ئزه تريد �حلياة بينما 
�حلي���اة مبثل هذ� �حل���ال �لغام�س و�ملخيف! 
فم���اذ� يفع���ل؟ كل ه���ذه �لأف���كار و�لت�ساوؤلت 
و��سح���ة يف رو�ياته، وكل هذه �ملو�سوعات 
ت�س���ر �ليه���ا �أ�سع���اره ب�س���ورة �أو باأخ���رى. 
فه���و م���رة يفج���ر �لعو�ط���ف وم���رة يت�سب���ث 
باحلي���اة �لت���ي م�س���ت �أو �لت���ي تت�س���رب من 
ب���ن يديه، ومرة ي�ستك�س���ف غو�م�س �حلياة 
�حلالي���ة، وم���رة يبح���ث عن حي���اة خافية يف 
ق�سيدته"بيانو"ب���كاء مري���ر عل���ى �لطفول���ة 
وحن���ن ج���ارف لل���ر�ءة �ل�سائع���ة، �أو ه���ي 

حاجة للنعم �ملفقودة:

بهدوء تغني يل �مر�أة

تاأخذين ل�سنن م�ست. ما�أز�ل

�أرى ذلك �لطفل يجل�س حتت �لبيانو

و�سبكة �لأوتار فوقه ترن

ي�سغط على �لقدم �ل�سغرة �لثابتة

لأم تبت�سم وهي تغني.

وبالرغم مني، �أخذتني لها �لغنية �ملغوية

ثم عادت لتخدعني ثانية

بقي �لقلب يبكي ليعود �ىل

�أيام �لأحد �لقدمية يف �ملنزل

و�ل�ست���اء يف �خل���ارج و�لر�تي���ل يف �لغرفة 
�لد�فئة

و�لبيانو �لرنان هو �لدليل

�لآن �سدى ينطلق �ملغني مع لهفة

�لبيانو �لأ�سود �لكبر

يظللني �سحر �أيام �لطفولة

فزمن رجولتي �كت�سحه طوفان �لتذكر

و�أنا �لأن �أبكي كطفل على �ملا�سي.

ومن حي���ث �ل�سكل، ما ت���ز�ل ق�سيدة لورن�س 
ق�سيدة جورجي���ة تنب�س ب�سيء جديد، وهي 
حتاول �خلروج من �ملعتاد حينا وحينا تعود 
�ىل طبيعتها �لأول."حب يف �ملزرعة"�ختلفت 
لكن"�لبيانو"حافظ���ت عل���ى �ن�سجامها مع ما 
حولها من �سعر. �ملو�سوع، كما قال لورن�س، 
هو �ل���ذي يتحك���م بال�سكل و�ليق���اع. �سرى 
بعدئذ، يف"�أكف �لذئب �لبافاري"�ختافا كليا 
ع���ن �ل�سعر �جلورج���ي �ل�سائد �آن���ذ�ك، روحا 
و�س���كا لغة و�يقاعا �س���رى لورن�س �لباحث 
عن"غ���ر �لعتيادي"و�لر�ف����س للنمطية يف 
�لزم���ن �ملتغ���ر.. عموم���ا كان لورن�س"�سمن 
�حلياة"�ل�ساخن���ة �ملربك���ة وم�ستجد�ته���ا من 
و�سائ���ل عي����س و�سناع���ة و�سك���ن وعاق���ات 
�جتماعي���ة يف �عقاب �حلرب �لعاملية �لأوىل. 
يف ه���ذه �لف���رة كان���ت �حلق���ول و�ملر�ع���ي 

وكانت مناجم �لفحم و�لقطار�ت و�مل�سانع.

وب���ن هذه وتل���ك كان���ت �ملو�سيق���ى �لكامية 
وغنائي���ات �جلورجي���ن وم�ساه���د �لطبيع���ة 
و�لعو�ط���ف �لبد�ئية"يف ق�سائده���م �لق�سار 
تت�سل���ل  كان���ت  �لكب���ر  �ل�سخ���ب  ه���ذ�  ويف 

 Ffuturists �مل�ستقبلي���ن  �أ�س���و�ت 
و�ل�سورين lmagists وكان عقل لورن�س 
يري���د �جلديد ب���ل يحت���اج �ليه، لكن���ه مل يكن 
�سها لياأخذه �مل�ستكلبليون �أو لي�ستلبه �إغر�ء 
�ل�سورين ب� رمبا لأن تعبرهم �أكر بعد� من 
�ملبا�سرة مما يحت���اج �ليه يف تلك �ملرحلة يف 
ح���ن كان �إعجاب���ه وتاأثر� �سديدي���ن ود�ئمن 
�ل�ساع���ر  ب�"ويتمان"Whitman:"ه���ذ� 
�ل���روح �لفا�سح���ة من���ه ط���ول �لوق���ت".  ذو 
م���ع ذلك تظ���ل جمموعة �ل�سوري���ن �ل جنلو 
و�آم���ي  ياون���د،  �زر�  جمموع���ة  – �أمري���كان 
�و�مل�ستقبلي���ون   .Amy Lowell لوي���ل 
يف  �لتجدي���د  �ىل  دليل���ه  هم���ا  �ليطالي���ون 
�لف���رة �ملهم���ة 1914- 1916."وكان دير�ن 
 Leaues of"لع�س���ب� ويتم���ان"�أور�ق 
Grass �أحد كتبا �لعظيمة ومن �مل�ستقبلين 
مقال���ة  وم���ن  �حل���ر،  �ل�سع���ر  ب���ذرة  �لتق���ط 
باول���و ب���زي Poola Buzzi عل���ى وج���ه 
�لتحدي���د… لق���د كان يبحث ع���ن خا�س من 
منطي���ة �لتعاب���ر و�ملو�سوع���ات و�لأ�س���كال 
ويبا����س حدود �ليق���اع �مل���وروث. لكنه، كما 
قلن���ا، ظ���ل قويا ب���اإز�ء م���ا �عت���ره �سعفا يف 
�لجتاهات �جلديدة، ��ستفاد منهم كثر� دون 
�أن يتزح���زح كث���ر� لك���ن ويتمان"ظ���ل جنمه 
�لرفيع �مل�ستقر"."ويتمان �ساعر عظيم يعني 
�لكث���ر بالن�سب���ة يل"وهو"�ملح���رر �لكبر.. 
ويتم���ان  �أن  ه���و  بويتم���ان  �إعجاب���ه  و�س���ر 
�ساعر"�ك�س���ف ل���ه كي���ف ي�ستعم���ل �ليقاعات 
�لو��سع���ة و�حل���رة �ملعتم���دة عل���ى �إيقاع���ات 
�ل���كام �لعتي���ادي، وتاأت���ي �لق�سائ���د مليئ���ة 

مبو�سيقى ل توجد يف ذلك �لكام..".

�ت�سحت �لآن �لعاقة بن هذ� �لكام وبن ما 
ذكرن���اه يف �أول �ملق���ال عن �يقاع���ات ��سعاره 
�ملبكرة ورده على ماحظات"باكمور"عنها. 
حم���دودة  بق���در�ت  يح���اول  كان  باإيج���از، 
وبعون قليل من �ملوؤث���ر�ت �جلديدة، �لتعبر 
ع���ن �إيق���اع �لع�س���ر. ولعل هذ� هو م���ا ق�سده 
حن ق���ال: حتاول هذه �لأ�سع���ار �ن حتقق ما 
يحت���اج �ىل جهد ع�سرين �سن���ة لكي يتحقق.. 
و�ل�س���وؤ�ل �لآن: هل �أدى ذلك �مل�سعى �لطويل 
�ىل ق�سي���دة خمتلف���ة قادرة عل���ى �لتعبر عن 
ع�س���ره؟  يف  �لن�س���ان  ومو�جه���ات  �أغ���ر�ر 
�أو ه���ل ��ستط���اع �لتعب���ر عن �يق���اع �لع�سر 
�جلدي���د �ملختل���ف يف زمن���ه؟ ه���ذ� �أمن���وذج 
 Last"أخ���رة� جمموعته"ق�سائ���د  م���ن 
�أمنوذج���ن  قدمن���ا  �أن  بع���د   ،-Poems
�لأوىل"ق�سائ���د  جمموعت���ه  م���ن  خمتلف���ن 

Rhymin Poems"مقفاة

كف �لذئب �لبافاري

ما لكل �مريء  كف ذئب يف منزله

ويف �يلول �لناعم، يف يوم �لقدي�س ميخائيل 
مزه���رة كف �لذئب �لبافاري���ة كبرة ومعتمة، 
معتم���ة ه���ي ح�س���ب تقتم �س���وء �لنه���ار مثل 
م�سب���اح يدوي �أزرق، بزرق���ة د�خنة من كابة 

بلوتو(1(

م�سلع���ة، ومث���ل م�سباح يدوي تلم���ع ظلمتها 
تن�سر �لزرقة �ىل �أ�سفل، فتنب�سط

بقعا حتت حركة �لنهار �لأبي�س.

�لزهرة �مل�سباح �ليدوي ذ�ت �لدخان �لأزرق، 
ملعان بلوتو �لأزرق،

�أحد م�سابيح �سود من قاعات د�س )2(

تتوقد، تبعد �لظام،

دميي���ر�  م�سابي���ح  مث���ل  �ملعتم���ة،  �لزرق���ة 
�ل�ساحبة)3( تعطي ظام���ا، ظاما �أزرق مثل 

م�سابيح

دميير� �ل�ساحبة �لتي تعطي �سوء�

فخذ بيدي ودلني �لطريق. �أو�سلني

لزهرة كف �لذئب �أعطنيها م�سباحا

يدويا ودعني �أقد نف�سي مع �مل�سباح
�لأزرق لهذه �لزهرة

حتت �ل�سامل �لأ�سد عتمة و�لأ�سد عتمة
منها، �ىل حيث �لأزرق يظلم فوق �لزرقة

و�ىل حيث بر�سفون )4( مت�سي �لآن متاما،

من �يلول �ملنجمد �ىل مملكة �لاروؤية، حيث

ت�ستيقظ �لظلمة فوق �لظام وبر�سيفون

بر�سيفون نف�سها حتول �سوتا، �أو ترى

ظلمة مطوية يف �لظام �لأعمق لذر�عي

بلوتو، تنفذ بعاطفتها �لدن�سة وغمها

بن م�ساعل �لظام،

�ل�سائع���ة  �لعرو����س  عل���ى  �لظ���ام  مت���د 
وعري�سها.

�إذن تطور فن �ل�ساعر م���ن تاأثر�ت رو�سيتي 
وه���اردي ووردز ورث �ىل م�سارف �حلد�ثة. 
وقد قطع م�سافة �ىل ما �أر�د �أن يحققه. فهو هنا 
 C.B.COX كما يقول كوكو�س ود�ي�سون
كتابهما"�ل�سع���ر  يف   & A.E. Dyson
يح���اول   Modern Poetry"ملعا�س���ر�
�ل�سعب���ة  ع���ن �حل���الت  �لتعب���ر  �أن يجع���ل 
ممكنا يحاول �لنف���اذ ور�ء �لوعي �لعتيادي 
�ىل �ملناط���ق �ملظلم���ة للروح."�س���ار �سع���ره 
�أ�سل���وب  بالتوت���ر يف  ورو�يات���ه ي�سعر�نن���ا 
يندفع نحو ما ي�سعب �لتعبر عنه."وطبيعي 
�أمنا ي�سعب �لتعبر عنه ل تتمكن منه متاما، 
�أو ل تر�سي���ه. �لمن���اط �ل�سائ���دة من �لباغة 
و�ل�سور، و�ليقاع. ولعل يف قول كر� يام هو  
Graham Hough، يف مقالته"�ل�سم�س 
�ملظلم���ة"The Dark Sun"ح���ن ينج���ح 
�ل�سع���ر �ل�سكل���ي )مبعنى �مللت���زم بال�سكليات 
و�لأ�س���ول( حينه���ا ميكن تقييم ن���وع �ل�سعر 
وجودت���ه ب�سهولة يف �لنق���د �ل�سكلي. فكل ما 
يف ذلك �ل�سعر يتخذ منطا يعرفه �لنقد ويحدد 
قيمته. وحن يبدو �ل�سعر �جلديد خمتلفا يف 
بع�س جو�نبه، من وجه���ة �لنظر �ل�سائدة �أو 
�لر�سمي���ة، يبقى فيه، مع ذلك، �س���يء موؤثر ل 
يب���دو �لنقد �ل�سكل���ي – �أو �لر�سم���ي – كافيا 

لتعليله."

وهذ� ما ح�سل متاما لا�ستاذ باكمور – فهو 
يف �آخ���ر ماحظات���ه ع���ن �ساآخ���ذ يف �ليق���اع 
و�ل�سي���غ �ل�سعري���ة وعامية بع����س �لتعابر 
يف �سعر د.ه�. لورن�س، قال عن تلك �لق�سائد: 
ق�سائد لورن�س"خر�ئب، لكننا نتاأملها وتثر 

�عجابنا"!

بقيت لن���ا ماحظة تدعونا للتفكر ثانية، تلك 
ه���ي �أن ق�سائد لورن����س �لأخرة كانت خالية 

من �لعيوب �لتي �أد�نها باكمور

�لهو�م�س:

* – ك���ف الذئ���ب gentian نب���ات:و زهور 
زرقا، معتمة.

1- اإله اجلحيم واملوتى عند الأغريق
2- اإله اجلحيم عند الرومان

3- اإل اخل�صب والغالل عند ال غريق
وابن���ة  ال�ص���فلي  الع���امل  ملك���ة  – بر�ص���فون:   4

دمييرتا – عند الأغريق.

د.هـ. لورنس وقضية التجاوز في 
الشـــــعر



7 العدد )4125( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )31( كانون الثاين 2018 العدد )4125( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )31( كانون الثاين 62018

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

رشا المالح

ترجمة/  عدنان توفيق
يعد �خليال �ل�سعبي ع�سيق �لليدي ت�ساتريل 
رو�ي����ة عن �جلن�����س �ل�ساخب �أم����ا دوري�س 
لي�سنغ فاإنها تعدها من �أهم رو�يات لورن�س 
كتبه����ا يف ظ����ال �حل����رب بينم����ا كان يلف����ظ 
�أنفا�س����ه �لأخ����رة ب�سب����ب �لت����درن �لرئوي 
وتعدها لي�سنغ من �أهم �لرو�يات �ملناه�سة 
للح����رب �لت����ي كتب����ت حت����ى �لآن. دوري�����س 
لي�سن����غ تكت����ب ع����ن رو�ي����ة ع�سي����ق �لليدي 

ت�ساتريل، لديفيد هربرت لورن�س.
نع����زو  �أن  ميك����ن  ل  ع����دة  رو�ي����ات  هن����اك 
جناحه����ا �إىل �رتباطه����ا باأزمنته����ا �خلا�سة 
ل  �جلدلي����ة  طبيعته����ا  وب�سب����ب  و�أخ����رى 
ميك����ن فهم����ا �إل من خ����ال �سياقه����ا �خلا�س 
وع�سي����ق �للي����دي ت�ساتريل ه����ي و�حدة من 
هذ� �لنوع، �إن ق����ر�ءة هذه �لرو�ية من دون 
خلفية وخ�سو�س����ا �لن�سخ����ة �لثالثة �لأكر 
ج����ر�أة �سيجع����ل �لق����ارئ يت�س����اءل عن مرر 
 urgent ه����ذه �للهج����ة �لتب�سرية �مللح����ة
�لق����ارئ  وخ�سو�س����ا    preaching
�ملعا�سر عندم����ا �سيكون من �ل�سعوبة تذكر 
 mealy – يف �أي جمتمع مع�سول �لل�سان
جمتمع  يكتب،  لورن�س  كان   mouthed

قمعي ت�سوده �حل�سمة و�لتزمت.
�لن�س����خ �لث����اث م����ن �لرو�ي����ة كتب����ت خال 
�أربع����ة �أع����و�م ولك����ن لي�����س بطري����ق �إعادة 
ن�سخ����ا جدي����دة  كان����ت  م����ا  بق����در  �لتنقي����ح 
وميكنن����ا �لعر������س  كما يفع����ل �لكثرون 
ب����اأن �لن�سخة �لثالثة مل تك����ن �ألأف�سل ولكن 
لورن�����س نف�سه كان يف�سلها على �لبقية فهي 
�لأك����ر ��ستغر�ق����ا يف �لعاطف����ة و�لإ�س����ر�ر 
ورمب����ا كانت كثافة �لرو�ية هي �لتي منحت 
لورن�����س �سهرته ككات����ب مهوو�س باجلن�س 
�إذن علين����ا �أن نع����رف �أول ظ����روف كتابتها، 
كان لورن�����س م�سرف����ا عل����ى �مل����وت ب�سب����ب 
�لت����درن �لرئ����وي وكان يرف�����س �لع����ر�ف 
مبر�س����ه رغم �إنه كان يدرك بجانب من عقله 
ه����ذه �حلقيق����ة، قب����ل رو�ية ع�سي����ق �لليدي 
ت�سات����ريل كان لورن�����س ق����د �أكت�س����ب �سهرة 
ر�ئد �حلملة �ل�سليبية �جلن�سية وقد  منعت 
رو�يات����ه و�س����ودرت ب�سب����ب ما �أث����ارت من 
ف�سائح  وكانت �ملر�جعات �لنقدية لرو�ياته 
مليئة بالأ�سى بدل م����ن �لغ�سب، كان �لنقاد 
يرث����ون ه����ذه �ملوهب����ة �لف����ذة �لغارق����ة يف 
�لب����ذ�ءة وكان����ت رو�ي����ة ن�س����اء عا�سقات قد 
�أث����ارت �ل�سدمة ب����ن �لقر�ء و�لنق����اد وكان 
لورن�����س ويف كل �لأوقات يعي�س يف و�سع 
مليء بامل�ساكل فهو �إم����ا يد�فع عن نف�سه �أو 
يهاجم �لآخرين،كان مز�جه  ينطلق ك�سخ�س 
يعاين من �لتدرن �لرئ����وي، ح�سا�س للغاية 
و�سه����ل �لإثارة ومنزع����ج فامل�ساب����ون بهذ� 
�ملر�����س يعرفون باأن حياته����م باتت ق�سرة 
وهم يتذكرون �مل����وت يف كل ح�سرجة ويف 
�سنو�ت����ه  ويف  لورن�����س  وكان  �سع����ال  كل 
�لأخ����رة تعر�����س للط����رد م����ن ع����دة فن����ادق 
ب�سبب �ل�سع����ال فاأ�سبح حري�سا يف �ختيار 
حم����ل �إقامته، عندم����ا كان لورن�س �سابا كان 
فخور� بج�سده رغ����م �سدره �ل�سعيف ويف 
رو�يات����ه �ملبك����رة وخ�سو�س����ا �لطاوو�����س 

�لأبي�����سwhite peacock   نرى �سابا 
يف �لري����ف م����ع �أ�سدقائ����ه ينتبه ل����كل طائر 
وح�س����رة ونبت����ة وميكن �أن يق����ول مع جون 
كلر )�أحب �لأ�سياء �ملتوح�سة حد �جلنون( 
وه����ذ� �لريف����ي �لفخ����ور بنف�سه حت����ول �إىل 
�إن�س����ان بائ�س يرثي نف�س����ه وهذه �لعو�طف 
�جليا�س����ة و�ملحتدم����ة كان����ت ور�ء �لرج����ل 
�ملري�����س �لذي �أعاد كتاب����ة رو�يته �ل�سهرة 
ث����اث مر�ت، كانت زوجته فريد� على عاقة 
م����ع �إيط����ايل وكان لورن�����س على عل����م بهذه 
�لعاقة ومل تكن هي باللباقة �لكافية لتخفي 
�أمر� كهذ� كما مل تكن تر�عي م�ساعره يف �أي 
�سيء وكانت تخر �أ�سدقائهما باأن لورن�س 
كان يع����اين م����ن �لعج����ز �جلن�سي من����ذ عام 
1926 و�لت����درن �لرئ����وي  ينجم عنه �أمرين 
متناق�سن �لأول ت�سعي����د �لرغبة �جلن�سية 

و�لتخيات �ملرتبطة بها و�لأخر �لعجز  عن 
ممار�س����ة �جلن�س، و�لعاق����ة �جلن�سية بن 
لورن�����س وزوجت����ه كانت مو�س����ع منازعات 
فجمي����ع  �أ�س����ر�ر،  هن����اك  تك����ن  ومل  علني����ة 
يت����م  كان  و�ل����زو�ر  �لأ�سدق����اء و�ملعجب����ن 

�إخباره����م ب����كل مر�حل ق�سة �حل����ب بينهما 
وتفا�سي����ل ممار�ساتهم����ا �جلن�سي����ة، وكان 
لورن�����س يكت����ب عن كاف����ة �لتفا�سي����ل �سو�ء 
ع����ن طريق �ل�سع����ر �أو �لنر، وكان����ت فريد� 
ت�ستك����ي لدى �أخو�تها و�أ�سدقائها وع�ساقها 
�ل�سابق����ن عن عج����زه �جلن�س����ي وف�سله يف 
�إر�سائها جن�سيا وكانت فريد� �مر�أة جذ�بة 
لديه����ا عدد م����ن �لع�س����اق وكان����ت جاذبيتها 
�سدي����دة �إىل درج����ة �أنه����ا �أوقع����ت بلورن�س 
ومار�س����ت مع����ه �جلن�����س بع����د ع����دة دقائق 
م����ن لقائهم����ا �لأول، و�إذ� كان����ت �ملمار�س����ة 
ت�سات����ريل  �للي����دي  رو�ي����ة  يف  �جلن�سي����ة 
مزيجا من �لت�سليل و�لروعة فاإن �لنقا�سات 
و�مل�ساحن����ات و�لإ�ساع����ات وكم����ا يتبن من 
�ملعلومات �ل����و�ردة من �ملزرع����ة يف تاو�س 

فاإنها كانت منفرة. 
�إن �ملنغ�سات �ل�سائدة يف حياتهما �لعاطفية 
يب����دو �إنه����ا مل تكن ت�س����كل �أم����ر� ذ�ت �أهمية 
بالن�سب����ة لهما لأنهما كان����ا يت�ساركان �ن يف 
فيم����ا ه����و �سام����ي وجلي����ل وكان لورن�س قد  
�أخر فري����د� باأنه مل يكن ي�س����اوي �سيئا من 
دونها وعندما كان �ملتعاطفون مع فريد� بعد 
وفاة لورن�س يخرونها عن تعا�سة زو�جها 
كان����ت تخره����م باأنه����م مل يكون����و� يعرفون 
حقيق����ة م����دى روع����ة لورن�����س و�إنهم����ا معا 
��ستمتعا بتجربة كانت بعيدة �ملنال عن �أغلب 
�لنا�س، ومل تكن �لعاق����ة �لزوجية �لغا�سة 
بامل�س����اكل وحده����ا م����ا ي�س����دم �أ�سدقائهم����ا 
ب����ل �أي�سا م����ا كانت ت����رد م����ن معلومات عن 
ق�سوة لورن�س مع �حليو�نات وهو يعاقبها 
لأتف����ه �لأ�سباب وم����ع ذلك فقد كت����ب ق�سائد 
وق�س�����س ر�ئع����ة عنها.يق����ول لورن�����س يف 
بد�ي����ة �لق�سة �لتي م����ن �ملفر�س �أنها تدور 
عن �جلن�����س )نحن نعي�س و�س����ط �حلطام( 
ومعلن����ا عن ما �أعت����ره �ملو�سوع �لأ�سا�سي 
للرو�ية �لت����ي غالبا ما مت �لتغا�سي عنه هو 
�لغو�����س يف �أهو�ل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
�لأج�س����اد �مل�سوهة، �ملذ�بح غر �ملجدية يف 
�خلن����ادق و�لفق����ر و�لبوؤ�����س و�لف����ر�غ �لتي 
تلت �حلرب وكان لورن�س يعتقد باأنه ميكن 
�إنق����اذ �إنكلر� من خ����ال �ملمار�سة �جلن�سية 
�حلميمي����ة، و�ليوم وبعد م����رور �ستن عاما 
عل����ى �حل����رب �لثاني����ة ن����رى ميل����ورز �لذي 
�لأوىل  �حل����رب  �لهن����د يف  كان جندي����ا يف 
وكون�ستان�س ت�ساتريل مع زوجها �لك�سيح 
�حل����رب  �نتظ����ار  ببع�سهم����ا يف   متعلق����ان 
�لعامل،ولي�����س  �ستكت�س����ح  �لت����ي  �لقادم����ة 
�ملو�س����وع فقط ما ن�ساه����د من ظال �حلرب 
وه����ي ت�س����ري د�خ����ل �لرو�ية،وه����ي ته����دد 
�أبطالها �أو �أن ق�س����ة �حلب تفقد حدتها لهذ� 
�ل�سبب بل وكما �أعتقد باأنه مناه�سة �حلرب 
�لذي مل �أحلظه لدى �لقر�ءة �لأوىل وعظمة 
مو�سوع وق����وف �سخ�سن �س����د �لعامل، �إن 
�إعادة قر�ءة �لرو�ية جتعل �مل�ساهد �حلافلة 
باجلن�س تفق����د قوتها خ�سو�سا بعد �لثورة 
�جلن�سية �لت����ي �كت�سحت �لعامل �لغربي �أما 
يف �لأج����ز�ء �لأخ����رى من �لع����امل حيث يتم 
رج����م �لن�س����اء حتى �مل����وت �أو ي�سنق����ن علنا 
ب�سبب تهم����ة �لزنا فاأن ه����ذه �لرو�ية تعتر 
�إن بع�����س  بيان����ا ع����ن �حلري����ة �جلن�سي����ة، 
�مل�ساه����د �لغر�مي����ة ت�سل �إىل ح����د �ل�سخافة 
�أن نح����ي لورن�����س  ولك����ن علين����ا بالتاأكي����د 
ل�سجاعت����ه ‘�إن �لع�ساق غالب����ا ما يت�سرفون 
بغر�ب����ة ول يرغب����ون �أن يطل����ع �أح����د عل����ى 
حمادثاته����م �لغر�مية ولك����ن لورن�س يجعل 
ع�ساق����ه يرك�س����ون حت����ت �ملط����ر ف�سجاعته 
عل����ى وجه �لدقة هي �لت����ي تقربه �أحيانا من 
حاف����ة �حلكاي����ة �لهزلية،فالرو�ئ����ي �لأك����ر 
ه����ذه  �سيزي����ل  كان  موهب����ة  و�لأق����ل  ده����اء 
�لفقر�ت �ملوحي����ة بال�سخرية ولكن بالن�سبة 
ل لورن�س فاإن �لروع����ة تتجاور مع �لغر�بة 

يف �أغلب �أعماله.
عن الغارديان 

بد�أت تل���ك �لث���ورة �للورن�سية ل���دى حماولة 
�للي���دي  »ع�سي���ق  لرو�يت���ه  ن�س���ره  لورن����س 
ت�سات���ريل« يف عام 1928، و�سيتم تناول هذ� 
�لأمر بعد �لإملام بجو�نب حياته �خلا�سة.كان 
لورن�س �لذي ولد يف 11 �سبتمر عام 1885 
يف �ساحية �إي�ستوود قرب نوتينغهام، يوؤمن 
باأن ثورة �ل�سناعة �لغربية �إمنا تقلل من �ساأن 
�لنزع���ة �لإن�سانية وتركز عل���ى �لعقانية �إىل 
حد عزل طبيع���ة �مل�ساع���ر �لإن�سانية مبا فيها 
�حلد����س. و�عتقد باأن���ه �سرعان م���ا �ستنحدر 
�لإن�ساني���ة  وب���اأن  �جلدي���دة  �لثقاف���ة  ه���ذه 
�ستاأخ���ذ �عتبارها ومكانته���ا لكونها جزء� من 

�لطبيعة.
عا�س لورن����س وهو �لبن �لر�ب���ع يف �أ�سرته 
طفول���ة بائ�سة يف كنف و�ل���ده �لذي �أ�سمر له 
كرها �سدي���د� منذ بد�ية ت�س���كل وعيه، ب�سبب 
�إدمان���ه للكحول و�إ�ساءة معاملته له ولإخوته 
وبالأخ����س لو�لدته �ملتعلمة �لتي كانت تعمل 
بالتدري�س. ونظر� لإ�سابته بنزلة برد �سديدة 
بع���د ولدت���ه بب�سعة �أي���ام فقد لزم���ه �ملر�س 

طيلة حياته.
و�ساه���م تفوق���ه يف �لدر��س���ة يف �حل�س���ول 
على منحة در��سية لإكم���ال �ملرحلة �لثانوية، 
�إل �أن���ه ب�سب���ب ظروف���ه �ل�سحي���ة وظ���روف 
�لعائل���ة �ملادي���ة مل يتمكن من �إمت���ام در��سته. 
وهكذ� عمل وهو يف �خلام�سة ع�سرة يف �أحد 
م�سان���ع �لأدو�ت �لطبية، �إل �أن تدهور حالته 
�ل�سحي���ة دفعه للتوقف، ث���م �لتحق باملدر�سة 
�لريطاني���ة �ملحلي���ة مدر�س���ًا للتامي���ذ وبد�أ 
بالكتاب���ة، �إمنا ب�سورة �سري���ة مدعيا �إعطاءه 

بع�س �لدرو�س �خل�سو�سية.
ويف دي�سم���ر 1904 تق���دم لورن�س لمتحان 
منح���ة �ملل���ك، �لت���ي �ست�سمن ل���ه �لدر��سة يف 
كلي���ة جامع���ة نوتينغهام، وبالت���ايل ح�سوله 

على �سهادة كمدر�س. وعلى �لرغم من جناحه 
يف �لمتحان �إل �أن���ه مل يتمكن من �أخذ مكانه 
�إل يف ع���ام 1906 ب�سب���ب �لظ���روف �ملالي���ة. 
وخ���ال �أوق���ات فر�غ���ه بع���د �لتدري����س تابع 

�لكتابة،
ويف �سهر يناير عام 1911 ن�سرت �أول رو�ية 
له بعن���و�ن »�لطاوو����س �لأبي����س«، وب�سبب 
حزن���ه على وفاة و�لدت���ه بال�سرطان قبل �سهر 
مل ي�ستطع �أن يعي�س فرحة جناح كتابه. وقيل 
ب���اأن لورن�س قد عجل مبوت و�لدته باإعطائها 

جرعة ز�ئدة من �لدو�ء �ملنوم.
ويف نوفم���ر م���ن �لع���ام ذ�ت���ه �أدى �عت���ال 
�سحت���ه �إىل �إ�سابته مبر����س �ل�سل، مما دفعه 
�إىل ت���رك �لتدري����س. وب�سبب ع���دم ممار�سته 
لأي���ة مهن���ة �سمم عل���ى ك�سب رزق���ه من خال 
كتابته، يف زمن كان �لكتاب فيه جمرين على 
ممار�س���ة �إح���دى �مله���ن للح�سول عل���ى مورد 

لتغطية نفقات معي�ستهم.
وكان �لع���ام �لت���ايل حافا بالن�سب���ة للورن�س 
فبالإ�ساف���ة �إىل ن�سر رو�يت���ه �لثانية »�لعابر« 
وبع�س �لق�سائد و�ملقالت، فقد وقع يف غر�م 
�ل�سيدة فريد� فون ريت�سهوفن �لأملانية زوجة 
بروفي�س���ور، �لت���ي هجرت زوجه���ا و�أبناءها 
�لثاث���ة وهرب���ت معه �إىل بافاري���ا، وكتب يف 
�لعامل �لتايل رو�يته �ل�سهرة »�أبناء وع�ساق 
«. وعل���ى عك�س ما حدث م���ع »�آنا كارنينا« يف 
رو�ي���ة تول�ست���وي، فقد تزوجا بع���د ح�سول 
فري���د� على �لطاق يف ع���ام 1914 وبقيا معا 
حتى وفاة لورن�س يف فين�س يف فرن�سا يف 2 

مار�س عام 1930.
ومع �ن���دلع �حلرب �لعاملية �لأوىل مل يتمكنا 
م���ن �لذه���اب �إىل �إيطالي���ا للعي����س فيه���ا كم���ا 
خطط���ا، وعا�س���ا يف فقر مدق���ع، �إل �أن ذلك مل 
مينع لورن�س م���ن متابعة �لكتابة حيث �أجنز 

يف ع���ام 1915 رو�يت���ه »قو����س قزح"�لت���ي 
منع���ت م���ن قب���ل �لرقاب���ة مم���ا �سبب ل���ه كاآبة 
�سديدة، ثم ن�سر عام 1921 »ن�ساء عا�سقات«. 
و تتن���اول هات���ان �لرو�يت���ان نتائ���ج حماولة 

جتاهل �ن�سجام �لإن�سانية مع �لطبيعة.
وبع���د نهاية �حلرب �لعاملي���ة �لأوىل، ت�سكلت 
ل���دى لورن����س قناع���ة باأن���ه ل ب���د م���ن �إعادة 
تنظيم �ملجتمع حتت قيادة �سخ�سية متفوقة. 
وهكذ� كتب رو�يات حول هذ� �ملحور، ومنها 
»�آرون رود"ون�سرت عام 1922، و»كانغارو« 
ون�س���رت ع���ام 1923، و»�لكات���ب �سربن���ت« 
ون�س���رت ع���ام 1926، وق���د �عتره���ا �لنق���اد 

حينها �أعمال فا�سلة.

وكل ما تقدم ذكره مبثابة متهيد للو�سول �إىل 
رو�يته »ع�سيق �لليدي ت�ساتريل« �لتي حاول 
ن�سرها مابن ع���ام 1926 وعام 1928. وهي 
ق�س���ة �ل�سابة �لجنليزية �لنبيلة كون�ستان�س 
ري���د، �لتي تتزوج من �سر كليفورد ت�ساتريل 
يف ع���ام 1917، �ل���ذي ي�س���ارك يف �حل���رب، 
ليع���ود �إليه���ا م�ساب���ا بعم���وده �لفق���ري، مما 
ي�سب���ب ل���ه حالة �سل���ل جتعله مقع���د� و�أ�سر� 
لكر�سي �لعج���ات، وعاجز� عن �أد�ء و�جباته 

�لزوجية.
تتعاط���ف كون�ستان����س �أو كوين م���ع زوجها، 
معنويات���ه  رف���ع  د�ئم���ة  ب�س���ورة  وحت���اول 
يحول���ه  عج���زه  �أن  �إل  بجانب���ه،  و�لوق���وف 
�إىل �سخ�سي���ة كئيب���ة، في�سب���ح د�ئ���م �لتذمر 
و�ل�سك���وى، مم���ا يزي���د م���ن معان���اة ك���وين 
ووحدته���ا. وبع���د مروره���ا بعاق���ة عاطفي���ة 
خائبة مع موؤلف م�سرحي يدعى ميخائيلي�س، 
تن�ساأ عاقة عاطفية حميمة بينها وبن �أوليفر 
ميللورز �لذي يعم���ل ب�ستانيًا يف �لق�سر عند 
زوجه���ا، ول���دى حمله���ا تطل���ب م���ن زوجه���ا 

�لطاق �إل �أنه ي�سر على �لرف�س،
فتذهب �إىل فيني�سي���ا لتلد �سر� وتعود، وعلى 
�لرغ���م م���ن �نك�س���اف �ل�س���ر لحق���ا �إل �أنه���ا 
و�أوليف���ر ي�سعر�ن بنوع م���ن �لر�سا �لد�خلي 
�ل���ذي ل ميك���ن لأحد �سلب���ه �إياهم���ا، وتنتهي 
�لرو�ي���ة على ه���ذ� �لو�س���ع. وحينم���ا حاول 
�لنا�سري���ن  رف����س جمي���ع  ن�سره���ا  لورن����س 
عمله، وذلك لاإباحية �لتي و�سف بها �لعاقة 
�حلميمة بن �لليدي ت�ساتريل وع�سيقها، مما 

دفعه �إىل طباعتها �سر� وتوزيعها.
ثم �أع���اد كتابته���ا مرة ثاني���ة وثالث���ة، و�أ�سر 
عل���ى عدم ح���ذف �أي كلمة م���ن رو�يته حينما 
فاو�س���ه �لنا�س���رون عل���ى ذلك وع���ر عن ذلك 
بقول���ه، »�إن خ�سوع���ي له���م، مث���ل حماولتي 
لتغي���ر �سكل �أنف���ي بتقليمه مبق����س. �لكتاب 
و�لثالث���ة  �لثاني���ة  �ملرت���ن  ويف  �سين���زف«. 

طبعه���ا يف كل م���ن فرن�سا و�إيطالي���ا من دون 
ت�سري���ح، وكذل���ك طبعت يف �أم���ركا من دون 
��ستئذ�ن���ه. ويف ع���ام 1950 �أ�سرت د�ر ن�سر 
يف �لولي���ات �ملتح���دة عل���ى ن�سره���ا وحينما 
�حت���ج �مل�سوؤولون ورفعت ق�سية يف �ملحكمة 

�سد د�ر �لن�سر،
ت���وىل حمامو �لدفاع �إثب���ات �أن �مل�ساهد �لتي 
ت�سف حميمية �لعاقة ب���ن كوين وميللورز 
�إمنا تخدم �حلدث ولذ� ل ميكن جتاهلها، وما 
�ساعد د�ر �لن�سر يف ك�سب �لق�سية �سهادة عدد 
من �أهم �لأدباء منه���م �ألدو�س هك�سلي وكذلك 
�لقا�س���ي �مل�س���وؤول �ل���ذي كان يتمي���ز ب�سعة 
�أفق���ه وبعد روؤيته.وتك���رر �لأمر يف بريطانيا 
وفرن�س���ا ث���م يف �لياب���ان و�ل�س���ن. وجدي���ر 
بالذك���ر �أن ن����س حماكمته ق���د طبع ووزع يف 

عدد كبر من �لبلد�ن.
ولكن ما عان���اه لورن�س بع���د توزيع رو�ياته 
م���ن تهجم ونب���ذ �سيما من �ملجتم���ع �لكن�سي، 
جعل���ه كئيبا منع���زل، وروح���ه مثقلة باحلزن 
�إذ رف����س  و�له���م، م���ع معانات���ه م���ن �لفاق���ة 
�جلميع ن�سر �أي م���ن �أعماله بغ�س �لنظر عن 
مو�سوعها، مم���ا �ساهم رمبا يف تفاقم مر�سه 

وعجل بوفاته.
وجدي���ر بالذك���ر �أن ج���زءً� م���ن �عر��س���ات 
�ملجتم���ع يع���ود لك���ون تل���ك �ل�سي���دة �لنبيل���ة 
تقي���م عاقة م���ع �سخ�س م���ن �لعامة ويف ذلك 
�إهان���ة للمجتم���ع �لر�ستقر�ط���ي وه���ذ� ما ل 
ميكن �لتغا�سي عنه. وم���ا مل يدركه لورن�س، 
�أن���ه بعد وفات���ه وبعد �ل�ستين���ات ومع �نفتاح 
�ملجتم���ع وحرية �لثقافة و�لأدب باتت رو�يته 
م���ن �لأعمال �ملتحفظ���ة مقارنة مب���ا كتب منذ 

ذلك �حلن وحتى يومنا هذ�.

عن/ البيان الماراتية

تشــاترلي  الليــدي  عشــيق 

يعترب الروايئ وكاتب القصص القصرية 

والناقد والش��اعر والرس��ام االنجليزي 

ديفي��د هربرت لورنس م��ن أهم أدباء 

الق��رن العرشي��ن. وه��ذا ال يرجع إىل 

نتاجه األديب فقط بل لتأثريه الكبري عىل 

الساحة األدبية واالجتامعية والسياسية، 

ليس يف بريطانيا فقط بل يف أكرب دول 

العامل مثل الواليات املتحدة واليابان 

والصني واس��راليا وغريها من البلدان 

وملدة تزي��د عن ثالثني عاما ورمبا حتى 

يومنا هذا.

دوريس ليسنغ تكتب عن عشيق 
الليدي تشاترلي
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عبد السادة جبار

يو�ج���ه �لف���ن �ل�سينمائي �سعوب���ة بالغة يف 
حماول���ة �لق���ر�ب م���ن �لتج�سي���د لاأعم���ال 
�لرو�ئي���ة، وغالب���ًا م���ا ي�ساب �لق���ارئ �ملولع 
بالن����س �لأدب���ي بخيب���ة ح���ن ي�ساه���د عم���ًا 
�سينمائي���ًا م�س���ورً� ع���ن رو�ي���ة؛ لأن �لفيل���م 
مل يتمك���ن يف �لو�س���ول �إىل �لتخي���ل �ل���ذي 
غر�ست���ه �لرو�ي���ة في���ه، يف �لو�ق���ع �حلك���م ل 
ميك���ن �أن يك���ون مطلق���ًا يف ه���ذ� �ملو�س���وع؛ 
لأن هن���اك من يعتق���د باحلكم���ة �ل�سينية"�إن 
كان���ت  �إذ�  كلمة"خ�سو�س���ًا  باأل���ف  �ل�س���ورة 
�ل�س���ورة �ل�سينمائية يديره���ا خمرج متمكن 
ي���درك ماذ� تعن���ي �لكلمة وكي���ف يحولها �إىل 
�س���ورة، و�لأم���ر �لآخر وهو �لأه���م �إن �لفيلم 
�ل�سينمائي و�ن ��ستند �إىل رو�ية ذلك ل يعني 
�أن خمرج���ه كان يق�س���د ترجم���ة حرفية لتلك 
�لرو�ي���ة �أو هدف���ه �أن يخدم �لن����س �لرو�ئي، 
فه���و ي�سع���ى ل�سن���ع فيل���م ي�سور م���ن خاله 
�لأحد�ث و�ل�سخ�سي���ات بروؤية يعتقدها هو، 

�أما �ل�سدمة غر �ملتوقعة �لتي ت�سيب �لقارئ 
لي�س���ت م�سوؤولية �ملف�سر �ل�سينمائ���ي، �إل �إذ� 
كان يبغ���ي �لتعكز على �لرو�ية لرفع م�ستوى 
�لفيل���م وه���ذ� م���ا فعلت���ه هوليوود م���ع �أغلب 
�لرو�ي���ات �لعاملي���ة و�أي�س���ًا بع����س �ملنتجن 
يف �ل�سينما �مل�سري���ة. ثمة رو�يات قد �أثارت 
�سجة كبرة بقيت حم���ل نقا�سات م�ستفي�سة 
وخافات وبع�سها �سغل���ت �لق�ساء لكي تقرر 
م�س���ر �سرعيته���ا، ��سته���وت ه���ذه �لرو�يات 
بع�س �ملخرج���ن لتخرج �أبطاله���ا من �لورق 
�إىل �ل�سا�سة وتعيد �إىل �لذ�كرة ذلك �ل�سجيج 
�لذي ر�فقه���ا، طبعًا ل نريد �أن نتطرق �إىل كل 
تل���ك �لرو�ي���ات، نحن هنا نتح���دث عن رو�ية 
)ع�سي���ق �لليدي ت�سات���ريل( للكاتب و�ل�ساعر 
�لجنليزي �ملتع���دد �ملو�ه���ب )ديفيد هربرت 
لور�ن����س 1885-1930(، م���ات بعم���ر مبكر 
بعد �أن �أ�سيب مبر�س �ل�سل، ��ستمر لور�ن�س 
بالكتابة حتى �أو�خر �أي���ام حياته بالرغم مما 
كان يعانيه من مر����س و�آلم. فقد كان �ساعرً� 
ور�سام���ًا وكاتب���ًا م�سرحي���ًا وناق���دً� ورو�ئيًا 
م�ساك�س���ًا. ت���رك ثاث���ة جمل���د�ت م���ن �ل�سعر 
وخم����س م�سرحي���ات و�أربع���ة كت���ب يف �أدب 
�لرح���ات وجمل���دً� كب���رً� يف �لنق���د �لأدب���ي 
وجملدي���ن من �ملقالت �لعامة ع���ّر فيهما عن 
كث���ر م���ن �آر�ئ���ه يف �حلي���اة. �س���درت طبعة 
خا�س���ة للرو�ي���ة �لع���ام 1929 وه���ي ت�س���ف 
�لعاقة �جل�سدي���ة )و�لعاطفية( بن رجل من 
�لطبق���ة �لعامل���ة و�مر�أة م���ن �لطبق���ة �لعليا، 
وب�سب���ب ذل���ك �لو�س���ف �ل�سري���ح للجن����س، 
و��ستعمال���ه لكلم���ات �يروتيكي���ة جريئة جدً� 
مل ي�سم���ح بطباعتها وقته���ا، مل تكن حما�سرة 
رو�يات لورن�س �أ�سد وطاأة عليه من م�سادرة 
لوحاته، �إذ تعر�ست �أي�سًا للحظر ومل تَر �لنور 
�إل عام 2003، �أي بع���د 70 عامًا من ولدتها، 
�إذ �آنذ�ك �س���ادرت �ل�سرطة لوحاته وحجزتها 
يف خم���زن يف �سال���ة عر����س كب���رة و�س���ط 
لن���دن. وقد حظر طبع �أغلب �أعماله ومنها تلك 

�لرو�ية ومل يفرج عنها �إل عام 1960 �أي بعد 
ثاث���ن �سنة من وف���اة د.ه.لورن����س، �أحد�ث 
�لرو�ي���ة تقع يف زمن �حلرب �لعاملية �لثانية، 
حيث ي�سارك �سر كليفورد زوج كون�ستان�س 
�إ�ساب���ات  �أ�سي���ب  وق���د  ليع���ود  �حل���رب  يف 
بالغ���ة �إل �أن �لأطب���اء متكن���و� م���ن معاجلته، 
وم���ع ذل���ك �أ�سيب ب�سل���ل يف ن�سف���ه �لأ�سفل، 
تتع���رف كون�ستان�س زوجته بالناطور ميلور 
وهو �أي�س���ًا رجل حمطم ب�سب���ب ترك زوجته 
ل���ه وتتوط���د �لعاقة ب���ن �لناط���ور و�لليدي 
ت�ساتريل لتتحول �إىل عاقة ح�سية بان�سجام 
يجم���ع �لعاطف���ة م���ع تو�فق �جل�س���د وتنتهي 

بالتحرر معًا من �ملجتمع و�ملكان.

السينما والرواية
ثاث���ة �أفام مهمة حاول���ت �أن جت�سد رو�ية " 
Lady Chatterley‘s Lover"و�لتي 
كتبه���ا لورن�س ع���ام 1928، غر تل���ك �لأفام 
�لتجاري���ة �ل�ساذج���ة �لت���ي ل ت�ستح���ق �لذكر 
و�لت���ي حاول���ت �أن ت�ستفيد م���ن �ليروتيكية 
�ملخرج"جا�س���ت  �لرو�ي���ة،  ت�سمنته���ا  �لت���ي 
جاك���ن"�أر�د �أن ي�ستفي���د م���ن �سه���رة �ملمثل���ة 
�لهولندي���ة �لر�حلة"�سليفي���ا كري�ستل"و�لتي 
عرفت ب�سل�سلة �أفام "�ميانووؤيل"و��ستهرت 
بها �ختاره���ا لت���وؤدي دور �لبطولة يف �لفيلم 
ع���ام 1981 �ىل جان���ب )�س���ن برن���ت( بدور 
زوجه���ا �س���ر كليف���ورد و�ملمث���ل )نيكول�س 
كاي( ب���دور �لناط���ور �أوليف���ر، وق���د �س���ور 
تل���ك  و�أهم���ل  كحكاي���ة  �لرو�ي���ة  �ملخ���رج 
�لأحا�سي����س و�لتفا�سيل �لتي �أثارها لورن�س 
يف �لرو�ي���ة وق�سي���ة �لتو�ف���ق ب���ن �لعاطفة 

و�جل�س���د ليغ���دو �لفيلم جمرد ن�سخ���ة �أخرى 
من �ميانوؤيل، �لفيل���م �لثاين عام 1993وهو 
ن�سخة �جنليزي���ة قدمها �ملخ���رج �لكبر"كن 
رو�سل"و�لذي قدم �أفام���ًا ر�ئعة مثل"ع�ساق 
وك���ن  �ملو�سيقى"و"لي�ست"و"�ل�سياط���ن"، 
رو�س���ل يف�سر �لق�س����س بروؤيته �خلا�سة كما 
ف�س���ر �لأحد�ث �لت���ي ر�فقت حي���اة �ملو�سيقي 
�لرو�س���ي جياكوف�سكي وحي���اة فر�نز لي�ست 
وفاغر حي���ث قدم فيلمًا ميزج ب���ن �لفنتازيا 
و�ملو�سيقى و�ل�سرياليزم، رو�سل منح �لفيلم 
وقتًا جيدً� لي�ستوعب تفا�سيل �لرو�ية ف�سنع 
�جل���زء �لأول بزم���ن )70( دقيق���ة، و�جل���زء 
�لث���اين )100( دقيق���ة لي�سب���ح ط���ول �لفيل���م 
�لبطول���ة  من���ح  دقيق���ة،  �ساعت���ن وخم�س���ن 
�لرئي�سة للممثلة )جويل ري�سارد�سون( بدور 
�للي���دي �سات���ريل و�ملمث���ل )�سن ب���ن( بدور 
�لناطور �أوليف���ر، �أما دور �سر كليفورد فكان 
من ن�سيب �ملمث���ل )جيم�س ولبي(، رو�سل مل 
يهمل تفا�سيل �لرو�ية ومل يتناولها ب�سطحية 
كما فع���ل جا�ست جاك���ن، كما ر�س���م �نفعالت 
�ملع���روف  باأ�سلوب���ه  �لث���اث  �ل�سخ�سي���ات 
بحرك���ة �لكام���ر� �ل�سريعة بلقط���ات ق�سرة 
ل ت�ستق���ر طوي���ًا، و�خت���ار �لبطل���ة مبام���ح 
تتماه���ى مع دو�خلها �لتي متي���ل �إىل �لتحرر 
وجتاوز �لعقد و�لقيم �لرجو�زية حيث بدت 
�سبية منطلقة بالرغم من عدم حترر �لناطور 

من عقده جتاه �لطبقة �لتي يخدمها.

جائزتان لنسخة ثالثة
للمخرج���ة  كان   2006 ع���ام  �لثال���ث  �لفيل���م 
�لفرن�سية"با�س���كال ف���ر�ن" متثي���ل )مارين���ا 

)ج���ان  ت�سات���ريل،  �للي���دي  ب���دور  هاند����س( 
و�ملمث���ل  �لناط���ور،  ب���دور  كول���ج(  لوي����س 
)هايبوليت جر�رودت( بدور �سر كليفورد، 
به����ذ�  متكن����ت  �ل�ساب����ة  و�ملمثل����ة  �ملخرج����ة 
�لفيل����م �أن حت�س����ل عل����ى جائ����زة �أح�سن فيلم 
يف مهرج����ان �سيز�ر لع����ام 2007 كما منحت 
جائ����زة �أف�س����ل ممثل����ة �إىل �ملمثل����ة �لرئي�س����ة 
يف �لفيلم مارينا هان����دز، وكانت تلك مفاجاأة 
كب����رة لها �إذ خاطبت خمرجة �لفيلم"با�سكال 
فر�ن"بالقول:"�أق����دم ل����ك �جلائ����زة، �أ�سعها 
�أم����ام قدميك، ��سكر لك �ختيارك �إياي". يبدو 
�إن �ملخرج����ة �لفرن�سي����ة ف����ر�ن �أدرك����ت بدقة 
�أحا�سي�س رو�ية لورن�س ومتكنت من �إي�سال 
تل����ك �لأحا�سي�����س �إىل ممثلة �ل����دور �لرئي�س 
لت����وؤدي �ل�سخ�سية بنحو �أف�سل وعلى �لرغم 
م����ن �إن �لفيل����م كان فرن�سي����ًا بكل طاقم����ه، �إل 
�ن����ه متكن من �أن ي�س����ل �إىل م�ستوى �لرو�ية 
�لجنليزية، يف حن مل تتمكن �لأفام �لثاثة 
م����ن �لو�سول �إىل ذلك �لو�سف �ل�سريح لتلك 
�لنفع����الت غ����ر �لعتيادي����ة و�لت����ي �سبب����ت 
�سجة نتج عنها حماكمة �لرو�ية �لتي مل تنته 
�إل بع����د ثاثن �سن����ة، و�لأمر طبع����ًا ل يتعلق 
بعج����ز �ملخرج����ن ع����ن ذل����ك ب����ل �إن لورن�����س 
كت����ب رو�يت����ه لتك����ون �أق����رب �إىل �لق�سي����دة 
منه����ا �إىل �لرو�ية �لتقليدي����ة، فاملونولوجات 
وو�س����ف �لأحا�سي�����س �لت����ي يتعل����ق �أغلبه����ا 
بع�����س  و�إهم����ال  �ليروتيكي����ة  بالتفا�سي����ل 
�ل�سخ�سي����ات �لتي �سكلت عن�س����رً� مهمًا مثل 
�سخ�سية"ميكائلي�����س"يف �لرو�ي����ة هي �لتي 
مل متك����ن �ل�سينما م����ن جت�سيد ذل����ك ب�سهولة 
لرت����ق �لفيل����م �إىل م����ا كتب����ه وق�س����ده د.ه. 

لورن�س.

 مل���اذ� وقف���ت �إجنلر� قلع���ة �حلري���ات و�أم �لدميقر�طيات 
�س���د رو�ي���ة، جمرد رو�ية حتم���ل عنو�ن »ع�سي���ق �لليدى 
ت�سات���رىل«؟   �أغلب ما و�سل �إلينا من �آر�ء �لقر�ء و�لق�ساة 
���د لن���ا بو�س���وح �أن �لغالبي���ة �لكا�سح���ة م���ن  و�لنق���اد يوؤكِّ
�ل�سع���ب �لإجنلي���زى �ملتمّر�س منذ قرون عل���ى �ملمار�سات 
�لدميقر�طي���ة يرف����س ن�سر �لرو�ية، ب���ل ل ي�سمح بوجود 
ن�سخها على �أرفف مكتباته �لعامة. ترى ملاذ� كل هذ� �لعد�ء؟   
1- �لطبع���ة �ل�سرية قبل �لغو�س فى ع���امل �لرو�ية، نقول 
�إن موؤلفها هو �لرو�ئى �لريطانى ديفيد هربرت لور�ن�س، 
ول���د فى ع���ام 1885، ومات فى ع���ام 1930، و�سنعتمد فى 
تناولن���ا لرو�ي���ة »ع�سيق �لليدى ت�سات���رىل« على �لرجمة 
�لتى قام بها �لدكتور �أمن �لعيوطى، و�سدرت عن رو�يات 
�له���ال فى ع���ام 1989. كتب لور�ن�س رو�يت���ه �لأ�سهر فى 
ع���ام 1926، نظره، ولأنه كان يعلم م���ن جتارب �سابقة �أن 
بريطاني���ا �لعظم���ى لن ت�سم���ح له بن�سر رو�يت���ه، فقد ن�سر 
�لرو�ي���ة لأول م���رة ف���ى ع���ام 1928، �إذ مت طب���ع �لطبع���ة 
�لأوىل فى �سرية تامة مبدينة فلورن�سا �لإيطالية. ما �لذى 
حتمله �لرو�ية حت���ى تقابل بكل هذ� �لعنف؟ هل ت�سدقنى 
ل���و قلت لك: ل �س���ىء؟! ثم ه���ل ت�سدقنى لو قلت ل���ك: �إنها 
�إح���دى �أخطر رو�يات �لقرن �ملا�سى وق���د مَثّلت لاإجنليز 
حتدي���ًد� ما ميّثله برميل بارود و�سع بجو�ر نار م�ستعلة؟ 
2 - �أح���د�ث �لرو�ي���ة �سرب���ة �لبد�ي���ة تق���ول: »�إن ع�سرنا 
ع�سر ماأ�ساوى ف���ى جوهره، ولكننا نرف�س �أن جنعل منه 
ماأ�س���اة«. كان هذ� هو حال كون�ستان����س ت�ساترىل، زوجة 
كليف���ورد ت�ساترىل، �ل���ذى تزوجته فى ع���ام 1917، وبعد 
�إجازة �سهر �لع�سل عاد لي�سارك فى �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
وفى �حلرب �أُ�سيب �إ�ساب���ة جعلته عاجز �جل�سد و�لروح 
ا معه �سوى  و�لقلب. زوجته �ل�ساب���ة �لتى مل ت�سعد ج�سدًيّ
ف���ى �سهر �لع�س���ل، كانت ت���د�وى عج���ز قلبه وروح���ه باأن 
ت�سارك���ه فى كل �س���ىء، من �ملو�سيقى حت���ى �لنقا�س حول 
حم���اور�ت �أفاط���ون. �أما عج���ز ج�سد �ل���زوج فقد وجدت 
له ح���ًاّ بعاقة ج�سدية م���ع »باركن« حار����س �لغابة، وقد 
�أثم���رت عاقتها باحلار�س جنيًنا يرقد فى بطنها. كليفورد 
�نتهز جل�س���ة م�سارحة من جل�ساتهم���ا و�ألقى بكرة �للهب 
ف���ى حجره���ا، عندما قال لها �إن رغبتها ف���ى �لأمومة حق ل 
ي�ساويه حق، ولكن ب�س���رط �أن ل يعلم �سخ�سية �لأب و�أن 
ين�س���ب �لولد �إليه هو، لكى يك���ون وريث �آل كليفورد. هذ� 
�لعر����س �جل���ارح مل يباغ���ت كون�ستان�س �لت���ى مل تكن قد 
�أقامت عاقتها بعد مع حار�س �لغابة، تلك �لعاقة �لتى لن 
تكون ��ستجاب���ة لعر�س �لزوج، ولكن ل�سب���ب �آخر متاًما، 
�سنعرف بعد قليل �أنه و�أ�سباب دفينة �أخرى وقفت فى حلق 
ا! 3 - �لرو�ية  �لإجنلي���ز، فنا�سبو� �لرو�ية ع���د�ًء تاريخًيّ

فى �ملحكمة ف���ى عام 1960 ومبنا�سبة م���رور ثاثن عاًما 
عل���ى وف���اة موؤل���ف �لرو�ية لور�ن����س، غامرت ب���ل قامرت 
»د�ر بنجوي���ن«، وقامت بالن�سر �لعلن���ى للرو�ية، م�ستغلة 
تغي���ر�ت جّدت عل���ى قان���ون �ملطبوع���ات �لريطانى. ما 
�إن ظه���رت �لرو�ية حتى هَبّت �لنياب���ة �لريطانية وقامت 
برف���ع دعوى ق�سائي���ة مب�سادرتها! عري�س���ة �لتهام �لتى 
قّدمها ممثل �لدعاء جرفث جون�س ت�سمنت �لتهم �لتالية: 
1� �لرو�ي���ة منافي���ة للذوق �لع���ام. 2 � حت�س عل���ى �لف�سق 
و�لفج���ور. 3� �ألفاظه���ا عارية وتخد�س �حلي���اء �لعام. د�ر 
ن�س���ر بنجوين �لتى غامرت بن�سر �لرو�ية مل تقف مكتوفة 
�لدين، فقد �أ�سندت �إىل فريق دفاع مكّون من ثاثة حمامن 
مهم���ة �لدفاع عن �لرو�ية. ذهب �جلميع )�لنيابة و�لدفاع( 
�إىل قاع���ة �ملحكم���ة، تاأكد �ملحامون م���ن �أن �لق�ساة يقفون 
�س���د �لرو�ي���ة. 4 - �ل�س���رب حتت �حلز�م نح���ن �لآن �أمام 
ق�سي���ة ر�أى ع���ام، و�سربحه���ا �ل���ذى يربح �ل���ر�أى �لعام، 
جل�س �أع���د�ء �لرو�ية مًعا و�تفقو� عل���ى ف�سح �لرو�ئى ل 
�لرو�ية، ومتى ف�سحت �لرو�ئى ك�سدت رو�يته و�ن�سرف 
�لنا�س عنها. فّت�سو� تاريخ د�فيد هربرت لور�ن�س، وقالو� 
�إن���ه يكت���ب نف�س���ه وي���وؤرخ لق�ست���ه ول عاق���ة تربط بن 
رو�يته و�ملجتمع �لإجنلي���زى �ل�سريف �لعفيف! �لرو�ئية 
�لريطاني���ة دوري����س لي�سينغ �حلائزة عل���ى جائزة نوبل 
ف���ى �لآد�ب، عا�سرت �لأمر كله وكتبت تقول : �إن لور�ن�س 
كان زوًج���ا ل�سي���دة �أملاني���ة تدع���ى فري���د�، و�لزوجة كانت 
عل���ى عاق���ة م���ع �إيط���اىل، وكان لور�ن����س على عل���م بهذه 
�لعاق���ة، ومل تكن ه���ى باللباقة �لكافية لتخف���ى �أمًر� كهذ�، 
كم���ا مل تك���ن تر�عى م�ساع���ره فى �أى �س���ىء، وكانت تخر 
�أ�سدقاءهم���ا باأن لور�ن����س كان يعانى من �لعجز �جلن�سى 
منذ ع���ام 1926، وذل���ك نتيج���ة �إ�سابته مبر����س )�لتدرن 
�لرئ���وى(، ذلك �ملر�س �لذى ينجم عن���ه �أمر�ن متناق�سان، 
�لأول ه���و ت�سعيد �لرغبة �جلن�سي���ة و�لتخيات �ملرتبطة 
به���ا، و�لآخ���ر �لعجز ع���ن ممار�س���ة �جلن����س! �لعاقة بن 
لور�ن����س وزوجته كانت مو�س���ع منازعات علنية ومل تكن 
هناك �أ�س���ر�ر، فجميع �لأ�سدقاء و�ملعجب���ن و�لزو�ر كان 
يت���م �إخبارهم ب���كل مر�حل ق�سة �حلب بينهم���ا وتفا�سيل 
ممار�ساتهم���ا �خلا�س���ة، وكان لور�ن����س يكت���ب عن جميع 
�لتفا�سيل، �سو�ء عن طريق �ل�سعر �أو �لنر، وكانت فريد� 
ت�ستكى لدى �أخو�تها و�أ�سدقائها من عجزه �جلن�سى«. 5- 
� بع���د ت�سليط �ل�سوء  �أولد بل���د �أ�سب���ح �ملوقف ملتهًبا جًدّ
على �حلياة �ل�سخ�سية للرو�ئى، بهدف �سرف �لأنظار عن 
حقيقة �ملوق���ف �لريطانى من رو�ية بريطانية! �ملحامون 
تاأك���دو� �أن �لعتم���اد عل���ى �لأ�سانيد �لقانوني���ة لن يفيدهم 
ب�س���ىء، ب���ل رمبا خ�س���رو� �لق�سي���ة فى جل�سته���ا �لأوىل. 

بطريق���ة �أولد �لبل���د �لذي���ن مي���دون �خلي���ط �إىل منتهاه، 
بنى فريق �ملحامن خطتهم عل���ى �أ�سا�س �لف�سل �لتام بن 
حي���اة �لرو�ئى ورو�يته، ثم �ساأل���و� �حل�سور عن موقفهم 
م���ن �أع�ساب حد�ئق لندن �لت���ى ت�سهد �ملطارحات �لغر�مية 
�لعارية و�لكاملة و�ملك�سوفة. ثم حتّدوهم �أن ي�ستخرجو� 
لهم م���ن كلمات �لرو�ي���ة �لألف���اظ �لعاري���ة �ملك�سوفة �لتى 
يزعم���ون �أنه���ا مت���اأ �سفح���ات �لرو�ي���ة، ث���م حتدوهم �أن 
يج���دو� �خلط �لفا�سل و�حلا�سم بن ما هو خاد�س للحياء 
�لع���ام وما هو ج���رىء وحقيقى. ه���ذه �لأ�سئلة وغرها مل 
ُتقابل �سوى بال�سمت، فهم يعادون �لرو�ية لأ�سباب �أخرى 
ل ي�ستطيع���ون �لبوح بها، لأنها �ستدمر معبد �لزجاج كله. 
6- جلن���ة �خلر�ء! بعد مر�فعات �لدفاع �أ�سبحت �لرو�ية 
ق���اب قو�سن �أو �أدن���ى من �حل�سول عل���ى �سرعية �لظهور 
�لعلن���ى ف���ى مكتب���ات لن���دن، هن���ا ر�أت �ملحكم���ة �أن حتيل 
�لأم���ر برمته �إىل جلنة خر�ء! �سّمت جلنة �خلر�ء علماء 
وكّتاًب���ا ومثقفن، وبع���د �لفح�س و�لتدقي���ق قالت �للجنة 
�إن »�لرو�ي���ة ذ�ت م�ست���وى فنى رفي���ع ول ميكن �عتبارها 
�إباحية باأى ح���ال من �لأحو�ل«. هل ح�سح�س �حلق؟ هل 
�ستكتف���ى �ملحكمة ب���ر�أى �خل���ر�ء؟ �أم �أن �ملحكمة ل يز�ل 
ف���ى نف�سها �سىء جتاه �لرو�ية؟ لقد �أحالت �لرو�ية جمدًد� 
�إىل رئي����س �لأ�ساقف���ة »ف���ر وولوي���ج«، ل�ستط���اع ر�أى 
قد��سته. �لرجل كان عادًل، وقالها �سريحة مدوية: »رو�ية 
)ع�سيق �لليدى ت�ساترىل( لي�ست خمّلة بالآد�ب«. �لعجيب 

ف���ى �لأم���ر �أن �سي���دة من �أع�س���اء جلنة �خل���ر�ء قالت فى 
�سهادتها: »�لرو�ية رفعت �لعاقات �جلن�سية �إىل م�ستوى 
�لتقدي����س«، وعندها �سّجت قاعة �ملحكم���ة بت�سفيق حاد. 
�أ وزير  7 - �أبن���اء �لزبال���ن �لإجنليز قبل �أ�سبوع���ن، جتَرّ
�لع���دل �مل�سرى �ل�ساب���ق وتكَلّم فى �مل�سك���وت عنه، عندما 
�أكد فى مقابلة تليفزيوني���ة �أن �أولد �لزبالن لن ي�سبحو� 
ق�س���اة، هاج���ت �لدنيا وتق���ّدم �لوزي���ر با�ستقالت���ه. �أبناء 
�لزبالن فى بريطانيا كانو� هم �أولد �ملناجم، منهم ع�سيق 
ا، حار�س �لغابة و�لأب �حلقيقى لوريث �آل  �لليدى �سخ�سًيّ
ث عن هوؤلء، عن نظرة  كليف���ورد. �لرو�ية فى عمقها تتحَدّ
�ل�س���ادة له���م، ع���ن �ختفاء �لطبق���ة �لو�سطى بع���د �حلرب، 
�ل�س���ادة �ملالك���ون وعم���ال �ملناج���م. �لق�س���ة �أعق���د و�أ�س���د 
مر�رة من نظرته���ا �مل�سرية، فى م�س���ر تطفو �لعن�سرية 
و�لتمييز فوق �ل�سط���ح �أحياًنا، ولكن فى عمق �ل�سخ�سية 
�مل�سري���ة لن تعر ب�سهولة على برج���و�زى م�سرى يق�سم 
بامل�سح���ف �أو �لإجني���ل عل���ى �أن �ل�سائل �ل���ذى يجرى فى 
ع���روق �أولد �لزبال���ن ��سمه �ملازوت، ه���ذ� �لنموذج لي�س 
موجوًد� فى م�سر، لكنه ف���ى بريطانيا. كانت كون�ستان�س 
ترى كل ذلك وتخافه، وكانت ت�ساأل زوجها كليفورد، وهو 
م���ن م���اك �ملناج���م: �إىل مت���ى؟ كان ف���ى كل م���رة ير�وغها 
ول يق���ّدم �إجاب���ة �سافية، لكنها ذ�ت ليلة نقل���ت �إليه خوفها 
م���ن �نتفا�س���ة عمالي���ة ته���دم بريطاني���ا، فم���ا كان من���ه �إل 
�أن �س���رخ فى وجهه���ا وهو �له���ادئ د�ئًما: ه���ذ� �سي�ستمر 
ويتو��س���ل �إىل نهاي���ات �حلي���اة، هوؤلء ل���ن يتقّدمو� ولن 
يرّق���و� حت���ى ل���و تعّلم���و�، ه���وؤلء خلق���و� لك���ى يعي�سو� 
�حلي���اة �لت���ى يعي�سونه���ا، هك���ذ� عا����س �أجد�ده���م وهكذ� 
�سيعي����س �أحفادهم. ترك كون�ستان����س كليفورد وحتاول 
م���ع بارك���ن، ع�سيقها و�أبى جنينها، تغريه ب���اأن يهربا مًعا 
�إىل ع���امل جديد و�إىل بد�ية جدي���دة، لكنه يرف�س باإ�سر�ر 
وي�سحك مبر�رة، �سارًحا �أ�سل �لق�سية. هو ل يح�س معها 
باأن���ه رجلها �إل فى �للحظات �خلا�سة، بعدها تعود �لأمور 
�إىل طبيعتها، هى �ملالكة وهو �بن �ملناجم، �ملو�سوع لي�س 
مو�سوع ثر�ء وفقر، �إن���ه �أعقد من ذلك، طبقة كون�ستان�س 
لت  �سحق���ت بل حمقت على مد�ر �أجيال طبقة باركن، حتَوّ
طبق���ة بارك���ن �إىل ن���وع م���ن �ل�سر��سر �لت���ى لها مامح 
ب�سرية. هذ�ن هما �ل�سببان �للذ�ن جعا بريطانيا �لعظمى 
تط���ارد رو�ية على مد�ر ثاثن �سن���ة، ولكن بف�سل ن�سال 
ومقاوم���ة عم���ال �ملناجم �أ�سبح���ت بريطانيا م���ا هى عليه 
�لي���وم، نحن هنا ن�س���ّكل جلان خر�ء مثله���م لقتل �لكتب، 
وقد ت�سرق �سم�سن���ا ذ�ت �سباح فنجد �بن زبال على مقعد 

وزير �لعدل.
عن/ امل�صري اليوم

الرواية التي وصفت بـ "الفجور" 
وطوردت 30 عاًما..

حمدي عبد الرحيم  

عشيق الليدي تشاترلي..
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م����ن اص��������دارات لورنس.. بين مطاردة القضاء 
وعجز السينما
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م���ع د. ه. لور�ن����س، �أو ديفي���د هرب���رت لور�ن����س ب���د�أت 
م�سرت���ي مع �لرجمة. كن���ت �أترجم من ح���ن لآخر مقال 
ق�س���ًر�، �أو ق�س���ة ق�سرة، �أو ق�سي���دة. لكنني يف 1989 
ب���د�أت ترجم���ة �أول كت���اب، وكان كت���اب لور�ن�س"فنتازيا 
�لغري���زة"، وق���د ن�سرت���ه د�ر �له���ال يف 1992. قبله���ا مل 
يخطر ببايل قط �أن �أكون مرجًما. ومل �أحلم قط مبو��سلة 
�لرجم���ة. كان "فنتازي���ا �لغري���زة" كتاًب���ا �أث���ار �إعجابي، 
كتاًب���ا يف �لتحليل �لنف�سي يكتبه �ساع���ر ورو�ئي، �أي �إنه 
لي����س كتاًبا يف �لتحليل �لنف�سي باملعن���ى �لعلمي للتحليل 
�لنف�س���ي. �إنه كتاب يحم���ل كل �ساعرية �ل�ساعر وكل قدرته 
�لرو�ئية؛ كتاب �أثار �إعجابي، و�أثار يفَّ روح �لتحدي. �إنه 
كتاب �سعب، بلغة �سعبة، فما بالك حن يكون �ملرجم يف 

�أوىل خطو�ته يف �لرجمة.. 
هك���ذ� ب���د�أت م�سرت���ي م���ع �لرجم���ة. بعده���ا فك���رت يف 
ترجمة"ع�سي���ق �للي���دي ت�سات���ريل"، خا�س���ة و�أنني كنت 
ق���د ق���ر�أت ترجم���ة �أم���ن �لعيوط���ي، �ل�س���ادرة ع���ن د�ر 
�له���ال. وخط���ر يل �أن �أق���ارن �لن����س �لإجنلي���زي بن����س 
ترجم���ة �لعيوطي، وكنت يف ذلك �لوق���ت �أحاول �أن �أتعلم 
بقر�ءة ن�سو����س مرجمة لكبار �ملرجمن مع �لن�سو�س 
�لأ�سلي���ة. وكانت �ملفاج���اأة: ترجمة �لعيوط���ي خمت�سرة 
�، خمت�س���رة ب�س���كل خم���ل، وت�س���كل �حلل���م برجمة  ج���دًّ
�لرو�ي���ة، ولأ�سب���اب كث���رة بق���ي �حلل���م كامًن���ا ل�سنو�ت 
و�سن���و�ت، حت���ى عر�س���ت �لفك���رة عل���ى �لدكت���ور جاب���ر 
ع�سفور، حن كان رئي�ًسا للمركز �لقومي للرجمة، فردد 
يف �لبد�ي���ة و�أم���ام رغبت���ي �ل�سديدة يف ترجم���ة �لرو�ية، 
���ا، على ترجمتها على �أن �أترجم ن�س حماكمة  و�فق، �سفهيًّ
ا و�أن ين�سر معها، وبعد خروجي من مكتبه،  �لرو�ي���ة �أي�سً
و�أم���ام ذوقه �ل�سديد يف �لتعامل مع���ي، قررت �أنه ل د�عي 
لإح���ر�ج �لرجل، رمبا ت�سبب له �لرجم���ة م�ساكل وظيفية 
ه���و يف غن���ى عنها. وح���ن تغ���رت �لظروف، بع���د يناير 
2011، ويوني���و 2013، �أو توهمت �أنها تغرت، ��ستيقظ 
�حلل���م مرة �أخ���رى، وعر�س���ت �لفكرة على �لدكت���ور �أنور 
مغيث، وجاء �لرف�س هذه �ملرة لوجود ترجمة حنا عبود، 
وه���ي يف �حلقيقة ترجم���ة �سيئة مليئة باأخط���اء ج�سيمة، 
باأخطاء ت�س���وه �لن�س �إىل حد كبر، و�ساأعر�س لأخطائها 
باخت�سار يف ق�سم لحق من هذه �ملقدمة. ثم عر�ست �لأمر 
عل���ى �ل�سديقة �سو�سن ب�سر لرجم���ة �لرو�ية لد�ر �آفاق، 
وكان �لرحي���ب، وه���ا هي �لرجم���ة، وقد �نتهي���ت منها. 

�سكًر� لل�سديقة �سو�سن ب�سر ولد�ر �آفاق. 
وق�سائ���د  ق�س���رة  ���ا  وق�س�سً رو�ي���ات  لور�ن����س  كت���ب 
وم�سرحي���ات ومق���الت وكتب رح���ات ور�سائ���ل. جعلته 
رو�ياته"�أبناء وع�س���اق")1913( و"قو�س قزح")1915( 
�للي���دي  و"ع�سي���ق  عا�سق���ات")1920(  و"ن�س���اء 
ت�سات���ريل")1928( �أح���د �أهم �لكت���اب �لإجنليز يف �لقرن 

�لع�سرين.
ويف 1928 �س���درت �لطبع���ة �لأوىل من"ع�سي���ق �للي���دي 
� مطبع���ة �إيطالية، لأن لور�ن�س  ت�سات���ريل"، �أ�سدرتها �سرًّ
مل يع���ر عل���ى نا�س���ر بريطاين. وحي���ث �إن���ه مل تكن هناك 
حق���وق ملكية فكري���ة على �لكتاب، �س���درت طبعات عديدة 
مقر�سن���ة يف كل مكان، وخا�س���ة يف �لأماكن �لتي مل تكن 
تخ�س���ع للرقاب���ة، منها طبعة يف باري����س )1929( وطبعة 
منقح���ة يف �إجنل���ر� )1932(، ومل يطب���ع �لن����س �لكامل 
للرو�ي���ة �إل يف 1959 يف نيويورك ويف لندن 1960 بعد 
�تخاذ �لق���ر�ر�ت �لقانونية ب�ساأنه���ا يف �ملحاكمة �ل�سهرة 

ب�س���اأن �لرو�ية، �س���د د�ر بنجوين، �لت���ي ن�سرت �لرو�ية، 
مبوج���ب قانون �ملن�سور�ت �لفاح�س���ة، وقد �نتهت بترئة 
بنجوي���ن، وترير ��ستخد�م �لرو�ي���ة مل�سطلحات جن�سية 
كان���ت حمظورة حتى ذلك �لوقت. و�سمحت هذه �لقر�ر�ت 
بحري���ة ن�سرها وتد�ولها، و�س���ارت �لرو�ية منوذًجا لعدد 
ل يح�س���ى م���ن �لأو�ساف �لأدبية لاأفع���ال �جلن�سية. وقد 
ت���وج حكم لن���دن بال�سماح بن�سر �لرو�ي���ة جهود عدد كبر 
م���ن �لكت���اب �لإجنلي���ز �لبارزي���ن �لذي���ن كان���و� �سه���وًد�، 
ود�فعو� عن �لرو�ية. و�لرو�ية ت�سور عاقة حب جن�سي 
ب���ن حو�جز �لطبقة و�لزو�ج. �لع�سيق حار�س طر�ئد عند 
زوج �لع�سيق���ة، �أي �إنه بتعبر لور�ن�س، على ل�سان �ل�سر 
كلفورد ت�سات���ريل، زوج �لليدي ت�سات���ريل ينتمي"للطبقة 
�خلادمة"، و�لع�سيق���ة، �لليدي ت�سات���ريل، تنتمي"للطبقة 
�حلاكم���ة"، بتعب���ر لور�ن����س، عل���ى ل�س���ان �ل�سخ�سي���ة 

نف�سها.
كان لور�ن����س يرى د�ئًما �سرورة رب���ط �لن�ساط �جلن�سي 
بامل�ساع���ر، وكان خيال���ه يتج���اوز د�ئًم���ا ح���دود �مل�سموح 
ويف"ع�سي���ق  بالتف�سي���ل.  للرقاب���ة  يخ�س���ع  وكان  ب���ه، 
�للي���دي ت�ساتريل"ي�س���ف �لأفع���ال �جلن�سي���ة ب�سكل كامل 
باعتباره���ا تعبًر� عن �أوجه �حلب �أو �أمزجته. وي�ستخدم 
�لكلم���ة �لعامي���ة �لتي تدل عل���ى �لفرج، مما �عت���ر �سادًما 
�لريطانية"بو�س���ف  تكتفي"�ملو�سوع���ة  )باملنا�سب���ة، 
�لكلم���ة، باأنه���ا �لكلمة �لعامي���ة �ملكونة م���ن �أربعة حروف 
]cunt[ ول تذكره���ا، ويبدو �أن ذك���ر �لكلمة كتابة ماز�ل 
يعت���ر خروًجا على �لذوق؛ ومن �جلدير بالذكر �أن �لكلمة 
ترد للم���رة �لأوىل يف �ل�سفحة �لأخرة من �لف�سل �لثاين 
ع�س���ر، و�أن �لن�سخت���ن �للت���ن عرت عليهما م���ن �لرو�ية 
عل���ى �لنت ب�سيغ���ة بي دي �إف من �لرو�ي���ة، حتذفان هذه 
�ل�سفحة؛ يبدو �أن وقع �لكلمة �لإجنليزية �أ�سو�أ بكثر من 

وقع مر�دفها يف �لعامية �مل�سرية(.
تعك����س �لرو�ية، وهي �آخر رو�ي���ات لور�ن�س، �إميانه باأن 
على �لرجال و�لن�ساء �لتغلب على �لقيود �ملميتة للمجتمع 
�ل�سناع���ي و�تب���اع �لغر�ئ���ز �لطبيعي���ة �لت���ي تقودهم �إىل 
�حل���ب �لعاطف���ي. وق���د حظيت �لرو�ي���ة ب�سهرته���ا نتيجة 
 � ا جدًّ و�سفه���ا �ل�سري���ح للعاقة �جلن�سية. وما يبق���ى قويًّ
� ب�ساأن ه���ذه �لرو�ية لي�س فق���ط �سدقها  ���ا ج���دًّ و��ستثنائيًّ
يف ت�سوي���ر ق���وة �لعاقة �جلن�سي���ة بن �لرج���ل و�ملر�أة، 
ب���ل يف حقيقة �أنه���ا ماز�لت و�حدة من �لرو�ي���ات �لقليلة، 
يف تاريخ �لأدب �لإجنليزي، �لتي تعالج �لرغبة �جلن�سية 
للمر�أة. وت�سور جتربة �مل���ر�أة ومتعتها يف عاقة جن�سية 
ُمْر�سية وخيبة �أملها يف عاقة جن�سية غر ُمْر�سية، وكاأن 
ه���ذ� مل يكن كافًيا لتكون"ع�سي���ق �لليدي ت�ساتريل"�إحدى 
ا  �لرو�يات �لعظيمة يف �لأدب �لإجنليزي، لكنها متثل �أي�سً
�نعكا�ًسا بارًعا وعميًق���ا حلالة �ملجتمع �حلديث، و�لتهديد 
�ل���ذي يو�ج���ه �لثقاف���ة و�لإن�ساني���ة �أم���ام �مل���د �ملتو��سل 

للت�سنيع و�لر�أ�سمالية.
ورغم �سهرة �لتيمة �جلن�سية يف �لرو�ية، ورمبا �عتبارها 
�لتيم���ة �لأ�سا�سي���ة للرو�ي���ة، �أعتق���د �أن �لتيم���ة �لرئي�سية 
)"�لطبق���ات  �لعم���ل  �أرب���اب  ب���ن  �لعاق���ة  ه���ي  للرو�ي���ة 
�حلاكم���ة"( و�لعمال"�لطبقات �خلادم���ة"(. وميكن و�سع 
عاق���ة �لع�س���ق �جلن�س���ي يف �لرو�ي���ة يف �إط���ار �لتيم���ة 

�لثانية.
تب���د�أ �لأح���د�ث �لرئي�سي���ة يف �لرو�ي���ة يف نهاي���ة �حلرب 
�لعاملي���ة �لأوىل، وت�سور حياة �أرب���اب �لعمل، كما ت�سور 

حي���اة عمال مناج���م �لفحم. وت�سور �لعاق���ة بن �لثنن. 
وت�سور زح���ف �إجنلر� �جلديدة عل���ى �إجنلر� �لقدمية، 
وطغي���ان �لت�سنيع على كل �س���يء، مبا فيها، بالطبع، روح 
�لإن�سان. ت�سور �لرو�ية �أفكار �جليل �جلديد من �ملثقفن 
�لإجنلي���ز، ممثل���ن يف �ل�سر كلفورد ورفاق���ه، ومو�قفهم 
م���ن �لكثر م���ن �أم���ور �حلي���اة، ومنه���ا �جلن����س بالطبع. 
وت�س���ور ثرث���رة �لعم���ال ور�سوخه���م، رغ���م �حلديث عن 
بع�س �لإ�سر�ب���ات، وعن بع�س �لأفكار �ل�سر�كية، وعن 
�ل�سوفي���ت، لكنه حديث عار�س متاًما. ورمبا تكون �ل�سمة 
�مل�سرك���ة بن �جلميع هي �لإقر�ر باأهمية �ملال، و�عتباره 
مقيا�ًسا للنجاح. كما ت�سور �جليل �لنا�سئ و�سغفه باللهو. 
�، ومن �لإخ���ال �خت�ساره���ا �إىل تيمة  �لرو�ي���ة غنية ج���دًّ

�لع�سق.
ل �أمان���ع يف ترجمة عمل �أدبي عظي���م ترجم من قبل. على 
�لعك����س متاًما، �أعتر تع���دد �لرجمات �جليدة لعمل �أدبي 
عظي���م �إث���ر�ء من نوع ما، وخا�س���ة �إذ� كان �ملرجم يتمتع 
مبوهب���ة �أدبية، وه���ذه �ملوهب���ة يف ر�أيي �س���رط �أ�سا�سي 
من �س���روط تقدمي ترجم���ة �أدبية جيدة. يق���دم كل مرجم 
قر�ءته للعمل و�سياغته �خلا�سة لهذه �لقر�ءة. وعلى هذ� 
�لأ�سا����س حلمت برجمة"ع�سيق �للي���دي ت�ساتريل"، رغم 

وجود ترجمات لها، �أو ما يو�سف باأنه ترجمات.
ذك���رت من قبل ث���اث ترجم���ات للرو�ي���ة. �لأوىل، ترجمة 
�أم���ن �لعيوط���ي، وقد �سدرت عن د�ر �له���ال، 1989، ول 
�أع���رف �إن كانت ترجمة لإحدى �لن�سخ �ملنقحة قبل �سدور 
�لطبع���ة �لإجنليزي���ة �لكامل���ة للرو�ي���ة يف 1960، �أم �أن 
�ملرج���م نف�سه قام بتنقي���ح �لن�سخة �لإجنليزي���ة �لكاملة. 
لك���ن �لنتيجة و�ح���دة، وهي �أنها ترجم���ة ناق�سة، �إىل حد 

بعيد، يبلغ حجمها ن�سف حجم �لرو�ية �لأ�سلية تقريًبا.
�لرجم���ة �لثانية،"ترجمة"رح���اب ع���كاوي، وه���ي عم���ل 
طري���ف، من �ل�سع���ب و�سفه باأنه ترجم���ة. ل عاقة للعمل 
بالأ�س���ل، �إنها تذكرين باأولئك �لكت���اب �لذين كانت حتكى 
له���م �حلكاية ويعيدون �سياغته���ا بالعربية، بلغة ر�سينة، 
وي�سمونه���ا ترجم���ة. حاول رحاب ع���كاوي، ومن �ل�سعب 
�أن �أق���ول �ملرج���م ول �أع���رف كي���ف �أ�سف���ه، �إع���ادة كتابة 
ق�سة �لرو�ية بلغة تذكرين بلغ���ة �لرومان�سين، وبالتايل 
يب���دو �لعم���ل وكاأن���ه ق�س���ة رومان�سي���ة. وبالت���ايل ميكن 
��ستبعاد �لعمل �لذي ي�سميه رحاب عكاوي"ع�سيق �لليدي 
ت�سات���ريل: �إعد�د وحتليل وتق���دمي"، وهذ� �لو�سف نف�سه 
ي�ستبعد �أن �لعمل ترجم���ة. و�لعمل �سادر عن د�ر �حلرف 
�لعرب���ي، �سم���ن �سل�سلة �أجم���ل �لرو�ي���ات �لعاملية. ويقع 

�لعمل يف 150 �سفحة تقريًبا من �حلجم �ل�سغر.
�لرجم���ة �لثالثة، ترجمة حنا عبود )ورد للطباعة و�لن�سر 
و�لتوزي���ع، دم�سق، 1999(، وه���ي �لرجمة �لوحيدة عن 
�لن�س �لكام���ل للرو�ية، لكنها تقع يف �لكثر من �لأخطاء، 
�أخط���اء ل تنم فق���ط عن �جله���ل بالتعب���ر�ت �لإجنليزي، 
���ا. وبالتايل تاأتي فقر�ت  لكنه���ا �أخطاء تنم عن �لغفلة �أي�سً
كثرة ملتب�سة ومتناق�سة مع �ل�سياق، ورمبا غر مفهومة 
عل���ى �لإطاق نتيج���ة �إ�ساءة �لفه���م و�لرجم���ة �حلرفية، 

و�لغفلة عن �ل�سياق. ومن �أمثلة هذه �لأخطاء:
-   يق���ول لور�ن����س �إن و�ل���د ك���وين ق���ام بزي���ارة خاطف���ة 
)لبنت���ه( وبتعب���ره paid a flying visit، لك���ن حنا 
عب���ود يرج���م �جلمل���ة �إىل"دفع و�ل���د كوين ثم���ن بطاقة 

�سفر")�س 42(.
-   يف موق���ف ينحني فيه خادم ل�سيدت���ه �نحناءة خفيفة، 

 made her a slight bow، like aمثل جنتلم���ان
�لنحو  على  عبود �جلملة  gentleman، يرج���م حنا 
�لتايل:"وجعله���ا تنحني قليا، مث���ل جنتلمان")�س 83(، 

وهو فهم للجملة مثر لل�سحك.
-   يتح���دث لور�ن����س عن طفل���ة تنتح���ب و�سخ�س ي�سيء 
معاملتها، وبتعب���ره ill-treating a child، وتاأتي 
ترجم���ة حن���ا عبود"�أحده���م كان يعالج طف���ًا عليا")�س 

.)99
-       تخاط���ب �خلال���ة �بن �أخته���ا، �ل�سر كلفورد، لتحذره 
�إذ� مت���ردت  باأنه���ا  م���ن مت���رد زوجت���ه، وتخت���م كامه���ا 
 you‘ll have yourself to عليه"فاأن���ت �مل�سئ���ول
�أن  thank"،وه���ي عب���ارة يرجمه���ا حناعبود"فعلي���ك 
جت���ر نف�س���ك عل���ى �ل�سكر")����س 117(، وه���و فه���م يبدو 

كوميديًّا.
� من �حلال���ة �ل�سيئة �لتي  -       كان���ت �لأخ���ت م�ست���اءة جدًّ
و�سلت �إليها �أختها وح���ن ر�أت زوج �أختها"كانت غا�سبة 
ج���ًد�she was up in arms"، لكن حناعبود يرجم 
�جلمل���ة مب���ا يتناف���ى م���ع �أي منط���ق، �إىل"فعانقته")�س 

.)122
�، وهي حمبطة )�أو  -   ت�ستم���ع �لبطلة �إىل �أغنية �سيئة جدًّ
حزين���ة �أو منزعج���ة ملا و�سلت �إليه �لأم���ور يف بادها من 
 her heart in her"تده���ور( �أو كما يع���ر لور�ن����س
boots"لكن حنا عبود، باأملعية منقطعة �لنظر، يرجم 

ا ليكون"وقلبها يف جزمتها"!! �لتعبر حرفيًّ
-   يتح���دث �لع�سي���ق ع���ن �أول عاق���ة ح���ب له فيق���ول: �إن 
حبيبت���ه �سجعته على �لق���ر�ءة فكان يق���ر�أ ويفكر بحما�س 
 like a house on fire سديد �أو كم���ا يعر لور�ن�س�
لتاأتي ترجمة حنا عبود على �لنحو �لتايل:"فقر�أت وفكرت 

كما لو كنت بيًتا يحرق".
-   يو��س���ل ع�سي���ق �لليدي ت�ساتريل حكايت���ه، ويقول �إنه 
 I simply ساع بب�ساطة �أو �حرق �أو بتعبر لور�ن�س�
went up in smoke، لكن حنا عبود يرجم �جلملة 

�إىل"وبب�ساطة رحت �أدخن".
-       يق���ول �لع�سي���ق لليدي"ت�سعدي���ن نف�س���ك كاملعت���اد"، 
فت�ساأل���ه:"�أل ي�سع���دك ذلك؟"فرد:"نعم، ي�سع���دين متاًما. 
���ا �أط���رق �حلدي���د وهو �ساخ���ن."�أو كم���ا يعر د.ه.  و�أي�سً
لور�ن�س smite while the iron's hot، لكن حنا 
عبود يرج���م �لتعبر �ل�سائ���ع �إىل"ميك���ن �أن �أحتول �إىل 

دخان من حر�رة �حلديد")336(.
�أكتفي بهذه �لأمثلة. بالإ�سافة �إىل �أن �ملرجم �أ�سر، ل�سبب 
ما، على ترجمة حو�ر�ت وردت يف �لأ�سل باللهجة �ملحلية 
لديرب�ساي���ر، وخا�س���ة عل���ى ل�س���ان مل���ورز، �إىل �لعربي���ة 
�لف�سح���ى، حتى ل���و قال �ملوؤل���ف �إنه حت���دث بالعامية، �أو 
�نتقل �إليها. وهو ما �أعتره عيًبا خطًر� يف �لرجمة، لأن 
�ختاف م�ستوى حديث ملورز، وير�وح بن �لإجنليزية 
�لرفيع���ة و�للهج���ة �لعامي���ة �ملوغلة يف حمليته���ا، له دللة 
و��سحة يف �لرو�ية، ويف �لرو�ية �إ�سارة �إىل هذه �لدللة 
وردت عل���ى ل�س���ان �ل�س���ر كلف���ورد يف حديث م���ع �لليدي 

ت�ساتريل. 
هكذ� ميكن ب�سجاعة، �أو بجر�أة، �أو بغرور، �سمه ما �سئت، 
�أن �أق���ول بثق���ة �إن ه���ذه �لرجم���ة �أول ترجم���ة كاملة �إىل 
�لعربية لرو�ية د. ه. لور�ن�س"ع�سيق �لليدي ت�ساتريل".

مقدمة الطبعة العربية لرواية ع�صيق الليدي ت�ص�اريل

 وميك���ن �ىل ه���ذ� �عتب���ار "ن�س���اء عا�سقات" 
��ستكماًل للرو�ي���ة �ل�سابقة "قو�س قزح"، من 
حيث �نها تتابع هنا حكاية غر�ميات �لأختن 
�ور�س���ول وغ���ادرون بر�نغوي���ن، �للتن كان 
�سب���ق لهم���ا �ن رويتا حكاياتهم���ا يف �لرو�ية 
�ل�سابق���ة. �ما �أحد�ث �لرو�ية �جلديدة فتدور 
ب���ن �إنكلر� ومنطق���ة �لب���رول �لو�قعة بن 
�يطالي���ا و�لنم�س���ا. ومنذ �ل�سفح���ات �لأوىل 
ل�پ"ن�س���اء عا�سق���ات"، جندن���ا �م���ام كل م���ن 
�لأخت���ن وق���د �سار ل���كل منهما رج���ل خا�س 
به���ا. وه���ذ�ن �لرج���ان هم���ا ر�ب���رت بركن 
وجر�ل���د كري�س. ما يعن���ي �ن �لكاتب تعامل 
هن���ا، يف ن�سه هذ�، م���ع �أربع���ة �أ�ساليب لفهم 
�حلب وعي�سه. ومن ثم �نكب يف عمق �أعماق 
ن�س���ه وفكره على در��س���ة �لعاقة بن �لرجل 
و�مل���ر�أة، هذه �لعاقة �لتي ندرك لدى قر�ءتنا 
كل ن�سو����س لور�ن����س، �نها �سكل���ت �لق�سية 
�لت���ي حرته وعذبت���ه �إذ �أم�س���ى حياته وهو 
يحاول فهمها. ومن �لو��سح �ن للعاقة هذه، 
يف نظ���ر لور�ن�س ثاثة �أبعاد، فهي من ناحية 
عاقة ذهنية وعاق���ة ج�سدية، ومن ثم عاقة 

�ساملة.
 يتب���ع لور�ن�س هنا عاق���ات كل من �لثنائين 
غ���ادرون جر�ل���د و�أور�س���ول م���ن جر�ئه���ا، 
�ىل م�س���ره �لبائ����س ودم���اره بالن�سب���ة �ىل 
�لثنائي �لأول، و�إىل نوع من �لتو�فق �ملوقت 
بالن�سب���ة �ىل �لثنائي �لث���اين، ونقول �ملوقت 
لأن �لرو�ي���ة تنته���ي م���ن دون �ن تو�س���ح لنا 
م���ا �ذ� كان ه���ذ� �لتو�ف���ق �سيتو��س���ل لحقًا. 
�أما ديك���ور �لأحد�ث فه���و، يف �لبد�ية منطقة 
و�سط���ى يف �إنكل���ر� وجو�ره���ا تنم���و فيه���ا 
حرك���ة �لأح���د�ث وتتط���ور، وغالب���ًا يف �سكل 
يب���دو وكاأن���ه يف �أحي���ان كث���رة �أفل���ت متامًا 
م���ن بن ي���دي �ملوؤل���ف لتح���اول كل �سخ�سية 
�ن تعي����س حالتها �خلا�س���ة. ونحن هنا، عند 
ه���ذه �لأحد�ث، خ���ال �لعق���د �لأول من �لقرن 
�لع�سري���ن... �م���ام فتات���ن متحررتن و�سط 
جمتم���ع كان بد�أ يع���رف �نطاقته. فاأور�سول 

مّدر�سة وغ���ادرون فنانة... ويحدث لهما ذ�ت 
زم���ن �ن تلتقي���ا بال�ساب���ن ر�ب���رت وجر�لد 
�للذي���ن يعي�س���ان يف �ملنطق���ة نف�سه���ا. وبع���د 
�ن يح���دث �للق���اء، تكت�س���ف �ور�س���ول �نه���ا 
مغرم���ة بر�ب���رت متامًا. �م���ا غ���ادرون، فاإنها 
تك���ون �أق���ل �سرع���ة يف �لوق���وع يف �حلب... 
حت���ى و�إن كانت �ست�سكل ثنائي���ًا مع جر�لد. 
غ���ر �ن عاق���ة ه���وؤلء �لأربعة ل تق���وم على 
�إذ ه���ا ه���م مي�س���ون ج���زءً�  �حل���ب وح���ده، 
كب���رً� من وقته���م مع���ًا، وه���م يتناق�سون يف 
�سوؤون �ملجتم���ع و�حلب و�لزو�ج و�ل�سيا�سة 
و�لعاق���ة بن �لرجل و�مل���ر�أة. بعد ذلك، و�إثر 
حفل �ساه���ر يق���ام يف منزل جر�ل���د، ت�سبح 
غ���ادرون معلمة لديانا �خ���ت جر�لد. ولحقًا 
بعد ذل���ك يتوفى و�ل���د جر�لد، �ل���ذي يعي�س 
وعائلت���ه من ملكيت���ه منجم فح���م. وهنا على 
�أثر رحي���ل �لأب، يطلب ر�ب���رت من �أور�سول 
ته���ب  �ملقاب���ل  ويف  فتقب���ل.  تتزوج���ه،  �ن 
�لعو��س���ف يف وج���ه �لثنائي �لث���اين �ملوؤلف 
من غ���ادرون وجر�ل���د. غر �ن ه���ذ� ل مينع 
�لأربعة من �لتوجه �ىل منطقة �لألب لتم�سية 
�لإج���ازة. وهن���اك يلتق���ي جر�ل���د بلورك���ي، 
وه���ي فنان���ة م�سوهة ج�سديًا بع����س �ل�سيء، 
لكنه���ا م�سيط���رة عاطفيًا... ويرتب���ط �لثنان 
بعاق���ة كثيفة. و�إثر هذ� تزي���د حدة �مل�ساكل، 
�ىل درج���ة �ن جر�لد، �إذ ت�ستثره يف �آن معًا 
لورك���ي وغ���ادرون ناهيك بطبيعت���ه �خلا�سة 
�لتدمرية، يح���اول �ن يقتل غادرون... وهو 
�إذ يخفق يف ذلك، ين�سحب هاربًا غا�سبًا نحو 
�جلب���ال، حيث ي�سقط من علو �ساهق وميوت 

وحيدً� متاأملًا و�سط �لثلوج.
تبدو"ن�ساء  ل  ق���د  �لأح���د�ث  ناحي���ة  < م���ن 
عا�سقات"غني���ة �أو ذ�ت حبك���ة طريف���ة. غ���ر 
يف  هن���ا،  تكم���ن  ل  �لرو�ي���ة  ه���ذه  ق���وة  �ن 
�حلبك���ة... ب���ل - وكما هي �حل���ال يف معظم 
رو�ي���ات لور�ن����س - يف �ملن���اخ �ل���ذي ر�سمه 
ويف �لعاق���ات �لتي �أب���دع يف ت�سويرها. ثم 
بخا�س���ة يف �لنقا�سات �ل�ساخب���ة �لتي تدور 

م���ن حول �أم���ور كانت بد�أت ت�سغ���ل جديًا بال 
�أهل بد�يات �لقرن �لع�سرين. ومن هنا �أهمية 
تل���ك �ل�سفح���ات �لت���ي ي�س���ور لن���ا لور�ن�س 
فيه���ا، �سخ�سيات���ه وهي تط���رح �أ�سئلتها على 
ذ�ته���ا. وكل ه���ذ� يف �إطار �أ�سئل���ة وحتليات 
ع���ن  �لأم���ر  نهاي���ة  لن���ا يف  فل�سفي���ة تك�س���ف 
�ل�سم���ات �لعميقة يف فك���ر لور�ن�س: �حل�سية 

�جل�سدي����ة منظ����ورً� �إليه����ا ب�سفته����ا �لطريق 
�لتحال����ف  �حلقيقي����ة،  �ملعرف����ة  �ىل  �مل����وؤدي 
�ل�سويف �حللويل بن �لطبيعة وبن �لإر�دة 
�ل�سري����ة �ملاثل����ة د�خ����ل كل �سخ�����س... وبن 
ه����ذ� وذ�ك، �لهو�س �لأ�سا�س �لذي كان ي�سغل 
ب����ال لور�ن�س ويعذب����ه يف حياته ويف فكره: 
�لهو�س بفك����رة �أن �لرجل و�مل����ر�أة لي�سا �أكر 
من فقر�ت م�ستتة �لآن من كٍل و�حد كان 

يف �ملا�س����ي متوح����دً�، و�أن تفرقهما �لآن هو 
�لذي ي����وؤدي �ىل غي����اب نقاء �لعاق����ة بينهما 
وو�سوحه����ا. علمًا �أن �لعاق����ة �جلن�سية هي 
كل م����ا بق����ي لدينا من ذلك �ملزي����ج، �أو من ذلك 
�خلل����ط، حت����ى. وم����ن هن����ا، ف����اإن �لعب����ار�ت 
�لأخرة يف"ن�س����اء عا�سقات"تاأتي لتقول لنا 
�ن �حل����ب تقبل����ه �ل����روح �ملتف����ردة و�مل�ستتة، 
ووجوده����ا  تو�زنه����ا  �س����رط  ب�سفت����ه  فق����ط 
بالت����ايل. �أم����ا �لوح����دة �لد�ئم����ة ب����ن �لرجل 
�ل�سغ����ف  عل����ى م�ست����وى  تق����وم  �إذ  و�مل����ر�أة، 
�ملرغ����وب، فاإنه����ا ل تع����رف حل����وًل و�سط����ى، 
فه����ي �إما �أن تنجح و�إم����ا �أن تخفق وذلك تبعًا 
مل�ست����وى �لكائنات �ملعنية نف�سه����ا. و�نطاقًا 
من ه����ذ� �ل�ستخا�س جلوهر ه����ذه �لرو�ية 
�لعميقة، ي�سب����ح حمقًا ذلك �لناقد �لذي ر�أى، 
ولكن بعد ن�سف قرن من �سدور هذه �لرو�ية 
و�ل�سجة �لتي �أثارتها، �ن �لقرن �لع�سرين مل 
يعرف �لكثر من �لرو�يات �لتي متاثل"ن�ساء 
عا�سقات"قيم����ة وعمقًا يف جم����ال �سر �أغو�ر 
�لنف�����س �لب�سرية من منطلق در�س حالتها يف 

جو من �لعاقات �لثنائية.
 1885 لور�ن�����س  هرب����رت  د�في����د  كت����ب   
 ،1920 عا�سقات"�سن����ة  1930،"ن�س����اء   -
لت�سب����ح لحق����ًا �إح����دى �أه����م رو�يات����ه، وهي 
كان����ت �خلام�سة ب����ن �أعماله �لكث����رة و�لتي 
توزعت منذ �لعام 1911، بن رو�يات طويلة 
وجمموع����ات ق�س�سية وجمموع����ات �سعرية 
وم�سرحيات، �إ�سافة �ىل ع�سر�ت �لن�سو�س 
و�أدب  �لنف�����س  وعل����م  �لأدب����ي  �لنق����د  يف 
�لرح����ات. فاحل����ال �ن لور�ن�����س كت����ب خال 
�أقل من عقدين هو �لذي مات عن 44 �سنة كّمًا 
هائًا م����ن �لن�سو�س. �أما رو�يات����ه �لأ�سا�س 
و�لتي �سنعت له �سهرته �لكرى، فهي �إ�سافة 
�ىل"ن�ساء عا�سقات":"قو�س قزح"وپ"�أبناء 
وع�ساق"وپ"�لفت����اة �ل�سائعة"وپ"�لأفع����ى 
�للي����دي  �لري�س"وطبعًا"ع�سي����ق  ذ�ت 

ت�ساتريل".
عن/ احلياة اللندنية

عبد المقصود عبد الكريم 

"نساء عاشقات" للورانس : 
عن العواطف والعالقات والبشر

"أنا لس��ت أزعم ابدًا أنني ناقد أديب. لكنني أعرف القذارة حني أش��تم رائحتها... ورائحة القذارة 

تطل��ع م��ن هذه الرواي��ة لتصل اىل أع��ىل األعايل". كان ه��ذا التعليق ال��ذي كتبه الصحايف 

اإلنكليزي تش��ارلز بييل يف أحد أعداد شهر أيلول سبتمرب 1921 من صحيفة"جون بول"واحدًا 

من أول وأعنف رضوب التهجم التي طاولت رواية"نس��اء عاش��قات"للكاتب د.ه�. لورانس. 

فهذه الرواية، ومنذ صدورها للمرة األوىل س��نة 1920، عرفت برسعة كيف تثري عامل األدب 

وع��امل األخ��الق يف الوقت نفس��ه، فهوجمت وُرجم��ت وال تزال تهاجم وترج��م اىل يومنا 

هذا. كذلك، فإن الفيلم الس��يناميئ الذي اقتبس��ه عنها املخرج كني راس��ل، هوجم بعنف 

إلباحيت��ه البرصية واألخالقية، يوم عرض س��نة 1969. ومل يش��فع له عن��دذاك فوز بطلته 

غليندا جاكسون بجائزة اوسكار افضل ممثلة. غري ان ما ال بد من قوله هنا هو ان"نساء 

عاشقات"مل متنع يف شكل جدي، علاًم أن طبعتها األوىل كانت أمريكية يف نيويورك 

وكانت طبعة مخصصة ملش��ركني اكتتبوا للحصول عليها س��لفًا... حيث ان الدار 

الن��ارشة مل تطرحها مبارشة يف الس��وق العتقادها بأنها قد متنع تبعًا للس��جال 

األديب والقانوين الذي كانت أثارته رواية للورانس سابقة عليها هي"قوس قزح".

إبراهيم العريس

مقدمة ترجمة 
"عشيق الليدي تشـارلي"

رغم اطالعي عىل ثالث ترجامت، ومعرفتي بوجود ترجمة 

رابع��ة، مل أطلع عليها، يصفها صاحبها بأنها ترجمة مهذبة 

للرواي��ة، ميكنني بش��جاعة، أو بجرأة، أو بغرور، س��مه ما 

شئت، أن أقول بثقة إن هذه الرجمة أول ترجمة كاملة إىل 

العربية لرواية د. ه. لورانس"عشيق الليدي تشاتريل". 

مرتجم م�صري
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ماجد الحيدر

عادل نصار

َديِف���د ِهرب���رت لورن����س. ول���د يف 11 �أيلول 
وت���ويف  �إنكل���ر�.  �إي�ست���ُود،  يف   1885
يف"فان�س"بفرن�س���ا.   1930 �آذ�ر   2 يف 
موؤل���ف رو�ي���ات وق�س�س ق�س���رة و�أ�سعار 
ور�سائ���ل.  رح���ات  وكت���ب  وم�سرحي���ات 
جعلت من���ه رو�ياته: �أبن���اء وع�ساق 1913، 
قو����س ق���زح 1915، ن�ساء عا�سق���ات 1920، 
وع�سي���ق �للي���دي ت�سات���ريل 1928 ناهي���ك 
ع���ن جمموعات���ه �لق�س�سية �لعدي���دة و�حدً� 
م���ن �أكر �لكت���اب �لإنكليز تاأث���رً� يف �لقرن 

�لع�سرين.
رمب���ا تع���رف �لكثر م���ن ق���ر�ء �لعربية على 
لورن�س باعتباره و�ح���دً� من �أملع �لرو�ئين 
و�لق�سا�س���ن و�أكره���م �إثارة للج���دل، لكن 
�لقلي���ل منه���م م���ن يع���رف �أن لورن����س كان 
و�حدً� من �ل�سع���ر�ء �ملرموقن. لقد �سهد كل 
من ع���رف لورن�س عل���ى �ل�سحر �ل���ذي مييز 
�سخ�سيت���ه، تل���ك �ل�سخ�سي���ة �لت���ي تعي����س 
وكتابات���ه  و�سع���ره  ق�س�س���ه  يف  بعنف���و�ن 
�لنرية �لعديدة ور�سائله. لكن �سعر لورن�س 
ي�ستحق وقفة خا�سة: �إن مل�ساته يف �لق�سائد 
�ملبكرة كانت غر و�ثق���ة يف �أغلب �لأحيان؛ 
وعبار�ته"�أدبية"�أك���ر مم���ا ينبغي، وكثر� 
ِّده �لقافي���ة. لكنه ومن خال قدرٍة فذٍة  ما تقي�
على �لتق���دم، ط���ور �أ�سلوبًا �سدي���د �لتلقائية 
م���ن �ل�سعر �حل���ر �ل���ذي ي�سمح ل���ه بالتعبر 
ع���ن خلي���ط ل ي�ساه���ى م���ن ق���وة �ملاحظ���ة 

و�لرميز.
رمب���ا يك���ون ل�سع���ر لورن����س �أهمي���ة كبرة 
يف"�نظ���رو�!  كم���ا  �سرت���ه،  تتب���ع  يف 
بع����س  �أن  كم���ا  �أفقن���ا!")1917(،  لق���د 
�لبنف�س���ج")1929(،  يف"�أزه���ار  �لق�سائ���د 
�ل�سخري���ة  لذع���ة  و"�لأ�س���و�ك")1930( 
�أك���ر م�ساهمات���ه �أ�سال���ة  �أن  وذكي���ة. غ���ر 
هو"طيور ووحو�س و�أزهار")1923( �لتي 
يب���دع فيه���ا �سعر� ل �سابق له ح���ول �لطبيعة 

يقوم على �أ�سا�س جتارب���ه يف م�سرح �لبحر 
�أم���ا  �أمري���كا،  غرب���ي  وجن���وب  �ملتو�س���ط 
يف"�آخ���ر �لأ�سع���ار")1932( ف���ر�ه يتاأم���ل 
�مل���وت �لذي �أح����س بدن���ّوه، كم���ا �إن �أعماله 
�لق�س�سي���ة و�لرو�ئي���ة حتف���ل بالكث���ر مما 
ميكن عده من عيون �لقطع �ل�سعرية �لنرية 
كم���ا يف ه���ذه �ملقطوعة م���ن �ل�سع���ر �ملر�سل 
يف ق�سته"�لنغم���ة �لتو�فقية"�لت���ي ترد على 

ل�سان �لبطلة �ملحبطة يف مونولوج طويل.
ل ميك���ن للباحث يف �أعمال لورن�س �أن يهمل 
ر�سائل���ه �لتي ل تب���ارى؛ فهي تنق���ل -�سو�ء 
يف تن���وع �أ�ساليبه���ا �أو حيويته���ا �أو نط���اق 
�هتماماته���ا- �سورة ر�ئعة وغني���ة لكاتبها، 
وعاقات���ه مبن ير��سله، و�لبهج���ة، و�لكاآبة، 
و�لتاأمات �لنبوية حلياته �ملرحلة. ُجمعت 

يف"�ل�ساب���ط  �لق�س���رة  لورن����س  ق�س����س 
�لرو�س���ي و�إنكل���ر�.. �إنكلرت���ي وق�س�س 
�أخرى")1922(،"�مل���ر�أة �لت���ي رحلت بعيدً� 
وق�س����س �أخ���رى")1928(، و"ح���ب و�سط 
�أكد�����س �لق����س وق�س�س �أخ���رى")1930(، 
ل  وغره���ا. كما �إن م�سرحيات���ه �لأوىل:"ترمُّ
�ل�سيدة هولرويد")1914( و"�لكّنة")قدمت 
عل���ى �مل�س���رح ع���ام 1936( ق���د جنح���ت يف 

�مل�سرح و�لتلفزيون.
ويف ما يخ�س كت���ب �لرحات فاإن"�سردينيا 
و�لبح���ر")1921( �أكره���ا تلقائية، �أما كتب 
�لرح���ات �لأخ���رى فه���ي تت�سم���ن رح���ات 

مو�زية �ىل �أعماق لورن�س.
لق���د �ت�سمت حي���اة لورن����س و�آر�ئه وحقول 
ُع���ِرف يف  �إبد�عات���ه بتن���وع مده����س: فق���د 

بد�يات���ه رو�ئي���ا من �لطبق���ة �لعامل���ة ير�سم 
�سورة حلقيقة �حلياة �لعائلية يف �ملقاطعات 
�لإنكليزي���ة. �أم���ا يف �لأي���ام �لأوىل للتحليل 
�لنف�س���ي فق���د �أ�سته���ر موؤلفًا-بط���ًا للتاريخ 
�ملر�س���ي حلالت عق���دة �أوديب. لك���ن �أعمال 
لورن�س �لاحق���ة �لتي تناول فيها مو�سوعة 
ر�ئ���دً�  ر�سمت���ه  �سري���ح  ب�س���كل  �جلن����س 
ل�"�لتح���رر"، �لأم���ر �لذي مل يل���ق ��ستح�سان 
لورن����س نف�سه. لقد �سعر �لق���ر�ء منذ �لبد�ية 
مبيل �سديد �ىل �حليوي���ة �ل�سعرية لكتاباته 
�لذ�تي���ة  �حل���الت  لو�س���ف  �سعي���ه  و�ىل 
للعاطف���ة و�لإح�سا�س وقوة �لبديهة. �إن هذه 
�لعفوي���ة و�لو�س���وح يف �مل�ساع���ر ير�فقان 
مع �لتك���ر�ر �مل�ستمر، مع قلي���ل من �لتعديل، 
للمو�سوع���ات و�ل�سخ�سيات، و�لرموز �لتي 

تع���ر عن �لأف���كار و�لروؤى �لفني���ة �ملتطورة 
للورن����س نف�سه. وتبق���ى رو�يات���ه �لعظيمة 
�سعب���ة لأن و�قعيته���ا مبطن���ة با�ستع���ار�ت 
�سخ�سي���ة كث���رة، وعنا�س���ر ميثولوجي���ة، 
وف���وق ذل���ك مبحاولت���ه �لتعب���ر بالكلم���ات 
ع���ن �أموٍر يعج���ز عنه���ا �ل���كام يف �حلالت 
�لعادي���ة لأنه���ا توج���د يف م���ا ور�ء �لوع���ي. 
ح���اول لورن����س �أن يتجاوز"�لأن���ا �لقدمية، 
�ملر�سخة"لل�سخ�سي���ات �ملاألوف���ة لدى قر�ء 
�لرو�ي���ات �لتقليدي���ة. �إن �سخ�سياته تعاين 
با�ستم���ر�ر م���ن حتولت ناجتة ع���ن عمليات 
غ���ر و�عية ولي�س ع���ن مقا�س���د �أو �أفكار �أو 

ُمُث�ل و�عية.
لق���د كان لورن�س يف �لنهاي���ة كاتبًا"دينيًا"مل 
يبل���غ رف�سه للم�سيحي���ة حد� يدفع���ه �ىل �أن 
يحاول خلق �أ�س�س ديني���ة و�أخاقية جديدة 
للحياة �لع�سرية عن طريق �لبعث و�لتحول 
�مل�ستمري���ن للنف����س. �إن ه���ذه �لتح���ولت ل 
تتح���د بال���ذ�ت �لجتماعي���ة فق���ط، كم���ا �أنها 
مل تك���ن يوم���ا ظاه���رة بو�سوح حت���ت �سمع 
�لوع���ي وب�سره. لقد دعا لورن�س �ىل �نفتاح 
جديد على ما �أ�سماه"�لآلهة �خلفية"للطبيعة، 
و�لإح�سا�س، و�لغريزة، و�لن�ساط �جلن�سي؛ 
لق���د كانت �إع���ادة �لت�سال به���ذه �لقوى، يف 

نظره، بد�ية لطريق �حلكمة.

)1( �لأ�سى

�خليُط �لرماديُّ �لرفيع
�ل�ساعد من �ل�سيجارة �لتي

ن�سيتها بن �أ�سابعي
ملاذ� يوجع قلبي؟

**
�آه، ل�سوف تفهم :

حن حملُت �أمي ب�سع مر�ت
نازل بها �ل�سامل

يف �أول مر�سها
كنت �أكت�سف

-تاأنيبا يل على مرحي-
ب�سع �سعر�ت رمادية طويلة

على �سدر معطفي
و�أر�قبها وهي تطر

و�حدة و�حدة
�ساعدة يف �ملدخنة �ل�سود�ء

)2( ترنيمة �مر�أٍة مريرة
من ق�سته �لق�سرة"�لنغمة �لتو�فقية"

كحديقٍة يف �ل�ستاء كنُت
مفعمًة بالر�عم و�جلذور

عامرًة وحبلى بالأز�هر �ل�سغرة
ولقد تهاوت كلها من قبل �أن تولد

ًة �سغرة.. جمَه�سة.. من زهور! �أِجنَّ
كل يوم كنت �أحلق كالنحلة لأجمع �ل�سهد من 

�ل�سماء
و�أروح �بح���ث ب���ن جنومه���ا ع���ن �لرحي���ق 

�لذهبي �لأ�سهى
حتى �أماأ بها �أقر��س ع�سلي �ل�سافية

ث���م ك�س���رُت قر����س �لع�س���ل، و�أدنيت���ه م���ن 
�سفاهك

لكنك �أ�سحت عنه وقلت يل:
قد و�سخِت وجهي ولطخِت يل فمي!

يوم���ًا بعد ي���وم كان ج�سدي مث���ل ب�ستان من 
�لكروم

وكانت عروقي هي �لكرمات.
وح���ن ن�سج���ت �أعنابه���ا وتدل���ت عناقيدها 

�حللوة �لريانة
ع�سرتها لك حبة فحبة

حتى ماأت لك �لكاأ�س خمرً�
وهرعت به �ليك جذىل
لكنك �أجفلت و�بتعدت
ف�سقط �لكاأ�س من يدي

وتناثرت �سظاياه حتت �أقد�مي.
لطاملا قلت له، لطاملا قلت:

ها هي �ل�ساعة قد �أزفت
لكنه يجيبني: لي�س بعد.

لطاملا كان ي�سمع �سيحة �لديك عند �لفجر
فيخرج للع���ر�ء.. ثم يبك���ي.. دون �أن يعرف 

�ل�سبب.
كن���ُت رو�س���ة وكان يجري خ���ايل كما على 

�لع�سب.
كنُت جدوًل من �ملاء رقر�قًا

لكنه رمى فيه �أقذ�ءه!
ن�سرُت له قو�س قزح بن �أذرعي �ملمدودة

لكنه قال يل:
فتحِت ذر�عيِك يل ومل متنحيني �سيئًا!
وما �أنا �ل�ساعَة غر �إناء لزهور ذ�بات

غر �سظايا ملونة من جمال حمطم
غر قفر نحل خاٍو.

نع���م.. �أن���ا ث���وب ق�سيب �أكل���ه �لبل���ى قبل �أن 
ُيرتدى

�أنا مغنٍّ �أبكم وعندليٌب ين�سد يف نغمٍة نافرٍة 
�سوهاء

قد �نتهى �أمري و�نق�ست �أيامي
و�سرع���ان ما �ألقى، مثل �سدف���ة خاوية، على 

�ساطئ �لبحر
فت�سحقني �لأقد�م.. وحتيلني تر�بًا.

غر �أنني، يف هذه �ل�ساعات
�ساأغن���ي، �ساأغني لأولئك �لذي���ن مينحونني 

�آذ�نا م�سغية
عن �لبحر �لذي وهبني �سكلي ووجودي

�لبحر �خلالد �لأبدي..
ول�سوف تكون �أغنيتي مثقلة باملر�رة

لأنني �ساأفارق حياة �لبحر �لد�فقة
لأنني �ساأ�ستحيل �ىل غبار

ذلك �مل�سحوق �لذي ل يعرفه �لبحر.
ول�سوف �أكون ميتة

�أنا �ملجبولة من جوهر �حلياة
ول�سوف �أكون �سامتة

�أنا �لتي ُخِلقُت لأكون فما �سادحًا

ول�سوف تختفي هياأتي
ِنعُت من جمال خال�س. �أنا �لتي �سُ

�حت�سن���ت  �لت���ي  �لب���ذرة  كن���ت  لق���د  نع���م، 
�ل�سماو�ِت يف برعمها

بقمرها �لر��سخ �لأقد�م
وجنومها �لر�ك�سة �ملدومة.

�أدمي  ت�س���قَّ  فل���ن  �لب���ذرُة،  �ُسِحق���ت  ولق���د 
�لأر�س.

�إن �سم���اًء ق���د �ساع���ت، وقم���رً�، وجنوما لن 
ترى �لنور.

كنت برعمًا مل ُيكَت�سف بعد
ويف �أح�س���ان كاأ�سي �ملغلق���ة جتثم �سماو�ت 

وبحر�ت وجد�ول منهارة
و�سم�س وجنوم ز�لت عن �لوجود

وطي���ور ��ستحالت قب�ساٍت من ه�سيم تذروه 
�لريح

لقد �سارت �أغنياتي �لقدمية هو�ًء ياب�سًا
و�أنا، �أنا كاأ�َس قربان معتم

)3( على مهٍل تتز�وج �لأفيال

�لفيُل، ذلك �حليو�ن �لعريق �جل�سيم،
ل ي�سرع يف �لقر�ن،
وحن يعر على �أنثاه

فاإنه و�إياها.. ينتظر�ن، ول يتعجان..
...

ينتظر�ن �لعاطفة �لتي ترقد
يف قلبيهما �لكبرين �خلجولن

كي تت�ساعد رويدً� رويد�
وهما يت�سكعان عند �ل�سفاف
و يرعيان �لع�سب �أو ي�سربان

...
�أو يندفعان يف ذعر مع �لقطيع

خال �أحر��س �لغابات
وينامان يف �سمت مهيب

وي�ستيقظان معا.. دون �أن ينب�سا بكلمة
...

قلوب �لأفيال �لد�فئة �لكبرة
متتلئ بالرغبة على مهٍل �سديد

ويتز�وج �حليو�نان �لكبر�ن �أخرً�
ويطفئان نارهما

...
هي �أعرُق �حليو�نات، هي �أكرها حكمة

ولهذ� فهي تعرف يف �خلتام
كيف تنتظر �أكَر �لولئم وح�سة

و�أكرها �متاء
...

ُق.. هي ل تنتزع، هي ل متزِّ
ودماوؤها �لهائلة تتحرك

كاأمو�ج �لبحر حتت �لقمر
متتد، تقرب، تزد�د �قر�با

حتى تتام�س.. �ساعَة �ملدِّ

)4( بيانو
يف رقٍة، يف �سياء �لغ�سق..

ثمة �مر�أة تغني يل
وتعيدين عر جماز �ل�سنن، حتى �أرى

طفًا يجثو حتت �لبيانو
يغمره طنن �لأوتار

�ساغطًا �أقد�م �أمه �ل�سغرة �ملتوثبة
وهي تغني.. وتبت�سم

...
متكر بي َبر�عُة �لأغنية �خلفية

وتعيدين مرغمًا حتى �أبكي من �لقلب
حنينًا لأم�سيات �لآحاد �ملنزلية �لقدمية:

�ل�ستاء خارج �لأبو�ب،
�لر�نيم يف غرفة �ل�ستقبال �لد�فئة

ورنن �لبيانو دليلنا
...

عبٌث �أن ينفجر �ملغني بال�سياح �لآن
يف رفقة �للحن �لعاطفي للبيانو

ففتنة �أيام �لطفولة تغطيني.. ورجولتي
مطروحٌة يف طوفان �لذكريات،

و�أنا.. �أبكي �أنا للما�سي.. مثل طفل

تعتر رو�ي���ة د.ه.لورن�س"قو�س قزح"�ل�سادرة لدى د�ر �ملدى 
يف طبعته���ا �لثاني���ة يف ع���ام 2010، وق���د ق���ام برجمته���ا �إىل 
�لعربي���ة فا�سل �ل�سع���د�وي ور�جعه���ا �سعدي يو�س���ف، �جلزء 

�لأول لرو�ية لورن�س ن�ساء عا�سقات.
�لرو�ي���ة عبارة ع���ن تاأريخ للتحولت �لتي ط���ر�أت على و�سعية 
�مل���ر�أة �لإجنليزي���ة يف �أو�خر �لقرن �لتا�س���ع ع�سر وحماولتها 
لأج���ل حتري���ر نف�سه���ا م���ن �لقي���ود �لت���ي تكبله���ا به���ا �لعائل���ة 

و�ملجتمع.
لأج���ل ذل���ك ي�س���رد لن���ا لورن�س تاري���خ ثاث���ة �جيال م���ن عائلة 
مز�رعة يف بريطانيا مي�سورة �حلال، وطبيعة حياتها �ليومية، 
في�سف وحتى �جليل �لثاين كيف تتكرر �حلياة باأدق تفا�سيلها 
م���ن �لعم���ل �إىل �لعاق���ات �لغر�مي���ة فال���زو�ج �ملحت���م فاإجناب 
�لأولد وتربيتهم وق�سمة �لأعمال �لتاريخية بن �ملر�أة و�لرجل 
و�ل�س���ر�ع عل���ى �ل�سلطة و�لكلم���ة �لف�سل و�جلن����س و�لرغبات 

�ملكبوتة غر �مل�سّرح عنها.
�إىل �أن ياأتي �جليل �لثالث �ل�ساج باأحا�سي�سه ووعيه ب�سرورة 
تغي���ر �لأو�س���اع ر�أ�سًا عل���ى عقب فن�سهد ولدة �م���ر�أة من نوع 
خمتل���ف تعي متامًا رغباتها و�حتياجاته���ا ومتطلبات ج�سدها، 
وم���ا تريده م���ن �حلياة، وه���و بالتاأكي���د لي�س �ملن���زل و�لزو�ج 
و�إجن���اب �لأطف���ال ب���ل �أن تعم���ل وتكاف���ح و�أن تك���ون عن�س���رً� 
م�س���اركًا وقويًا يف ع���امل �لرجال، و�أن جت���رب ج�سدها وتطلق 
حريت���ه و�أن ت�ستمتع به لي�س مع رج���ل و�حد، و�أن يفكر �لرجل 

بها ويحبها لذ�تها ل �أن يحب ما يرغب �أن تكون عليه.
لذل���ك نرى �لبطل���ة يف �لرو�ية تدخل يف مغام���رة فا�سلة ب�سبب 
�لعج���ز عن �لو�س���ول �إىل �لتناغ���م بينها وبن بط���ل مغامرتها، 
فالرج���ل ل يع���رف �س���وى �أن يخ�سعه���ا، و�أن ي���رى رغبات���ه �أو 
�ل�ست�س���ام لرغباته���ا، ولأنه ل ي���رى نهاية منطقي���ة للعاقة �إل 
�ل���زو�ج وهي ترف�س ذل���ك، وتريد �أن تخ�س���ع نف�سها وج�سدها 
لتج���ارب عدي���دة ومتنوع���ة، ول مان���ع م���ن �لدخ���ول �أي�سًا يف 

جتارب مثلية �جلن�س.
فرى �لبطلة تتحدى �لعائلة و�ملجتمع وترف�سهما وترف�س كل 
�أ�سالي���ب �لعم���ل و�ملهن �لقائم���ة وفق نظام �لآل���ة، وترف�س هذ� 
�لع���امل �مل���ادي �لقائم على �إنت���اج قيم جتارية �سارف���ًا �لنظر عن 

�لقيم �جلمالية و�لقيم �لأخرى.
يف ه���ذه �لرو�ي���ة نح���ن �أم���ام من���وذج ثائ���ر يري���د حتطي���م كل 
�لتقاليد و�لعاد�ت �لبالية، نحن �أمام �مر�أة حديثة تريد �أن تاأخذ 
م�سره���ا بيده���ا، و�أم���ام زمن كل �س���يء يتغر في���ه، فما عادت 
�مل���ر�أة كما كانت، بل تعلن عن و�سولها يف ذلك �لزمان وتفر�س 
بق���وة �إر�دتها و�إ�سر�رها �أن يكون لها مكان يف خارطة �ملجتمع 

�لذكوري.

عن/ احلوار املتمدن

"قوس قزح لـ"د.هـ.لورنس.
تأريخ لتحوالت المرأة اإلنجليزية.

ـــرًا! ـــاع ش ــــس..  ــــورن ل هـــــ.  د. 
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير  احمد ثامر جهاد

بع���د نح���و ت�سع���ة عق���ود 
عل���ى �س���دور طبعته���ا �لأوىل، كت���ب �ملخرج 
�لريط���اين �ل�ساب"ج���اد مركوريو"ن�سخ���ة 
�للي���دي  رو�ية"ع�سي���ق  م���ن  خمت�س���رة 
ت�ساترىل"للرو�ئي و�ل�ساع���ر )د.ه�.لور�ن�س 
1885-1930( حافل���ة باملقاطع �ليروتيكية 
و�أخرجه���ا �إذ�عي���ًا ل�سالح )بي ب���ي �سي( قبل 
�أن يق���دم ن�سخ���ة فيلمي���ة م���ن �لرو�ي���ة ذ�تها 
ع���ام 2015 وي�سن���د �دو�ر �لبطولة فيها �إىل: 
هوليدي غر�نغ���ر وريت�سارد م���ادن وجيم�س 

نورتن.

�لرو�ي���ة �لتي له���ا جتربة مريرة م���ع �لرقابة 
من���ذ �سدوره���ا ع���ام 1928 و�لت���ي طاردته���ا 
تهم���ة �لإباحي���ة و�لفح�س لعقود، ه���ي �أعمق 
بكثر م���ن �أن يت���م ��ستخد�مه���ا و�جهة للنر 
�ليروتيك���ي �ل�ستهاكي، فهي على �مل�ستوى 
�لأدب  لفل�سف���ة  كا�سيكي���ة  �إيقون���ة  �لنق���دي 
�حل�س���ي �ل���ذي �أ�سبح يف عق���ود لحقة تيار� 
�أدبيا ملهما ترك تاأث���ره �مللحوظ على �أعمال 
جي���ل من �لكت���اب و�لرو�ئي���ن، بينهم)هري 
ميلل���ر و�نايي����س ن���ن( لي����س فق���ط لناحي���ة 
�ت�س���ام تل���ك �لأعم���ال بال�سر�ح���ة و�جل���ر�أة 
غ���ر �مل�سبوق���ة يف �لتعاط���ي م���ع مو�سوعة 
�جلن����س �أدبي���ا، و�إمن���ا لأنه���ا قدم���ت ك�سف���ا 
جو�ني���ا لاإن�سان عاريا من �لقيود و�لأوهام. 
معظم رو�يات ذل���ك �جليل كانت -وباعر�ف 
�أ�سحابه���ا �أنف�سه���م- حم���اولت طموح���ة مل 
تتخل����س من تاأث���ر لور�ن����س وبقي���ت �أدنى 
م���ن م�ستوى �حل�سا�سية �لفني���ة �لتي قدم بها 
�ساح���ب )�أبن���اء وع�س���اق ون�س���اء عا�سقات( 
�لعاق���ات �لإن�ساني���ة بلغة �سافي���ة خالية من 

�لت�سنع و�له�سا�سة.

أفلمة الرواية
تناول���ت �ل�سينم���ا يف �سن���و�ت خمتلف���ة �برز 
ن�س���اء  وع�س���اق،  لور�ن�س)�أبن���اء  �أعم���ال 
عا�سق���ات، �لثعلب،�لأفعى ذ�ت �لري�س( مثلما 
قدم���ت رو�ية )ع�سيق �للي���دي ت�ساتريل( غر 
م���رة م���ن دون �أن تفيه���ا حقها، على غ���ر�ر ما 
ح�س���ل م���ع رو�ي���ات كث���رة م���ن ه���ذ� �لنوع 

يزينها �لت�سويق ومتيزها �لروؤية. يف �غلب 
تل���ك �ملحاولت مل تذهب �ملعاجلة �ل�سينمائية 
�بعد م���ن �لركيز على ثيمة �ل�ستهاء �ملتاأجج 
ل���دى �ل�سي���دة كون�ستان����س، زوج���ة �ل�س���ر 
بيكف���ورد ت�ساتريل �ملعاق ج���ر�ء �إ�سابته يف 
�حل���رب، و�لذي �سيقودها فيم���ا بعد ملطارحة 

�لغر�م مع حار�س �لغابة.

وهن���ا يغي���ب على نحو غ���ر ماأل���وف �ملغزى 
�ل���ذي نحت���ه لور�ن����س يف مفتت���ح  �لعمي���ق 
رو�يته بالقول"ع�سرنا يف جوهره تر�جيدي 
نتعام���ل مع���ه تر�جيدي���ا(  �أن  ول���ذ� نرف����س 
ليطفو �مل�سار �لدر�م���ي على �ل�سطح من دون 
�ن حتايث���ه �لت�س���ور�ت �لنف�سي���ة و�لفكري���ة 
�مل�سوغ���ة لرغب���ة �لع�سيق���ن يف �لإنعتاق من 
قي���ود �ملجتمع و�لأخ���اق و�لطبق���ة. �نعتاق 
ي�ستدعي ولدة وعي جديد بو�سعه ��ستيعاب 
عب���ارة )وعي �ل���دم( �لت���ي نحته���ا لور�ن�س، 
ليذه���ب �إىل م���ا ه���و �بعد من جم���رد �لظن �ن 
تو�فق���ا عاطفيا ميك���ن له �ن ين�س���اأ بن �سيدة 
�ر�ستقر�طي���ة وعام���ل �أج���ر �سيك���ون ثم���رة 

نزوة عابرة.
توما����س  ج���ون  �أو  �وليف���ر  يكت���ب 
ج���وع  و�حلرم���ان  �س���م  لع�سيقته"�حلي���ازة 
وكاهما موت". يف �لغ�سون ينعى لور�ن�س 
نق���اء �لغاب���ة �لتي تا�س���ى ن�سيمه���ا وتلوثت 
�أ�سجاره���ا �لبا�سق���ة ويا�سمينه���ا بفعل قدوم 
ح�س���ارة �لفح���م و�حلدي���د. ي���درك لور�ن����س 
بح�س���ه �لروؤي���وي مغ���زى �رتب���اط �جلن����س 
بامل���وت. فانكل���ر� �مل�سكون���ة بن���ذر �حل���رب 
و�خل���ر�ب �لروح���ي كان���ت ممثل���ة كله���ا يف 
رو�يت���ه ه���ذه �لتي تعلن خماوفه���ا من �سياع 
�لآمال يف م�ستقبل تكبله �مل�سالح �ملادية دون 

غرها.

لقد غّرت هذه �لرو�ية قر�ءها بقدر ما غّرت 
كاتبه���ا وه���و يطي���ح باأخاقي���ات �لكتابة يف 

جمتمع ت�سوده �حل�سمة ويحكمه �لتزمت.
 ومثلم���ا �أ�سي���ئ �لتعام���ل م���ع �لرو�ي���ة جر�ء 
�لتب�سي���ع �لتج���اري لها من قب���ل دور �لن�سر، 
تعامل���ت  �ل�سينمائي���ة  �لن�س���خ  �غل���ب  ف���ان 

ب�سطحي���ة م���ع هذ� �لعم���ل �لرو�ئ���ي حينما 
رك���زت عل���ى �جلان���ب �لأباحي �ل���ذي مل يعد 
ميثل �سيئا فريد�، يف �سي���اق �لثقافة �لغربية 
وف���ورة حرياتها �لفردي���ة، فيم���ا تقت�سي �أية 
قر�ءة جديدة لعمل لور�ن�س �لبحث عن معنى 
�آخ���ر، خ���اق ور�هن،رمبا �لتقطت���ه �لرو�ئية 
)دوري����س لي�سن���غ( حينم���ا �عترت"ع�سي���ق 
�لليدي ت�ساتريل"�أهم رو�ية مناه�سة للحرب 
كتبت حتى �لآن.. ق�سيدة موؤ�سية عن �سجاعة 

عا�سقن يقفان �سد �لعامل.
***

يف عدد غر قليل من �لقتبا�سات �ل�سينمائية 
لاأعم���ال �لأدبية جرى �بت�س���ار �لقيمة �لفنية 
و�لكتف���اء  )�لكا�سيكي���ة(  �لأعم���ال  لتل���ك 
بالتم�سك مب�سار در�مي م�سحون عاطفيا يثر 
م�ساع���ر �ملتلق���ي، وتغي���ب يف ثناي���اه مامح 
�ل�سخ�سي���ات لتغدو �أزماتها �ق���ل تعقيد� مما 
هي عليه و�قعا، فيما تظهر �أفعالها مرئية على 
�ل�سط���ح ب�س���كل منم���ط. قد يج���د �لبع�س يف 
قدرة �لفيلم على �لتحريف و�ل�ستبد�ل بر�عة 
�أ�سلوبي���ة ت�ستمد قوتها من خي���ال �لكاتب �إذ� 
ما كانت �لغاي���ة مقت�سرة على جعل �جلمهور 

ينت�سي بالهر�ء �ملو�سوف كخيال �سينمائي.
خمرج���ون كبار من ط���ر�ز )�ستانلي كوبريك( 
يعون متام���ا مناحي �لقر�ب و�لفر�ق بن 
�لرو�ي���ة و�لفيلم �س���و�ء يف بنيتهما، لغتهما، 
�أ�سلوبهم���ا وجمالياتهم���ا �خلا�س���ة، تعاملو� 
مع �لن�س �لرو�ئي ب�سكل مغاير يقارب �إعادة 
�إنتاج���ه بال�س���ورة، ب�س���كل يعك����س �إىل ح���د 
كبر فهمهم �خلا�س حلدود �لن�س وممكناته 
�ل�سردية، وتالي���ا فر�دة روؤيته���م �ل�سينمائية 
لتل���ك �لأعم���ال. �ملفا�سل���ة بن �لفن���ن لي�ست 
�لأ�سا�س هن���ا ول مطابقة �لأ�سل هي �ملعيار، 
و�إمنا كي���ف يتاأتى �إنتاج فيل���م كبر عن ن�س 
�دبي عظيم. فال�سينما يف نهاية �لأمر ل تتكلم 
�إل لغتها �خلا�سة مهم���ا حاولت �لقر�ب من 

ف�ساء �لعمل �لأدبي.

م���ن بن �أ�سهر �ملعاجل���ات �ل�سينمائية لرو�ية 
"�للي���دي ت�سات���ريل" �لت���ي تتع���دى �ل�)400 

ن�سخ���ة  �سفح���ة(، 
مارك  �لفرن�سي  �ملخ���رج 
1955،وفيل���م  �ليغريه-
جو�س���ت جيك���ن-1981، 
لورن���زو  و�ليط���ايل 
�ونور�تا-1989،وفيل���م 
باليروتي���ك  �حلاف���ل   1977 روبرت���ز-  �ألن 
و�ل���ذي �أحلق���ه بجزء �آخر ع���ام 1985، ف�سا 
ع���ن ن�س���خ جتاري���ة غ���ر ذ�ت �أهمي���ة. رمب���ا 
�أف�س���ل معاجل���ة �سينمائي���ة �قرب���ت �إىل حد 
م���ا م���ن �أج���و�ء �لرو�ي���ة م���ن دون �أن تتعكز 
جودته���ا عل���ى ق���وة �ل�سيناري���و �لأدب���ي هي 
تلك �لتي قدمته���ا �ملخرجة �لفرن�سية"با�سكال 
فر�ن"ع���ام 2006 و�أدت فيها �ملمثلة )مارينا 
هاند�س( �سخ�سية"�لليدي ت�ساتريل"بتمكن، 
حيث ح�س���د �لفيلم و�ملمثل���ة جائزتي �سيز�ر 
عام 2007. كما ل بد من �لإ�سارة �إىل �لدر�ما 
�لتلفزيونية �لتي قدمها �لريطاين كن ر��سل 
ع���ام 1993 و��سن���د �لبطولة فيه���ا �إىل جويل 
ريت�سارد�سون و�سن بن. رمبا من �ملفارقة �أن 
تك���ون �أف�سل �ملعاجل���ات �ل�سينمائية للرو�ية 

لي�ست �نكليزية. 
يف ح���ن �ن �أف�سل ما يف ن�سخة �ملخرج"جاد 
�لأحدث-ه���و  تع���د  مركوريو"-و�لت���ي 

قدرته���ا عل���ى �خت�س���ار �ملدون���ة �لرو�ئية يف 
�سرد �سينمائ���ي يجاهد للحف���اظ على �ملنحى 
�لدر�م���ي �لأ�سا�س���ي يف �لرو�ية بزمن عر�س 
ل يتجاوز 90 دقيق���ة. وخال �لدقائق �لأربع 
�لأوىل يقف���ز بن���ا �لفيل���م م���ن حادث���ة �نهي���ار 
�إىل و�قع���ة زو�ج  �لفح���م  م���ن منج���م  ج���زء 
�لليدي ت�ساتريل من كليف���ورد و�لذي �سردته 
�لرو�ية بع�س���ر�ت �ل�سفحات. �ل�سئ �لأجمل، 
كان �قت�س���اد �للغ���ة �ل�سينمائي���ة يف �لفيل���م، 
حتديد� يف بد�ياته، م�سه���د عقد قر�ن �لليدي 
ت�سات���ريل يف �لكني�س���ة، �إذ يج���ري �خت�سار 
زم���ن �لأح���د�ث يف مونتاج متد�خ���ل يعر�س 
مر��سي���م �لزو�ج)حا�س���ر �ل�س���ورة وزمنه���ا 
�ملتحرك( م���ع لقطات �سريعة توظف لت�سوير 
ذه���اب كليف���ورد �إىل �حل���رب ث���م عودت���ه �إىل 
�ملن���زل عق���ب تعر�س���ه لإ�سابة بليغ���ة جعلته 
عاجز�)م�ستقبل �لأح���د�ث(. كما �سنعرف يف 
�مل�سه���د ذ�ت���ه �إ�ساب���ة كليفورد خ���ال �حلرب 
ونع���ي نظ���رة ميل���رز �لت���ي �ستنب���اأ ع���ن لقاء 
موؤج���ل بينهم���ا، وهو �ل���ذي ي�ساركه �خلندق 
كجندي وي�سبح لحقا حار�س طر�ئد �لغابة. 
من �س���اأن ه���ذ� �لإيج���از يف لغة �ل�س���ورة �أن 
يعزز خيار�ت �ملعاجلة �ملرئية ملا هو مكتوب، 
ف�س���ا ع���ن بع���ث �إ�س���ار�ت �سريع���ة بو�سعها 
توجي���ه �ملتلق���ي ولفت �نظ���اره لتتب���ع م�سار 
�ل�سخ�سي���ات �لفاعل���ة وم�سائره���ا �ملحتمل���ة 

�لتي �ستطبع �لأحد�ث �لاحقة بخيار�تها.

يف �لدقيقة 12 من �لفيلم تنتهي �حلرب.وبعد 
م�ساهد ق�سرة م�سحونة بالتوقعات �سيكون 
ميل���رز حار�س���ا �أجر� ل���دى �ل�سي���د كليفورد، 
معزول يف كوخه �خل�سبي �لكائن على م�سافة 
لي�س���ت بعيدة ع���ن من���زل �للي���دي ت�ساتريل. 
ويب���دو �ننا ل���ن نحتاج �إىل �ملزي���د من �لوقت 
لروؤية �أول م�سهد غر�م بن ميلرز وت�ساتريل، 
يخ���ون  متق�سف���ا  ج�سدي���ا  متا�س���ا  كان  و�ن 
جوهر عمل لورن����س ثانية. فالتعامل بتحفظ 
مع لهيب كلم���ات لور�ن����س وو�سفه �جلريء 
ملعا�سرة ت�ساتريل وع�سيقه���ا هو حياد مياثل 
يف خيانته �لتاأكي���د فقط على �إباحية �لرو�ية 
مبعزل عن �أية قيمة �أخرى. لكننا يف �ل�سينما 
ميك���ن لنا �مل�س���ي مع تطور �لأح���د�ث مبعزل 
ع���ن تاأم���ات �لرو�ي���ة وبر�هينه���ا �لناج���زة. 
كم�ساهدي���ن)ل منتلك �أية فكرة ع���ن �لرو�ية( 
رمبا �سن�ستمتع بفيلم عاطفي خال من �لتعقيد 

يخاطبن���ا بلغ���ة �لع�سر ويبلغن���ا ر�سالته 
�لإن�سانية بب�ساطة وجمال.

وج���ر�ء ما ب���د� �ن���ه �أ�سال���ة للعاقة بن 
يف  �ساع���ت  و�لت���ي  و�لفيل���م  �لرو�ي���ة 
�لعدي���د م���ن �لأدبي���ات �ل�سينمائية،بات 

من �ل�سع���ب على �ملتلقي لدى م�ساهدته فيلما 
�سينمائي���ا مقتب�س���ا ع���ن عمل �أدب���ي �لتخل�س 
م���ن رغبته �مللحة يف �ملقارن���ة بن �لن�سختن 
�لفنيتن للتو�سل �إىل حكم يتاأ�س�س غالبا على 
�س���وؤ�ل وحيد وحمدد يختزل بعجالة، تاريخا 
نظري���ا وفني���ا مت�سعب���ا: �أيهم���ا كان �لأف�س���ل 
بالن�سبة لنا، �لرو�ية �أم �لفيلم؟ وكما �ل�سوؤ�ل 

قد ل يبدو �جلو�ب موفقا د�ئما.
 

رسالة لورانس
كان ه����ذ� �لن�����س �ك����ر م����ن جم����رد منا�سب����ة 
ل�ستخا�����س ��ستنتاج����ات �سطحية عن جذر 
�خلطيئة و�أ�سر�ر �خليانة �لزوجية. فما كان 
فع����ا منحط����ا مبعاي����ر �أخاقي����ة �سابقة بات 
بوحي دي����ن �حل�س����ارة �ل�سناعي����ة �جلديدة 
مو�جه����ة �سريح����ة م����ع ع����امل ممل����وك لقي����م 
�لرجول����ة �لتقليدية وم�سخ����ر يف �لوقت ذ�ته 
ل�ست�سر�ف وعي ن�س����وي ل يردد يف �إعان 
ثورته. وج����ر�ء ف�سلها يف �ن تن����ال �سعادتها 
ملج����رد دخوله����ا حلق����ة �لرج����ال �ملي�سوري����ن، 
�لنحي����از  يف  ت�سات����ريل  �للي����دي  ت����ردد  ل 
مل�ساعرها بتف�سيل �لع�سيق على �لزوج �لذي 
لي�����س �أمامه �س����وى �لقول"لقد خالفت �لنظام 

�ملقد�س لاأ�سياء و�خرت �لنوم مع قرد".
ومثلم����ا كانت"�مي����ا بوفاري"ه����ي فلوب����ر، 
زوجه����ا  تخاط����ب  �لت����ي  كون�ستان�����س  ف����اإن 
�أفاط����ون  قتل����ه  �ل����ذي  �جل�س����د  قائل����ة"�ن 
و�مل�سيح،�سيول����د جمدد�"ه����ي ذ�ته����ا ل�س����ان 
لور�ن�����س �لذي دع����ا بياأ�����س �إىل �أن يتم تقبل 
رو�يت����ه كنوع م����ن �حلنان بدل ع����ن و�سمها 
بالبذ�ءة،فقد �آن �لأو�ن لن نتكلم عن �لأ�سياء 
بلغتها �حلقيقية،نغ����ادر ما هو ز�ئف ومهذب 
وم�سطنع لكي نتوقف ع����ن عادة �لتخلي عن 

�لعاطفي ل�سالح �لعقاين.."
�لعم����ق  ه����ذ�  متثي����ل  �لفيل����م  عل����ى  ي�سع����ب 
بال�س����ورة، ولو حاول �ملخرج �سرده ب�سوت 
�لر�وي �لذي ي�سل�سل �لأحد�ث فانه �سي�سعف 
خيار�ت �ل�سورة �ل�سينمائية ل�سالح �أدبيتها. 
وهو م����ا فعلت����ه �ملخرجة با�س����كال فر�ن يف 

فيلمه����ا �لناط����ق بالفرن�سي����ة و�ل����ذي يق����ارب 
زمنه �لثاث �ساعات ع����ر �إظهار لوحات بن 
م�سه����د و�آخ����ر ت�س����ر �إىل بع�����س �لنقات يف 
�أح����د�ث �لرو�ية،م����ن قبي����ل: يف ذل����ك �لي����وم 
كان �خلادم �ل�سغر مري�س����ا.وكان كليفورد 
يريد تبليغ �أم����ر ما خلفر �ل�سيد.."�أو ُي�سرد 
�لآت����ي لتعجي����ل زم����ن �لأحد�ث:م����ن حينه����ا 
�أخذت كون�ستان�س تذهب �إىل �لكوخ كل يوم 
تقريبا..ث����م ي�ستكمل �مل�سه����د بوقائع لحقة. 
يف ح����ن ��ستهل����ت �ملخرج����ة فيلمه����ا مب�سهد 
ل����ه دللته، وهو ��ستقب����ال كليفورد لأ�سدقائه 
و�لرث����رة معهم حول ذكريات �حلرب.ها هو 
يخره����م كيف �ن �حد �جلن����ود �ساح با�سمه 

و�خذ يرك�س �أمامه من دون ر�أ�س.
�لفرن�سي����ة  �ملخرج����ة  �ن  �لق����ول  ميكنن����ا   
�لت����ي  �ملهم����ة  �سعوب����ة  "فر�ن"باإدر�كه����ا 

م����ن  متكن����ت  تنتظره����ا 
مام�س����ة �أج����و�ء �لرو�ية 
�أه����م  ب����ذكاء  و�خت����ارت 
�حلف����اظ  م����ع  ف�سوله����ا 
�سم����ت  م�ساح����ة  عل����ى 
م�ساح����ة  تقاب����ل  بليغ����ة 

�لو�س����ف �لرو�ئي، وهو م����ا مل يفعله �ملخرج 
�لريطاين"ج����اد مركوري����و"، بحي����ث جاء 
فيلمها حمتفيا يف م�ساهده �لطويلة بالطبيعة 
كم����كان ب�سري �ساحر، تتج����ول �لكامر� فيه 
على خلفي����ة �أ�سو�ت �لطي����ور �ملختلفة، فيما 
تتاأم����ل �لليدي بنظ����ر�ت �سغوفة وقلب جامح 
�ل�سح����ر من حوله����ا، م�ست�سع����رة وحدتها مع 
زوج عاج����ز حولت����ه �حل����رب �إىل رج����ل بارد 

ومرتاب.
�ستبقى �ل�سينما منجذبة للرو�ية �لكا�سيكية 
ب�سب����ب در�ميته����ا �لعالية وعو�مله����ا �ل�سردية 
وح�سه����ا  �لفري����دة  وم�سائره����ا  �ملحكم����ة 

�لرومانتيكي ونزعتها �لإن�سانية.

"الليدي تشاترلي" 
تخسر نبرتها



�سدر كت���اب )د. ه�. لورن�س..�س���رة م�سورة( 
للموؤل���ف �لنكلي���زي كي���ث �ساغ���ار  وترجم���ة 

�لرو�ئية �لعر�قية �بت�سام عبد�لله.
�لكت���اب ولول م���رة بالعربي���ة يتن���اول �سرة 
ديفي���د هرب���رت لور�ن�س �أحد �أه���م �ل�سماء يف 

�لدب �لريطاين خال �لقرن �ملن�سرم.
 و�ل���ذي ع���رف مبو�هب���ه �لبد�عي���ة �ملختلف���ة 
يف �لرو�ي���ات �لطويل���ة و�لق�س����س �لق�س���رة 
و�مل�سرحي���ات و�لق�سائد �ل�سعري���ة و�لكتابات 
�لنقدي���ة ��ساف���ة �ىل �لر�س���م  وحت���ى �لرجمة 
حي���ث ترجم  �أعمال عديدة م���ن �للغة �لفرن�سية 
�إىل �لإجنليزية، و كت���ب يف �أدب �لرحات وله 
لوحات عديدة مر�سومة، وكان �لتاأثر �ل�سلبي 
للح�س���ارة �حلديث���ة على �جلو�ن���ب �لإن�سانية 
للحياة وجتريد هذه �حلياة من �لبعد �لإن�ساين 
هو حمور �أغلب �أعمال هذ� �لأديب �لريطاين، 
وي���رى بع����س �لنق���اد �أن �لرج���ل �أ�س���رف يف 
�سود�ويت���ه وكذل���ك يف �لعتماد عل���ى �مل�ساهد 

يف  �لفج���ة  تو�سيل �أفكاره.�جلن�سي���ة 
ولد لورن�س يف  مقاطعة 
�س�����������اي���ر  نوتنجه���ام 
من  �لو�سطى  باملنطق���ة 
عاملة  لأ�س���رة  �إنكلر�، 
كان  �حل���ال،  متو�سطة 
�أبوه من عمال �ملناجم، 
�أما �أمه فكانت على قدر 
و�لثقافة  �لتعلي���م  من 
حيث  و�ل���ده  بخاف 
�لتدري�س  يف  عمل���ت 
قب���ل زو�جها،  لفرة 
حي���اة  تعجبه���ا  مل 
فدفع���ت  �ملناج���م 
�إل�������������ى  باأبنائه���ا 
وقدم���ت  �لتعلي���م 

كثر من �لت�سحيات 
لأج���ل ذل���ك. �نف�سلت �مه لحقا ع���ن و�لده بعد 
�سر�ع���ات ونز�ع���ات عدي���دة ذكره���ا ب�س���ورة 
�أدبي���ة يف رو�يت���ه �أبن���اء وع�س���اق مزجه���ا مبا 
ي�سي���ب �لأبن���اء من قلق عاطف���ي ومتزق جر�ء 

هذه �ل�سر�عات �لقائمة يف جو �ملنزل. 
تزوج  يف �ل�ساد�سة و�لع�سرين من فتاة �أملانية 
تدع���ى فري���د� وتنق���ا ما ب���ن �إيطالي���ا و�أملانيا 
لف���رة من �لزم���ن 1912-1914، عاد �إىل بلده 
�إنكل���ر� خال �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل و�إن مل 
يحبها ب�سبب عدم تقب���ل �لنا�س لكتاباته وعدم 

فهمهم لها.
ب���د�أ حيات���ه �لأدبي���ة بكتاب���ة �ل�سع���ر و�لق�س���ة 
�لق�سرة، �أما رو�يته �لأوىل فكانت �لطاوو�س 
�لأبي����س ثم تو�لت �أعمال���ه �لرو�ئية وكان �أول 
عم���ل رو�ئي كب���ر يقدمه ه���و �أبن���اء وع�ساق، 
وكان عمل���ه �لرو�ئ���ي �لخ���ر ع�سي���ق �للي���دي 
ت�ساتريل عام 1928 و�لتي �أثارت �سجة كبرة 
نظًر� جلر�أتها يف ت�سوي���ر �لعاقات �جلن�سية 
ومل تن�س���ر رو�يت���ه كامل���ة يف �إنكل���ر� �لإ م���ع 

بد�ية �ل�ستينات.

د. هـ. لورنس.. ســــــيرة 
مصــــــورة
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