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  تقديم

  

  الفصل األول

  المرأة الجديدة

  

  الفصل الثاني

  لجديدةالحب و األخالق ا

  

  الفصل الثالث

 العالقات بين الجنسين و الصراع الطبقي

 

  هذا الكتاب
 

ن تكن أضواء آافية قد سلطت على نضال الكسندرا آولونتاي وآتاباتها في سبيل التحرر إ      
 فإن التعتيم ما يزال مضروبا على أفكارها بصدد األخالق ،السياسي واالقتصادي للمرأة

  .الجنسية الجديدة

  

  ولعل هذا الكتاب من أهم ما آتبته آولونتاي على اإلطالق في موضوع تحرر المرأة    
المرأة " أو باألحرى عن ،عن الثورة الجنسية" قانون إيمانها" حتى ليصح وصفه بأنه ،الجنسي
 ألن المدرسة الوحيدة التي يمكن أن تتخرج منها المرأة الجديدة هي مدرسة ،"الجديدة
  .الثورة
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  :تقديم
، وهي في الخامسة واألربعين من العمر، أي بعد أن 1918بت ألكسندرا آولونتاي هذا الكتاب سنة      آت

  .راآمت تجربة ناضجة ال في ميدان النشاط السياسي فحسب، بل أيضا في الميدان النسوي الصرف

وتزوجت فـي سـن     . ، ونشأت في أسرة نبيلة من مالك األراضي       1872ولدت ألكسندرا آولونتاي سنة     
، متخلية بصورة نهائية )آولونتاي(وآان زوجها مهندسا، وعنه أخذت اسمها الدائم . كرة تحديا ألهلهامب

ولكنهـا لـم تقـم مـع زوجهـا سـوى ثـالث سـنوات، ثـم مـا لبثـت أن             ). دومونتـوفتش (عن اسم أسرتها    
  .انفصلت عنه

يج فـي مدينـة   فقد أمضت ربيع ذلك العام في معمل للنـس       .  سنة فاصلة في حياتها    1896آانت سنة   
إن جاز القول آيف يجري استغالل اثني عشر ألفـا مـن العمـال علـى     " على الطبيعة"نارفا، وشاهدت   

ولكن بعد الشهور القليلـة التـي   . وآانت ميولها آنئذ شعبوية وإرهابية أآثر منها مارآسية      . أبشع صورة 
ضراب عمال النسيج في وجاء إ. أمضتها في معمل النسيج، عكفت على دراسة االقتصاد والمارآسية        

، والـذي شـارك فيـه سـتة وثالثـون ألـف عامـل وعاملـة، ليبلـور قناعاتهـا           1896بتروغراد في بحر عـام      
السياسية واإليديولوجية بصورة نهائية، فانتقلت إلى معسكر المارآسية، وآتبت أول مقـال لهـا سـنة         

وفي آب مـن العـام نفـسه    . وف عن فلسفة التربية لدى الديموقراطي الثوري الروسي دوبروليوب    1898
سافرت إلى الخارج لدراسة العلوم االقتصادية واالجتماعية، وانتسبت إلى جامعة زوريخ، واطلعت ألول 

  ".أورثوذآسية"مرة على آتابات آارل آاوتسكي وروزا لوآسمبورغ، وصارت مارآسية 

 واتصلت بزعيمي الحرآة ، سافرت إلى انكلترا لتدرس الحرآة العمالية عن آثب1899      وفي عام 
 على حد ، ولكن سرعان ما خاب أملها وأدرآت،االشتراآية الفابية هناك سيدني وبياتريس ويب

 االجتماعية على الطريقة اتورسخت لديها القناعة بأن اإلصالح". أننا نتكلم لغة مختلفة "،تعبيرها
  .التريديونيونية تعجز عن حل التناقضات االجتماعية المتفجرة

 ولتعيش لحظات االنفصال ،   ومن انكلترا آبت إلى روسيا لتتصل باألوساط العمالية الثورية السرية   
 ولتقف بحزم إلى جانب الجناح اليساري ،"السرية"والمارآسية " الشرعية"التاريخية بين المارآسية 

  .والقوى الفتية

تسكي وروزا لوآسمبورغ وبول  واتصلت شخصيا بكاو، رحلت من جديد إلى الخارج1901      في سنة 
حياة العمال " صدر آتابها األول عن 1903وفي سنة .  وببليخانوف في جنيف، في باريسغالفار

 وآانت على صلة حميمة بمنظماتهم ألنها آانت ترى في البروليتاريا الفنلندية طليعة ،"الفنلنديين
  .متقدمة وواعية للطبعة العاملة الصناعية

 وجدت أن السجال محتدم هذه المرة ال بين ،1903ن جديد إلى الخارج سنة       وحين سافرت م
وآان لها أصدقاء .  وإنما بين المناشفة والبالشفة،الشعبويين والمارآسيين آما في السنوات السابقة

 ولكن نفوذ ،وشعرت بأنها أآثر تعاطفا مع البالشفة بالنظر إلى صالبتهم الثورية. في المعسكرين
 ،فنشطت مع آال جناحي المارآسية الروسية. انوف عليها منعها من مقاطعة المناشفةشخصية بليخ

  .وشارآت بمقاالتها في دعايتهما الثورية

 وهي في الشارع على رأس تظاهرة آانت تتقدم باتجاه ،1905      وفاجأها يوم األحمر الدامي لعام 
ي ذاآرتها إلى األبد مشهد برك الدم  انحفر ف،وحين انقضت القوات على المتظاهرين. قصر الشتاء

  .على الثلج األبيض وسياط الخيالة وجثث القتلى والجرحى واألطفال الصرعى

 وأعادت تنظيم صفوفها على ،      بعد األحد الدامي انكفأت الحرآة الثورية في روسيا على نفسها
وسيات الالئي أرسين وآانت الكسندر آولونتاي من أوائل الثوريات الر. أسس أمتن وأآثر سرية

بأال يكون تنظيم العامالت مستقال عن  1906وطالبت منذ عام . األسس لتنظيم ثوري للنساء العامالت
  . وبأن يكون بالمقابل في قيادة الحزب مكتب متخصص بشؤون الحرآة النسوية،الحزب
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ع البالشفة حول لخالفها م 1906      انضمت الكسندرا آولونتاي رسميا إلى الجناح المنشفي سنة 
 اضطرت 1908وفي سنة . النقاباتدور مسالة مشارآة نواب العمال في دوما الدولة وحول مسألة 

 والثانية ،األولى لقيامها بتنظيم عامالت النسيج: إلى مغادرة روسيا ألنها آانت مطلوبة في محاآمتين
وعاشت في المهجر من عام ". فنلندا واالشتراآية"لدعوتها إلى الثورة في آراسة أصدرتها باسم 

و " األسس االجتماعية للمسألة النسوية:"وأصدرت آتابيها المشهورين. 1917 إلى عام 1908
 ، الخ،وفي الخارج انتمت إلى الحزب األلماني والحزب البلجيكي).  صفحة100"(المجتمع واألمومة"

بلجيكا وايطاليا والدانمرك وناضلت بقلمها ونشاطها في آل من ألمانيا وفرنسا وانكلترا وسويسرا و
  .1916 و1915 وحتى في الواليات المتحدة األمريكية بين ،والنرويج

 حيث اعتقلت من جديد بتهمة ، وطردت إلى السويد،      وقد اعتقلت في ألمانيا أثناء الحرب الكونية
  .مناوأة النزعة العسكرية

 واعتقلت مع عدد من القادة ،فة انفصلت عن المناشفة لتنظم إلى البالش1915      في سنة 
وحين قيام ثورة أآتوبر آانت عضوا في اللجنة المرآزية للحزب . البالشفة في أيام حكومة آرنسكي

 ،وأمكنها.  وتولت مفوضية الشعب لشؤون المساعفة االجتماعية في أول حكومة ثورية،البلشفي
 وأهمها إنشاء المكتب المرآزي ، االجتماعيةاإلصالحات أن تحقق جملة من ،وهي في منصبها هذا
 وتوفير وسائل ،تال وإنشاء دور الحضانة النهارية إليواء أطفال النساء العام،لرعاية األمومة والطفولة

  .منع الحمل لمن ترغبن في ذلك من النساء

وفي عامي .  أصبحت آولونتاي المسؤولة عن القطاع النسائي للحزب1920      وابتداء من عام 
 ، ونددت بدور البيروقراطية،"المعارضة العمالية" تزعمت حرآة المعارضة المعروفة باسم 1921-1922

وحين أدان المؤتمر الحادي عشر للحزب المنعقد عام . اإلنتاجوألحت على دور النقابات في تسيير 
ية  أبعدت اللجنة المرآزية الكسندرا آولونتاي إلى النرويج آممثلة تجار،المعارضة العمالية 1922

  . ثم آوزيرة مفوضة مطلقة الصالحية،لإلتحاد السوفياتي

وبتحريض منه بدأت .  نفسه لخالفة لينينيهيئ قد بدأ ،1923 ابتداء من عام ،      وآان ستالين
صحيفة البرافدا تنشر سلسلة من المقاالت عن األسرة والزواج والمشكالت الجنسية تدعي تبني 

 ،وعادت آولونتاي على الفور من النرويج.  الواقع إلى حد يثير النفور ولكنها تشوهها في،آراء آولونتاي
 توقفت مقاالت ،وعلى اثر المقابلة.  ثم طلبت مقابلة ستالين شخصيا،ومثلت أمام لجنة تحقيق

وآانت تلك أول خطوة من جانب آولونتاي لالنحياز إلى جانب .  وعلقت اللجنة الحزبية تحقيقها،البرافدا
 سلمت آولونتاي محفوظات الحزب مجموعة من الرسائل التي آان لينين قد 1925ام وفي ع. ستالين

من الخطر التورط "و " عنصر متردد" وفي أحداها يصف لينين تروتسكي بأنه ،بعث بها إليها أثناء الحرب
 وقفت 1930وفي عام . لى المعارضة التي شكلها تروتسكيإ رفضت أن تنضم 1926وفي عام ". معه

  . ستالين علنا في مقالين نشرتهما في البرافداإلى جانب

 حيث أقامت ، وانصرفت إلى العمل الدبلوماسي،      وانسحبت آولونتاي نهائيا من الحياة السياسية
وعقب الحرب الكونية الثانية رجعت إلى . 1945 إلى عام 1930في السويد آسفيرة لبالدها من عام 

  . عن عمر يناهز الثمانين1952 آذار 9فاتها في  وعاشت في أمان وطمأنينة حتى و،موسكو

 عالوة على أنها ،      لقد آانت الكسندرا آولونتاي امرأة متحررة بكل ما في الكلمة من معنى
 ،وقد حاولت أن تعيش آما تفكر. ولم تكن حياتها العاطفية مستقلة عن أفكارها السياسية. مناضلة

وقد بذلت ما بوسعها آيال تعطي المكانة . رأة المنعتقة الم،"المرأة الجديدة"وبحسب تصورها عن 
 وخطيبة مفوهة ، مثقفة وأنيقة،وآانت آامرأة في منتهى الجمال. األولى في حياتها لشواغل قلبها

. وتتكتم السير الموضوعة عن حياتها عن عالقاتها الغرامية أثناء فترات النضال السري. تتقن عدة لغات
فقد أحبته .  مشهورة، أحد أبطال الثورة وزعيم بحارة البلطيق، بافل ديبنكو فإن قصتها مع،وبالمقابل

وقد عاشت معه .  ومن أصل فالحي،وآان آرجل رائع الجمال. رغم أنه آان أصغر سنا منها بكثير
 التي حاربتها آولونتاي على ،ولكن بالنظر إلى أن األحكام واآلراء المسبقة. مد من الزمنعالقة حرة أل
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 تحت ، فقد اضطرت آولونتاي، آانت ما تزال راسخة حتى في أوساط الحزبيين القياديين،حياتهاامتداد 
ولم يدم .  إلى الزواج منه رسميا بموجب القانون السوفياتي الجديد،ضغط الرأي العام وإلحاح عشيقها

مة  في قائاسمه ظهر 1938وفي سنة . ثم ما لبث ديبنكو أن اختفى. الزواج سوى سنوات معدودة
وقد القى مثل هذا المصير رجل آخر . الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام في موجة التطهيرات المشهورة

  . أحد قادة المعارضة العمالية،كوفي وهو شليابن،آانت قد ارتبطت به

 وآان هذا ،وقد انتقدها المنتقدون على ذلك آثيرا.  ومحبة لألناقة،      آانت آولونتاي امرأة أنيقة
 وال ، والسيما أنه وجه إليها في فترة آانت تعاني فيها من اإلمالق الشديد، في نفسهاالنقد يحز

  .ولكنه مع ذلك أنيق... تملك أثناءها سوى ثوب واحد

 فقد ،البروليتارياحزب ورغم أنها آانت ممثلة لبلد يتولى فيه الحكم .       آانت أول سفيرة في التاريخ
وآانت .  اهتماما آبيرا بصفتها امرأة غير عادية،السيما الباريسية منها و،أولتها الصحافة الغربية عصرئذ

وهذا ما جعل الحكومة .  ولكن لترآز على أناقة ملبسها وتسريحة شعرها،تنشر صورها بكثرة
 ، ولكن طردا مع تقدمها في السن،"نفقات التمثيل" وتنتقدها على آثرة ،السوفياتية توجه إليها اللوم

 مؤآدين بذلك قناعات آولونتاي عن األحكام المسبقة ،"السفيرة الجميلة"رضون عن راح الصحفيون يع
  .لمجتمع يتحكم به الرجال

 اضطرتها إلى أن تمارس نوعا من الرقابة ، حتى لدى القادة البالشفة، المسبقةاألحكام      هذه 
آتبها ال تصدر إال بعد أن يمر فكانت مقاالتها وآراساتها و. الذاتية على أفكارها المتعلقة بتحرر المرأة

 ، ولم تشأ لها أن ترى النور1926فمن السطور التي آتبتها في عام . عليها مقصها هي نفسها
حين يصارحني بين الحين واآلخر احدهم بالقول بأنه في غاية العجب من : "المقطع المحذوف التالي

ني وبين نفسي أن النصر الرئيسي  أقول بي،)السفارة(تعيين امرأة في مثل هذا المنصب المسؤول 
إنما الشيء الذي له داللته . لقضية تحرر المرأة ال يكمن في خاتمة المطاف في هذه الواقعة وحدها

 المزدوج وجاهرت برأيها األخالق سوََت حساباتها مع معيار ،في هذه الحالة هو أن تكون امرأة مثلي
ة المتميزة المغلقة المدعومة إلى يومنا هذا  قد ُقبلت رغم ذلك في عداد الطبق،هذا على المأل

 شبح ، فإن حياتي يمكن أن تتخذ مثاال لطرد الشبح القديم،وعليه.  الكاذبةوباألخالقيةبالتقاليد 
وهذه النقطة الحساسة من وجودي هي التي تتمتع  .أيضا من حياة سائر النساء ، المزدوجةاألخالق

 وهي التي يمكن أن تساهم في معرآة تحرر النساء ،ببعض األهمية االجتماعية والسيكولوجية
  ".العامالت

 بل شمل ،      ولم يقتصر نشاط الكسندرا آولونتاي الفكري على الدراسات والمقاالت والكراسات
 األدبي تمثيل ذلك الطراز من المرأة الذي آانت إبداعهاوقد آان هدف .  وأدب القصة تحديدا،أيضا األدب

 1923ت أول مجموعة قصصية نشرتها سنة لوقد قوب. االشتراآي مع المجتمع تنتظر أن يرى النور
 ووصفها ، قوبلت بردود فعل بالغة العنف،"حب النحالت العامالت"وجمعت فيها ثالث قصص تحت عنوان 

 لم يقابلها ،1926وحين صدرت ترجمة ألمانية للمجموعة سنة ". فسوق بورجوازي صغير"بعضهم بأنها 
تعليقا عليها جاء " دي انترناسيونال"ونشرت صحيفته الرسمية .  األلماني بحماسةالحزب الشيوعي

فيه أنه ليس من المستحسن أن تكون أفكار المرأة المارآسية متقدمة جدا بحيث تنقطع صلتها بأفكار 
  . الرجال المعاصرين لها

ة الرواية مستوحاة من وثمة رأي يقول أن حبك.  أصدرت آولونتاي آخر رواية لها1927      وفي سنة 
وقد تجاهلتها الصحافة السوفياتية يومئذ ". حب آبير"وآان عنوانها . عالقة لينين باينسيا أرمان

ويبدو أنه .  الستالينيةاإلستراتيجية آان الصمت واحدا من أرهب أسلحة ،وبالفعل. تجاهال مطلقا
وآان قد عمل مع – بتعجب وقد الحظ مارسيل بودي. استخدم بفعالية ونجع ضد آولونتاي أيضا

 أن الصحافة السوفياتية لم تنشر حرفا -آولونتاي في البعثة الدبلوماسية السوفياتية في النرويج
أواخر في ولم يحطم جدار الصمت إال . 1952واحدا عن تلك الرائدة المارآسية لدى وفاتها سنة 

إذ . جزء فقط ال أآثر. ايآولونتالخمسينات حين نشرت صحف موسكو جزءا من مذآرات الكسندرا 
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 وأن مخطوطتها موجودة بحوزة معهد ،يقول مارسيل بودي أيضا أن آولونتاي ترآت مذآرات مفصلة
ولكن يجدر الذآر هنا أنه بمناسبة الذآرى المئوية األولى لميالدها أخرج . انجلز في موسكو-مارآس

. 1970سيرة روائية لحياتها سنة  آما نشرت ،في االتحاد السوفياتي فيلم عن حياتها الدبلوماسية
ولئن تكن أضواء آافية . ولكن هذا ال يعني أن آولونتاي خرجت نهائيا من مملكة النسيان الستاليني

 فإن التعتيم ما يزال مضروبا ،قد سلطت على نضالها في سبيل التحرر السياسي واالقتصادي للمرأة
  .على أفكارها بصدد األخالق الجنسية الجديدة

 تحت عنوان 1918 والذي آان صدر عام ،ولعل هذا الكتاب الذي نقدم ترجمته للقارئ العربي      
 في اإلطالق يكاد أن يكون من أهم ما آتبته آولونتاي على ،"األخالق الجديدة والطبقة العاملة"

 أو ،عن الثورة الجنسية" قانون إيمانها"صح وصفه بأنه لي حتى أنه ،موضوع تحرر المرأة الجنسي
 إذ أن المرأة الجديدة لن تكون جديدة حقا إال بقدر ما تمر بمدرسة ،"المرأة الجديدة"باألحرى عن 

 أنها عاشت وناضلت ال في سبيل تثوير العالقات الكبيرواستحقاق الكسندرا آولونتاي . الثورة
ذلك أن . مية في سبيل تثوير العالقات الغرا- مهما بدا التعبير مستغربا– بل آذلك ،االجتماعية فحسب

 ألن االضطهاد واقع عليها آعاملة وآامرأة ،المرأة العاملة مدعوة ألن تتحرر آعاملة وآامرأة في آن معا
  .معا

  

  من مقدمة جوديث ستورا ساندور لمختارات الكسندرا آولونتاي

  ".المارآسية والثورة الجنسية"الصادرة بالفرنسية عن دار ماسبيرو تحت عنوان 
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  الفصل األول

  المرأة الجديدة

)1(  
      من تكون تلك المرأة الجديدة؟ أهي موجودة حقا؟ أليست من نتاج الخيال الخالق ألدباء عصريين 

 ،المرأة الجديدة هنا:  ولسوف تقتنعون، فكروا، راقبوا،يبحثون عن ابتكارات مدهشة؟ انظروا من حولكم
  .إنها موجودة

من المرأة : لقد ألفتم لقاءها في الحياة وعلى سائر درجات السلم االجتماعيبل . أنتم تعرفونها      
والمذهل في األمر أنكم إن .  من الموظفة المتواضعة إلى الفنانة المتألقة،ةمالعاملة إلى المرأة العال

ل بتم تصادفون المرأة الجديدة في الحياة أآثر فأآثر فإنكم لم تشرعوا بالتعرف إلى مالمحها من خال
لقد خلقت الحياة خالل العقود المنصرمة امرأة هي . مالمح بطالت األدب إال في السنوات األخيرة

 في حين بقي األدب يرسم امرأة ،نموذج سيكولوجي جديد له حاجات جديدة وانفعاالت جديدة
فكم من وجوه مشرقة . الماضي ويعيد خلق النموذج القديم الذي هو في طريق االختفاء من الحياة

لكن الكتاب آانوا يمرون دون ! )1(للمرأة الجديدة الوليدة قدم الواقع الروسي في السبعينات والثمانينات
...  بل دون أن يميزوها، أن يمسكوا بها، أن يسمعوها، دون أن يحسوا بها،أن يشاهدوا تلك الوجوه

ر شحوبا وأشد فقرا من  لكنها تبقى حتى لديه أآث،تورغنيف بريشته الطلية الناعمة المس تلك الوجوه
فقط في قصيدته النثرية المهداة إلى الفتاة الروسية انحنى تورغنيف أمام الوجه المؤثر لتلك . الواقع

  .التي تجرأت على اجتياز العتبة المقدسة

      البطالت اللواتي نقشت أسماؤهن على صفحات التاريخ تبعهن رتل طويل من النساء المجهوالت 
 وقد تناثرت جثثهن على الطريق الوعرة للمستقبل ،ن النحل في خلية مضطربةاللواتي هلكن شأ

 لكن الكتاب والشعراء ظلوا يمرون من دون أن ، يتضاعف من عام لعام،عددهن آان يزداد. المنشود
 عجزت ، التي بقيت أسيرة الصور التقليدية للمرأة،فنظرة األديب. يشاهدوهن وقد تعاموا عن رؤيتهن

 يبحث ، يتطور،فمع أن األدب آان يكتمل.  عن الولوج إليه، عن تملكه،ى الواقع الجديدعن القبض عل
 فإنه ظل بعناد يرسم مخلوقات نسائية ، عن آلمات جديدة، عن ألوان جديدة،عن دروب جديدة

 نفوسا بال إرادة ، حيوانات آاسرة جذابة، زوجات متعطشات للثأر، محزنة، مهجورة، مخدوعة،ضعيفة
في " مدام بوفاري"فقد آتب فلوبير ...  بريئات ال لون أو طعم لهن، فتيات لطيفات،"حد يفهمهاما من أ"

 ، تلك المبشرة المشرقة بنموذج جديد للمرأة آان يستيقظ داخلها،الوقت الذي آانت فيه جورج ساند
  .اإلنسانية والنسائية" أناها"تعيش إلى جانبه بلحمها ودمها وتتألم وتؤآد على 

 ،آان تولستوي يدرس سيكولوجية امرأة مثل آنا آارينينا التي حجمتها عبودية النساء القديمة      و
 ويلهو بالطبيعة األنثوية الحارة لناتاشا روستوفا في الوقت ،ويداعب صورة آيتي اللطيفة والمسالمة

زداد الذي آان فيه الواقع القاسي والشرس يكبل بشدة النساء الجديدات اللواتي آان عددهن ي
آتاب القرن التاسع عشر لم يشعروا بضرورة استبدال لطافة بطالتهم الساحرة  حتى أآبر. باطراد

السنوات الخمس وأدب . بالخصائص والميزات التي تبشر بالمرأة الجديدة التي آانت رهن التكوين
 أن يضرب  هو وحده الذي ما استطاع، وعلى األخص بكتاباته، بكتابه الحديثين،عشرة األخيرة فحسب

  .  فنقشه على صفحات مؤلفاتهم ومؤلفاتهن،الوليدصفحا عن النموذج 

 ،فحسب" الطليعية"م ال في الرواية فأنتم تصادفونه اليو:       هذا النموذج ما عاد يعتبر ابتكارا مذهال
  وإنما أيضا في القصة المتواضعة التي ال،ة محددة وتناقش قضية راهنة معقدةالتي تدور حول أطروح

  . إدعاءات لها

جتماعية  وأن االنتماء إلى طبقة ا،يختلف من بلد إلى آخر" ة الجديدةالمرأ"      ال ريب في أن نموذج 
 وأن الميزات السيكولوجية للبطلة ورغباتها وأهدافها الحيوية قد ،دون أخرى يسمه بسمة خاصة
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 فإننا نجد ،جديدات وتنوعت قسماتهنالبطالت اللكن مهما تمايزت أولئك . تتباين تباينا واضحا وشاسعا
فقد آانت هذه ترى . يجعلنا نميزهن على الفور عن امرأة الماضي "عرقيا"  شيئا،لديهن شيئا مشترآا

 وليس ثمة.  وتواجه الحياة أيضا بشكل مغاير،وتبدي عن ردود فعل مغايرة ،إلى العالم على نحو مغاير
 للتعرف إلى وجه المرأة الجديدة في الجموع الغفيرة من ضرورة القتناء معلومات تاريخية وأدبية خاصة

 ،مالمحها الجديدة على وجه التحديدقد ال ندرك باستمرار أين تكمن . نساء الماضي الالئي يطوقنها
ففي مكان ما من منطقة الالوعي تكون : لكن يبقى هنالك أمر واضح. أين يكمن االختالف والتباين

  .به لتصنيف وتحديد النماذج النسويةلدينا المقياس الذي سنستعين 

  من تكون إذن أولئك النساء الجديدات؟

. اللواتي آانت قصتهن تقف عند حد الزواج السعيد" الجريئات"      لسن هن الفتيات اللطيفات و
ولسن هن العوانس الباآيات على . ولسن هن الزوجات المعانيات من خيانة الزوج أو الزوجات الزانيات

بائسة أو طبيعتهن  ضحايا شروط حياتهن ال،"نات الحبهآا"ولسن هن .  الضائعحب شبابهن
 نموذج بطالت له ، مجهول من ذي قبل،للبطالت" خامس" نموذج ،موذج جديد إنه ن،آال". الفاسقة"

 يحتج على عبودية المرأة المتعددة األوجه ،نموذج يؤآد على شخصيته. م الحياةمتطلباته الخاصة أما
ذلك : "نساء عازبات. "نموذج يناضل من أجل حقوقه ويمثل الجنس.  في األسرة والمجتمع،في الدولة

  .هو االسم الذي بات يطلق في معظم األحيان على هذا النموذج

 المتممة للزوج ، المرأة الصدى،الزوجة"الماضي القريب آان نموذج       النموذج النسوي الشائع في 
 ،فهي لم تعد مجرد انعكاس للرجل: "الصدى" العازبة أبعد ما تكون عن والحال أن المرأة". والتابعة له

ؤها االهتمامات وهي تعيش ومل. فالمرأة العازبة تتمتع بعالمها الداخلي الخاص. مجرد ظل له
 ال للعقل وال ،ن تعريفا آهذا ما آان سيعني شيئاإ.  وهي داخليا وخارجيا مستقلة،اإلنسانية العامة

فالعملة النسوية المتداولة والمتعارف عليها آانت تنحصر بالشابة المهذبة .  عاما قبل عشرين،للقلب
 بالعاشقة أو اللبوة التي تفترس رجال المجتمع على شاآلة ،طيفة، باألم، بالمثقفة المتحذلقةالل

اريخ وعندما آان الت. ولم يكن ثمة مكان للمرأة العازبة ال في األدب وال في الحياة. )2(هيلين توراآين
 فقد آانت هذه االنحرافات العرضية عن القاعدة تعتبر ظواهر ،يعرف بنساء لهن مالمح البطلة المعاصرة

 .سيكولوجية

 وعجلة التاريخ التي تدور بإيقاع متسارع بدأت ترغم رجاال ، لكن الحياة ال تعرف حالة الجمود     
إن المرأة .  بكلمة جديدةمفرداتهم وعلى إثراء ،تلفةينتمون إلى جيل واحد على تبني مفاهيم مخ

 ، إن هذه المرأة موجودة،نا بل حتى ألمهاتنا أي فكرة عنها التي لم تكن لجدات، المرأة العازبة،الجديدة
  . واقع حي،إنها واقع ملموس

اتي يتحرآن  هن أولئك الماليين من المتلفحات بثياب رمادية من اللو، العازبات،      النساء الجديدات
 إلى المحطات ،ء العمالية إلى المصانع والمعامل من األحيا، ال نهاية لهاأرطال في ،فجرعند ال

 ،ابات أو المصابات بالذبول المبكر الش،ازبات هن عشرات اآلالف من النساءالنساء الع. والحافالت
. "األسر المستقلة" ويزدن من عدد ،الزنزانة– اللواتي يعشن في المدن الكبرى في عزلة غرفتهن

اللواتي يمضين أيامهن  ،إنهن الشابات والنساء اللواتي يخضن نضاال خفيا ومتواصال من أجل الحياة
النساء العازبات هن الشابات .  خلف منضدة مخازن البيع، إلى جانب أجهزة التلغراف،خلف المكتب

قن أبواب معابد  يطر اللواتي،زخم باألحالم وبالمشاريع الطموحةاللواتي يحملن قلوبا نضرة ورؤوسا ت
 سعيا وراء ساعة تدريس بخسة ، ذآورية، اللواتي يقطعن المدن ذهابا وإيابا بمشية ثابتة،العلم والفن

 ، تشاهدونها جالسة خلف مكتب العملالمرأة العازبة سوف. التعويض أو أي عمل تأتي به الصدفة
  . تعد خطابا سياسيا،لطبيةها ا تحث الخطى إلى عيادت، تنقب في األرشيف،تنجز تجربة في المختبر

 عن ،غنيف وتشيكوف الفاتنات والمؤثرات عن نساء تور،ذه الوجوه بعيدة عن بطالت الماضي      آم ه
 وحتى ،لة في األدب األلماني واإلنجليزي عن النماذج النسوية الباهتة والفاض،بطالت زوال وموباسان

  . أما األدب يعكسهن، نساء جديداتتخلقإن الحياة ! أدب الثمانينات بل ومطلع التسعينات
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 وبين ،في المقدمة .       إن بطالت النموذج النسائي الجديد يمررن أمامنا آشريط طويل مبرقش
إن قسوة الحياة تدمي .  باتزان واعتزاز وثقة)3( تسير العاملة ماتيلدا،أشواك الواقع المعاصر الكثيفة

 هذا الوجه الذي سقاه الحزن واأللم ال يعرف ،لكن هذا الوجه المتصلب .ها وقدميها وتمزق صدرهايدي
 ونظرة صلفة ال تعرف القهر تسطع ، وإنما هنالك فقط غضون ممضة تنحفر عميقا حول الفم؛االختالج

هما يمران فإن-والفرح مسافر نادر في الوسط العمالي - وإذا ما جد ألم أو وميض فرح. في ألق جامد
إنها .  ملفحة بوشاح رمادي، ال تقهر، ال تتزعزع، أبية،ذلك أن ماتيلدا تقف فوق جبل. اهادون أن يلمس
.  وتؤمن بهذا المستقبل،"المستقبل"نحو المجهول وهي ترى ها مشدودتان يغير أن عين. تمثال للحزن

آانت تتفجر شبابا . ةصدت المدين آانت قد ق،جارب لقاءاتها المبكرة مع الحياة التي سقتها ت،ماتيلدا
. فابتلع الوحش القرميدي ضحية جديدة.  وقد طرقت أبواب المصنع ودخلت إلى الورشة،ونضارة وصحة

بخطى واثقة وأبية تخطت االفخاخ التي ينصبها القدر الساخر للفتيات . لكن ماتيلدا ال تخشى الحياة
 فماتيلدا تحمل بقوة ال. تعلق بثيابها النظيفة ودناءتها ال ةإن وحول الحيا. اللواتي يتهن وحيدات

آونها إنها ال تعدو .  عبر هذه الحياة، الصافية والنقية،اإلنسانية" هاأنا "، وأيضا بجهل ساذج،تتزعزع
ثم .  باستقالليتها،بقوتها الداخلية فخورة ،"هي"بما  غير أنها فخورة ،"عاملة شابة وحيدة وفقيرة"

وتذوق ماتيلدا للمرة . وتليه أفراح األمومة األولى. في رقة الشباب ونقائهيأتي الحب األول الذي هو 
ثم . الخجولة على الحرية المفقودة" الثورة" وفي الوقت نفسه طعم ، طعم قيد الحب وتبعيتهاألولى

 ،ألمومة من جديد فا، فالرغبة والعذاب والخيبة،ب الحب فعذا،فاأللم. جة حب جديد متأجج آالصيفمو
آال .  آائن مسكين ومسحوق،"ضالة "، ال نجد أنفسنا أمام شابة مهجورة بيد أننا. من جديدوالوحدة

ومع آل ألم .  تتدعم،ن شخصية ماتيلدا تنموإ.  منطوية على ذاتها، وحيدة،أبية أم ،فأمامنا إنسان
ال القوية التي " أناها "، بمزيد من الوضوح،اة نكتشفل صفحة جديدة من صفحات الحيآ ومع ،جديد
  .تتزعزع

 والمشققتين من الحرارة  المسفوعتيننالعاريتي بقدميها ،    إلى جانب ماتيلدا تسير بهدوء  
ها تعمل اليوم ترا. إنها ترحل مع مشردين من أمثالها ال دار لهم أو مأوى. )4( تاتيانا، ريازان ابنة،واألمطار

  . ن مع زمرة من رفاق الساعة وغدا تجدها تائهة على شواطئ الدو،في مايكوب في حصاد الكأل

إنها حرة آالريح ووحيدة . وتاتيانا تسير معهم .  يترقبون أي آسب،فالرجال يسيرون دونما هدف      
 ،صدرا لصدر،وجها لوجه. حد يتنطع للدفاع عنهاوما من أ. ليست عزيزة على أحد. آعشب السهب

 وإنما ،ف العطفرفهو ال يع:  يصفعها القدر الشرس،ه وال هوادةتخوض مع القدر صراعا ال هدنة في
ت سوط لكن تاتيانا ال تحني ظهراها أمام ضربا. القسوة فقط مع النساء العازبات أمثال ماتيلدا وتاتيانا

حلم فردوس أرضي بريء في .  حلما، في مخبأ عميق من ذاتها،فهي تحمل في نفسها. الحياة
لكن هذه السعادة .  العالم وتبحث عن سعادتهاإنها تسير عبر. صفائه آيوم صيفي ال يعكره أثر ريح

 المشدودة بتحرق إلى ، الناعمة والحالمة،وتاتيانا ريازان. أنها تسخر منهاتهرب أبدا إلى أبعد وآ
  . ال تلتقط سوى بقايا األفراح الدنيوية النادرة وفضالتها،الحياة

 بكل صدق شأن سائر ،ل بساطة بك وتعطي نفسها له، وتلتهب،تبكي.       عابر سبيل أثار مشاعرها
 اللواتي ينتزعن من الحياة أفراحهن ، العامالت المتنقالت أبدا،نساء الوحيدات العازبات بالضرورةال

لو آنت !  آال ال أريد ذلك؛فهذا ليس لي أنا: "لقد رفضت أن تربط مصيرها بذلك العابر. الدنيوية الصغيرة
فالحياة ال تقاس بساعة وإنما ! معنىمن حا فهذا ليس له  أما وأنك لست فال،فالحا لوافقت بكل تأآيد

  ".بالسنوات

  حاملة أفكارها معها وآأنها،ترحل سعيا وراء حلمها بالسعادة.  بابتسامة ناعمةإياه      وترحل مودعة 
  .  وآأن على آاهلها فقط رست مهمة إعادة خلق العالم من جديد،وحيدة في هذا العالم

 تمهدان بصدريهما وأيديهما الطريق الجديدة ، تدوسان أشواك الحياة،لدا وتاتياناماتي      هكذا تسير 
 اآلتيات من طبقات اجتماعية ، تتجمع أفواج من النساء الجديداتخلفهما. إلى المستقبل المنشود

 غير ،وأقدامهن ،األشواك تطالهن وتجرحهن. الممهدة ممن يتعجلن الوصول إلى الطريق ،أخرى
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.  وتحت خطواتهن تسيل خيوط حمر من الدماء،السير على الحجارة المسننة تتقرح المعتادة على
 يتقدم باتجاه الطريق الجديدة التي ، متزايد باطراد،فثمة حشد متصل: فلكن يستحيل عليهن الوقو

الويل للواتي يلقين نظرة إلى الخلف، إلى الماضي ! الويل للمنهكات! الويل للضعيفات. تمتد أآثر فأآثر
وبعيدا عن . ألمامفسوف يلفظن من الطريق من قبل تلك الصفوف المتراصة السائرة إلى ا! لبعيدا

 المهزومات اللواتي ألقين نظرة إلى قصر ، مطأطئات الرأس،تسير ، وعلى هامشها،الطريق الجديدة
  .عبودية الماضي الرمادي

 من جميع الجنسيات وسائر       في صفوف اللواتي يسرن على الطريق الجديدة نتعرف إلى بطالت
المرأة الفخورة – تلك الفتاة ،)5(في المقدمة يلوح الخيال النحيل للممثلة ماغدا. الطبقات االجتماعية

لقد ". صبحت آذلك بقوتي الذاتيةأ وقد ،إنني أنا: "التي تخوضها تحت شعاربفنها والمعتزة بالنضاالت 
" الخطيئة" في وقعت. تحدت األخالق البرجوازية. غيرةتخطت ماغدا التقاليد العائلية في بلدة ريفية ص

فهي تدرك قيمة فرديتها وتدافع بإرادة حديدية .  لكنها معتزة بذلك،"وطنها" في ،في عقر دار والدها
  ". فذاك أروع من الطهارة التي تبشرون بها،أن يرتفع المرء فوق خطيئته. "تهاعن حقها في أن تكون ذا

لقد  . إلى الطريق الجديدة، حيوية الفتاة الجريئة والذآية والمتأججة)6(دلف أولغا      بكل ثقة وعزيمة ت
 انخرطت في دوامة ،د أن تغلبت على سلسلة من العقباتبع. تحررت من  عائلتها اليهودية المحافظة

 وراحت مشاهد الحيات ،"زبدة المجتمع"  هم،من المثقفينمختارة انضمت إلى نخبة . أروبية آبرى
 الصراع ضد بطالة ،الصراع من أجل الحياة. ام عينيهانة لمرآز ثقافي رأسمالي تتتالى أمالملو

إن اولغا تعيش آما تعيش اآلالف من .  الصراع من أجل توآيد الذات آكائن إنساني وآامرأة،المثقفين
القدر إنها ال تخشى الحياة وتطالب . في الوحدة والعمل ،ت المثقفات في مدينة آبرى متحضرةالشابا

. الرجل الذي تحبه اولغا قريب منها وبعيد عنها في آن معا. بجرأة بنصيبها من السعادة الشخصية
فالحب ما . لكن تأسيس حياة مشترآة أمر ال يتناسب ومصالح أي منهما. طريقاهما تلتقيان للحظة

 ، أيضا يموتالحب و،الشهوة تشحب وتنطفئ.  االهتماماتهو إال جزء من حياتهما النشطة والمتعددة
 وإنما آائن شرب الكأس ، نرى أمامنا شابة ضعيفة ومهجورةومن جديد ال. وينفصل واحدهما عن اآلخر

 بل في ،ففي ساعات الحزن. ل الذي اختارتهإن اولغا أقوى من الرج. التي امتزجت فيها الخمر بالسم
أما في .  الوفية الوحيدة تراه يهرول إلى اولغا آمن يسرع إلى الصداقة،ساعات ألم العشق والهوى

  ".حادث عرضي" فإن قصة الحب لم تكن سوى ،عقدة، الغنية باألحداث والصراعاتحياة اولغا الم

 الطبيبة ،رأسها الجميل رافعة إلى األعلى ،النساء الجديدات تسير بخطى واثقة      وسط حشد 
العيادات معبدها وبيتها في آن . تهاالعلم وممارسة الطب حيا.  المرأة العازبة النموذجية،)7(النسوفيلو

 ولكن بعناد ،بنعومةوهي تصد .  التقدير واالعتراف بقيمتها، من زمالئها الرجال،لقد انتزعت. معا
 إلى وحدتها من أجل القيام بالعمل الذي ،فهي بحاجة إلى حريتها. زواج منها محاوالتهم لل،وإصرار

 وصراع على ، حياتها مقسمة إلى ساعات عمل،سيطةها بثياب. أحبت والذي ال تستطيع العيش بدونه
وقد تلف القارئ لفحة باردة أمام  .سعادتها في انتصار آبريائها أمام آل تشخيص صحيح للداء. الزبائن

فها .  تبدو لنا الطبيبة بمالمح مختلفة تماما، وآأنما بفعل صدفة،لكن فجأة. الوجه للمرأة المتحررةهذا 
 ،هنا. الذي هو طبيب مثلها" صديقها"خذ قسطا من الراحة في الريف بصحبة  تأ، في أيام العطلة،هي

إنها ال . حة ضحكتها مر،ثيابها شفافة وزاهية األلوان. غىالنسوية وتط" أناها" هنا تسيطر. نجدها امرأة
 وإذا آانت في باريس ال تعيش تحت سقف واحد مع صديقها فألن آليهما ،"عالقتها"تتستر على 

  . لوضعهما آزمالء عمل" مالئمة"أآثر يعتبر ذلك 

 مناضلة اإنه.  النشطة وقد تأججت حماسة وعشقا)8(      إلى أمام الطبيبة الصارمة ترآض تيريز
 ،هي تعمل من أجل الحزب قلبا وروحا و،لقد دخلت السجن. اشتراآية من النمسا وداعية متهوسة
إنها ال تتلفح . خرى بشعاع الحياة المبتسم ال تزهد هي األ،لكن عندما تجتاحها موجة الحب العارم

 إنها تمد يدها للرجل المختار وترحل معه لبضعة ،آال. فضيلة النسوية الكابي اللونبخبث بمعطف ال
وعندما تدرك سطحية تلك السعادة . أسابيع آي تنهل من آأس سعادة العشاق وتفعم بعمقها
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ية رفاقها من حب بالنسبة إلى تيريز وإلى غالبفال.  وتعود إلى عملها، دون حسرة أو مرارة،لفظهات
 ، الفكرة،مونها هو الحزبفهدف الحياة ومض.  محطة مؤقتة على طريق الحياة، مجرد مرحلة،الرجال
  .  العمل،الدعاية

 واحدة من أولى البطالت ،)9(إنها أنييس بتروفنا.       باتزان مدروس تختار امرأة جديدة أخرى طريقها
فعندما ". امرأة عمل قبل أي شيء أخر" وسكرتيرة التحرير و،إنها أديبة". العازبة" وذجالروسيات من نم

ال أعرف آيف . "ويتالشى فإن آل شيء من حولها يزول ، بفكرة، برأي عندما تؤخذ،تعمل أنييس
 وما من حب قادر على جعلي أتخلى عن ، السبب أجد نفسي بحاجة إلى حريتي ولهذا،أقاسم ذلك
 ،تستعيض عن ثياب العمل بمبدل مريحلكن عندما تعود أنييس من مكتبها الصحفي و. "هذه الحرية

وهي ال تبحث . وأن تمارس سحرها النسوي على الرجل" امرأة وحسب"يحلو لها أن تشعر نفسها 
". عن الراحة والشعر و النور: "في الحب عن مضمون الحياة وهدفها وإنما عما يبحث فيه الرجال عادة

  .  حتى وال للرجل الذي تحب،"أناها" على ،تعترف للرجال بأي سلطان عليهالكنها ال 

 في ، في إعطائه إرادتها وقلبها،قد تجد المرأة سعادتها في منح نفسها لرجل وآأنها شيء      "
لكن لم آل ذلك لرجل .  بل بقلب نشوان،تسخير ذآائها وآل طاقاتها إلسعاده وذلك بملء وعيها

 أن أضحي بذاتي ال من أجل رجل ، والحالة هذه،ن البد من نكران الذات فإني أفضلفإذا آا... واحد؟
وعندما يحاول ".  وإنما من أجل العشرات البائسين غيره،واحد أدبر له الطعام الجيد والنوم الهنيء

 فإن أنييس تعتبر أن ، عندما ينصب حبه حاجزا بينها وبين عملها،مياتليف أن يعتدي على حرية أنييس
  .عالقتهما قد انتهت وأن طريقيهما قد افترقا

 وجه فيرا ، وجه غير مكتمل للمرأة الجديدة، بل بشيء من التردد،     خلف أنييس يسير بال تعجل 
 ،"ماض"فهي امرأة ذات . من الحداثة لكن مع لمسة ،فيرا تنتمي إلى الجيل القديم. )10(نيكوديموفنا

فليست هي .  خلف أثرا سوداويا في نفسها،"تذلة للغايةمب"  الذي انتهى بطريقة، الماضيوهذا
 إلى أحضان ، بل الفاترة جنسيا إلى حد ما،فحسب التي دفعت بفيرا العاقلة" ةالحاجة الفيزيولوجي"

 آم ،شهوةال يعلم أحد آم آان ذلك واهيا على صعيد ال: "فهي تسارر صديقتها الشابة قائلة. رجل
فماذا يكون؟ هل هو - ثمة شيء آخر إذن وراء ذلك".  للرغبةآان ذلك عديم الصلة باالستسالم

 ذلك الطعم الخطر الذي قد تعض عليه أآثر النساء ،ألمومة؟ ربما البحث عن روح شقيقةالتعطش ل
  . العازبات ذآاء

 تنمي رغم ذلك ، إذ تتجنب القرب منه،وهي.       منذئذ أضحت فيرا محاطة برجال يرغبون فيها
الذي يصبح " اإلغراء"عن طريق : تلك العادة الموروثة عن األجيال السابقةآمالهم عن طريق 

 امرأة ،ا غزل الصالونات، فإن فيرا شخصيةبيد أنها اآلن تتمسك بحزم بحريتها وفيما عد. اختصاصها
  . عمل وفكر

 المناضلة ،يرة الصغ)12(يليه وجه تانيا.  المسلولة)11(      مع ابتسامة حزينة يمر الوجه الوديع لماري
ومن خلفها ترن الضحكة .  الباليين في رآضها الدائب وراء العملبحذاءيهاالشجاعة التي تضرب األرض 
وبسذاجة .  الصورة الكاريكاتورية للمرأة العازبة، الضعيفة العقل، التافهة)13(القبيحة التي تطلقها أنيت

 ،ات األيدي متشابك،ومن بعدها تسير. دة دربها على الطريق الجدي، بطلة سنجار،)14(قاسية تشق آنا
.  شيء ليس أنثويا فقط، شيء مقدس،لكل واحدة منهن شيء خاص بها. )15(ميرا وليديا ونيللي

 ،وعندما يأتي الحب. برياء والطموح نلمس الك، التافهة المظهر بعض الشيء،فحتى عند ليديا الصغيرة
تيات اللواتي ال يعانين من الخوف العاطفي  تجتاز أولئك الف، المرأة متطلباتهاعندما تفرض طبيعة

فإذا بالحياة تكبلهن بآالف السالسل وإذا بالحب يتحول إلى مجرد لحن .  العتبة المحرمة،القديم
  .طليعي

      أمام أعيينا المسحورة بشفافية روحها التي تبدو نسيجا من ألوان اللوحات المائية الهادئة 
لقد هجرت زوجها وتحدت العالم . )16( رينه،ممثلة مسرح المنوعات ، متجنبة األشواك والصعاب،تنساب

إنها .  للرقص وللتمثيليات اإليمائية التي تبتدعها،حياتها اآلن أضحت ملكا للفن. الذي آانت تنتمي إليه
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فالجرح في قلبها : إنها ال تبحث عن المغامرات العاطفية وإنما تهرب منها. حياة تشرد منهكة مضنكة
لكن عندما تأخذ . وآل ما تصبو إليه رغباتها الفردية هو الحرية واالستقالل والوحدة. ن يلتئمأعمق من أ

 فإنها تشعر بكآبة الوحدة ، بعد يوم طويل من العمل،رينه مكانها قرب المدفأة في شقتها الموحشة
  .الذابلة العينين تدلف إلى الغرفة وتقف خلف مقعدها

... ألست حرة وطليقة؟.  لكني اليوم أعاني من وطأة الوحدة،لقد اعتدت أن أعيش وحيدة      "
أفال يوجد في هذه الشكوى شيء ما من . هذا ما تكتبه في دفتر مذآراتها اليومية" وحيدة؟... وأيضا

 وأن تشعر بالعطف الذي هي في ،صواتا أليفة ومحببةأ المعتادة أن تسمع من حولها ،المرأة القديمة
 تستسلم له وتدع ، هوى جامحا يشدها إليه،ف رينه على طريقها حبا عنيداحاجة إليه؟ وعندما تصاد
  .بيد أن الحب ال يعمي عقلها المعتاد على التحليل وال يشوشه. نفسها لألمواج تحملها

 وما من هذيان إال هذيان ،أن حواسي وحدها هي المصابة"      فهي تعترف بحزن وأسى ب
وهي بين أحضان . حب الجديد لم يعطها ما آانت تبحث عنه فال،وتعود رينه إلى نفسها". حواسي

 تهرب ألن ، تهرب من حبها،"المتشردة "وتهرب . الحبيب تشعر بأنها وحيدة آما آانت في الماضي
  .هذا الحب بعيد آل البعد عن تطلعاتها الصافية للحب

 ، عن المرأة المعاصرة      إن رسالة الوداع التي تكتبها رينه إلى الحبيب الذي ستهجره هي وثيقة
  .على الحياةروحها عن المتطلبات الجديدة التي تطرحها 

 انطالقة وجد وعبادة ترمي بها بين أحضان موسيقار ، وهي أديبة)17(      وخلف رينه تمر بطلة بنيت
 غير أن هذا الهوى يدفعها فقط إلى البحث عن نفسها وإلى التأآيد على هويتها وإلى الكشف ،آبير

وعندما يطرق الحب من . هبتها آكاتبة وإلى مواجهة الحياة بمزيد من الصفاء والوعي واإلدراكعن مو
اللواتي آن يعتبرن -   ببطالت الروايات اإلنجليزية السالفةأسوة ، فإنها ال تهرب منه هلعة،جديد بابها

  .  تبتسم وإنما تتقدم باتجاهه وهي-أنفسهن معيرات وساقطات ألنهن خضن مغامرة عاطفية فاشلة

آل ما في حياتها من .  الجامحة والساخرة في آن معا، القلقة)18(بحماسة وعنفوان تنطلق مايا      
أحداث إنما هي مجرد مراحل في بحثها عن ذاتها وعن تطوير شخصيتها؛ من صراع مع أسرتها سعيا 

ان مشحون  إلى زواج ث، إلى قصة حب مع بطل شرقي، إلى انفصال عن زوجها،وراء االستقالل
وبعد . فيها" الجديدة"وبين المرأة " القديمة"  تعيش مايا صراعا نفسيا بين المرأة،بالتعقيدات النفسية

 تلتقي مايا أخيرا الرجل الذي يعرف آيف يحترم ،االنفصال عن زوجها الثاني وبحث دائب عن شريك
يقيم معها تلك العالقة  وآيف يعترف لها بقيمتها و-ذلك الرمز إلى الشخصية–الداخلي " صوتها"

  .العاطفية القائمة على الحرية الداخلية التي طالما حلمت بها مايا طيلة حياتها

–لكن ما آان قمينا بتحطيم امرأة من الماضي . إن حياة مايا تزخم بالتعقيدات النفسية وباألحداث      
بالنسبة إلى مايا يتيح لها " سادر" ال يعدو أن يكون - خيانة الحبيب واالنفصال عن زوجين على التوالي

لتبدأ الحياة :  بنصيحة غوته، بصورة ال شعورية،فهي تأخذ. فرصة التعمق في تحليل ذاتها وفي فهمها
 والتي ما من ،إرادتي القوية والشجاعة: "وتقول مايا... آل يوم من جديد آما لو أنها قد بدأت للتو

دتي الالواعية في البقاء هي التي قادتني عبر إن إرا.  هي التي أنقذتني،شيء استطاع تحطيمها
  ".الحياة وآأنها يد مالك حارس

 الحرة داخليا ، المتحررة،فالمرأة الجديدة.       ومع ذلك فإن مايا لم تتحرر تماما من ترسبات الماضي
 وآم.  إلى مجرد صدي له،"ظل للزوج"تخوض فيها صراعا دائبا ضد النزعة الوراثية إلى التحول إلى 

 مع ذوق ، حتى داخليا،"تتالءم"هي ذائعة و معروفة تلك الجهود الساذجة والمخلصة التي تبدلها آي 
آأنها بحد ذاتها ال قيمة . نفسها وفقا لمتطلبات الرجل الذي اختارت" تصحح" وآي ،الرجل الذي تحب

 حدت بشخصية تي الهذه النزعة الوراثية هي.  آأن معيار شخصيتها الوحيد هو موقف الرجل منها،لها
رائعة ومتألقة وجذابة آجورج ساند تارة إلى هجر األرض بصحبة إنسان مفعم بالحماسة آألفريد دي 

.  وطورا إلى العدول عن التحليق في عالم اإلبداع الفني الساطع من قبيل مراعاة المجتمع،موسيه
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فثمة لحظات آانت . لكن شخصية جورج ساند القوية آانت وحدها آفيلة بفرض حدود لهذه التجارب
 )19( وبأن المرأة اورور دودوفان،جورج ساند تشعر فيها بأنها قد أضحت على وشك فقدان نفسها

 عندما آانت تنتصب بكل آيانها ، الولهى، الحالمة، المتمردة،ستفترس وتسحق الشاعرة المقدامة
 استحال الوقوف أمام ،ومتى خلصت إلى قرار نهائي. وتقدم على قطع عالقتها العاطفية دونما رحمة

فعندما .  حتى وال قوة الحب،فما من قوة آانت تستطيع آسر إرادة تلك الشخصية القوية: تنفيذه
تغادر اورور دودوفان دارها في خريف قاتم سعيا وراء لقاء أخير وسريع مع عشيقها الذي صممت على 

قاء عاجز عن التأثير على قرارها وأنه ذلك أننا نشعر بأن هذا الل.  فإننا ال نقلق على جورج ساند،هجره
فقد تم تجاوز المرحلة وختم الفصل .  الباآيةرألوروآخر ضريبة لحب يحتضر تسددها جورج ساند بكبرياء 

  .بنقطة نهائية

لكن عندها أيضا نلمس حدودا . هس هي طبعا أصغر وأضعف من جورج ساند-إن مايا بطلة مايزل       
 تصطدم ، للزوال واالضمحالل في الحب،نزعتها الوراثية للتخلي عن الذاتللتكيف مع رغبات الحبيب؛ ف

 فإن مايا بدورها تعرف آيف ،وعندما تقتضي الحاجة. لديها بشخصية إنسانية متطورة وموطدة العزم
  "...طريقها" لإنقاذاتنهض وترحل 

 على ،ة عبر مئات القرون المكون،      آم هو صعب بالنسبة إلى المرأة المعاصر التحرر من تلك القدرة
آم هو صعب إقناعها بأن التخلي عن الذات جريمة ". سيدا لها"التماهي بالرجل الذي اختاره القدر 

  . حتى ولو آان ذلك من أجل الحبيب وباسم الحب،بالنسبة إلى المرأة أيضا

 وما حياتها إال سعي أوتا ممثلة.  الطموحة والمتعلقة)20(أوتاإلى جانب مايا تسير بخطوات واثقة        
حتى الفن فهي ال تتعلق به إال ألنه وسيلة لتنمية . الذي ال يعلو عليه شيء" أناها" دائب وراء تنمية

 المرأة إذاللوهذا رد فعل طبيعي على . شخصيتها القوية وللكشف عنها بمزيد من الرحابة والتنوع
  .األبدي وعلى تخليها عن حقها في أن تكون من أجل ذاتها

ويتضافر الطموح القوي والجامح والعقل الحاسب واألنانية الالمحدودة والموهبة التمثيلية الخارقة        
فهي ال تتوقف عند السعادة الشخصية وعند تعلق آلودت العميق . لدفع المرأة أوتا إلى زاوية مظلمة

وعندما . تنظر في مرآةإنها تقدر حب آلودت ألنه يحلو لها أن تتأمل من خالله صورتها وآأنها . بها
 فإن أوتا تبكي؛ لكن ليست المرأة فيها هي ،يخونها آلودت بدافع اليأس واأللم من المباالتها الباردة

التي أهينت وإنما الفنانة التي هي قبلة األنظار والتي تجرأ العاشق المتيم على هجرها من أجل 
وتظل أوتا حتى .  وإنما آبرياؤها الجريحليس الحب المهان والمذل هو الذي يبكي لديها. منافسة لها

لكن أليس افتقار أوتا . فهي تنقل عبر الحياة ذاتها القاسية وعبادتها ألناها. النهاية مخلصة لنفسها
التي تصنع الفنانين الكبار هي التي تسمح ألنثى حقيرة طائشة والهبة " النار المقدسة"لتك 

   لكن المفتقدة إلى الدفء الخالق؟ ،بفهمها للفن" مةالعظي "،بالتغلب على أوتا الذآية والمرهفة

 بيد ، امرأة متزوجةإنها.  الفنانة التي أغدقت عليها الحياة بالنعم،)21(       في غمرة الناس تمر تانيا
أفلم . شأن مايا التي تزوجت ثالث مرات على التوالي" النساء العازبات" أنها تنتمي إلى فصيلة 

 على شخصيتها الحرة والمستقلة؟ فهي ، تحت سقف واحد مع زوجها الشرعي المقيمة،تحافظ تانيا
ويعيش آل . تقطب حاجبيها عندما يقدمها زوجها إلى أصدقائه بصفتها زوجته ال باسمها قبل الزواج

فنحن أمام زوج من الرفاق .  وهو في عالم العلم،هي في عالم الفن: منهما في عالمه الخاص
  . وية ال تقيد حريتهما المتبادلةتجمعهما عالقات روحية ق

 للذآر الجميل ، والجسدي الخالص،       هذه األجواء الصافية تضطرب من جراء حب تانيا األعمى
التي جذبتها " الذآورة األبدية" وإنما ،"روحه" وال ،"نفسيته" وما تهواه تانيا في ستارك ليس. ستارك

 أسوة بالرجال الذين يهملون الروح حتى لدى المرأة ،االفهي ال تعير نفسيته ب. إليه منذ اللقاء األول
لكن ماذا عن روحك؟ : " آنيا أو مانيا أو ليزا معاتباتم والذين ال يحيرون جوابا عندما تسأله،المعبودة

 ،فنحن نشعر بأنها آشخصية. إن موقف تانيا من ستارك فيه شيء من الذآورة!"...فأنت ال تمنحها
مما ينبغي حتى ترضى بشهوة " أنثوية"وتانيا أآثر إنسانية مما ينبغي وأقل . أقوى وأغنى وأآبر منه
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ومما .  يصيبها بالجفاف،فهي تعترف بنفسها أن حبها لستارك ال يغني روحها وإنما يفقرها. عارية
 لم تكن تتألم لفكرة خيانتها زوجها بقدر ما ،ار نشوة الحبس في ساعات انح،يلفت االنتباه أن تانيا

. مع العمل المنهجي والمثابر الذي هو صلب حياتها" آهذا"ألم إلدراآها عدم انسجام حب آانت تت
وهكذا بدأت تانيا تفقد ذاتها وأثمن ما . فحبها الجامح يفترس قواها ووقتها ويعيق عملها اإلبداعي الحر

 وال من قبيل ،"جبالوا"  وإذا بتانيا تعود إلى زوجها ال بدافع،فإذا بتانيا ترحل. لديها في هذه الحياة
 ،لذا فهي ترحل عنه. فقد تفقد نفسها مع ستارك.  )22( وإنما حبا بذاتها وإنقاذا لشخصيتها،الشفقة

فأي بطلة من بطالت روايات أيام زمان . ترحل مع أن نار الحب لم تهمد بعد. وفي أحشائها طفل منه
  آانت ستجد في نفسها الشجاعة الكافية لتسلك سلوك تانيا؟

ن التي هي واحدة من أوائل نساء النموذج سإن خيار تانيا هو أيضا خيار ايليدا بطلة اب       
على ايليدا آي تتبعه ويمنحها زوجها آامل حرية " رجل البحر"فعندما يصر . السيكولوجي الجديد

لحرية  تلك ا،وقد بقيت ليقينها بأن في ذلك إنقاذا لحريتها الداخلية.  تبقى إلى جانب زوجها،االختيار
لقد أدرآت ايليدا أنها مهددة بالوقوع في أقسى ". رجل البحر"ا لو رحلت مع مالتي آانت ستفقدها في

 مهددة بأن تصبح أسيرة الهوى وسلطان الرجل الذي يمسك بقلبها ،حاالت األسر بالنسبة إلى امرأة
  .بين يديه

 طريقها في الحياة مزيحة بيديها ، العقل الحازمة الطبع والنيرة،)23(بكثير من التواضع تشق جوزيفا       
إنها تمهد الطريق إلى االستقالل االقتصادي لنساء . أدغال الشوك التي ما تزال تسد جنبات دربها

س الطريق آريستا جوبخطوات مترددة ت.  إلى المهن الحرةةيدالوسط البرجوازي وتدل على الدرب المؤ
صورة جميلة ومرهفة عن المرأة التي تستيقظ على الحياة م لنا د الذآية والحذرة والتي تق)24(نروال

والتي تعي " الحقيقة الجديدة"والتي تسأل العالم من حولها بعينين واسعتين مفتوحتين باحثة عن 
  ". وال نصبح واحدا إال في الحب، وأنت أنت،أنا أنا: "شعارها هو. ذاتها للمرة األولى 

 تسير بخجل بطلة يوشكفيتش ،"الحقيقة الجديدة"نين دون  معصوبة العي،       على قارعة الطريق
 بل ،"امرأة عازبة" إنها ليست.  التي تخفي بحرص مأساة نفسها وحزنها اإلنساني الكبير)25(هيالنة

 لتشكل عقدة ،فقد تداخلت لديها مالمح النموذجين الجديد و القديم. وال حتى امرأة جديدة حقا
وية ومتشعبة األلوان عندها؛ وروح المرأة المتفانية والمحبة فيها فريسة  قاألبدية األنوثة ،عويصة الحل

 ال ، البحاث،بيد أن عقلها المتمرد. دون بل أيضا لألآاذيب التي يلجأ إليها المستعَب،للتناقضات النسوية
بألوان لقد رسم يوشكفيتش . وجها من النموذج الجديد ويجعل من هيالنة األسئلةيكف عن طرح 

ة أن يحطم بكلمة واحدة روح المرأخطت ريشته معالم صورتها بتأن وحب لكأنه آان يخشى ناعمة و
  . الهالكة في مأساة الفكر،المرهفة تلك

النفس " تلك ،)26(        في غمرة النساء الجديدات يسترعي انتباهنا أيضا وجه ريناتا فوآس
. ن المهانات والوحول التي تجتازهاالتي عرفت آيف تحافظ على نقاء روحها على الرغم م" المتمردة

لى جوارها إ.  رجل المستقبل الجديد، وبين ذراعيها وهي الفتاة يرقد طفل،وجهها يشع بصفاء جليل
 طفلة الحب وطفلة العالقة التي أبت ، ممسكة باعتزاز بيد ابنتها الصغيرة،)27(تسير بطلة غرنت اللينا

نها إ؛ يالكيميائ إلى مختبرها )28(منهمكة تهرول ماريابحرآات . ن تتحول إلى زواج شرعيأ" برهانيا"
 ، عالية الرأس، فهي تؤدي)29(أما الفانية ميالدا. فقد عثرت على االنسجام في الحياة: تبتسم بصفاء

الثورية آنا -واالشتراآية". مهمتها المقدسة "،وعبر وحول الحياة التي تحيط بها من آل جنب
الطالبة .  تتغلب على حبها وتعبر من فوقه،"األنثى المغناج"قناع  المتوارية خلف ،)30(سييمنوفنا

 تسير برشاقة أثيرية مجنبة ثيابها ، الساخرة من التقاليد واألفكار المسبقة،)31(االنكليزية فاني
وعلى الطريق . )32(نا ماهرآنها طالبة الشمال النائي إ ،وجه آخر يبادرنا بالتحية. الشفافة أشواك الحياة

وبقلب مفعم .  وجاآوبسون ولوفلر)33(ن تسير بطالت بيورتسون وجوناس ليأة تحاول آذلك الجديد
فقد .  بحيرة وتردد)34( تتقدم جيني، لكأنها تسمع في داخلها أصداء صوت المرأة القديمة،بالقلق
  خوفا من أن تزيد األمومة، على هجر والد الطفل الذي تنتظر، شأن تانيا بطلة ناغرودسكايا،أقدمت
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 موقظا ،لكن صوت المرأة القديمة يعيد بعث الماضي. في توثيق عالقات بدأت تشعر بثقل وطأتها
  ... هارـــوتتوقف جيني عن مسيرتها وتنظر إلى الخلف فتن. مشاعر ومفاهيم منسية

  .ويبحثن" يتمردن "،        ولكن إلى جانبها تمر وجوه متجددة أبدا لنساء يستيقظن على الحياة

 لكريستوف -األقرب إلى الشفقة– بحبها ، الناعمة والخالبة)35(هنالك شخصية فرانسواز هودون        
 بإرادتها ،االرتواء بطبعها المتأجج حماسة وبطموحها الفني الذي ال يعرف ،وبعشقها لرجل آخر

 ،)36( الواقعي للعاملة سيسيل،وهنالك النموذج الحي. الحديدية وبنفسها الحساسة والمرهفة
 المستنخبة جولياأيضا وهنالك . هي ملك يديها" الحقيقة الجديدة" التي تجهل أن ،توازنة القوىالم

 المواطنة تلك الفتاة اليهودية التي تحصل على حق ،)38( والالجئة الروسية ماري أنتين،)37(فرانس
 اوسارل روش يا وسائر بطالت ريكاردا هوك وغابر،األمريكية والتي تشق طريقها نحو وضع مضمون

  .)39(ريفوبغرانده والكاتب االجتماعي مارسيل 

. المقتضبة وليس في مقدورنا أن نأتي بذآرهن جميعا في حدود هذه الدراسة ،        إنهن عديدات
 وأن يأتينا المزيد منهن يوما بعد ،ولكن يكفي أن يكون هنالك هذا العدد الضخم من النساء الجديدات

 فهذا دليل على أن ،ى نحو مبتذل في أدب المسلسالت الروائية وأن تظهر وجوههن ولو عل،يوم
  .ن دون آلل النموذج الجديد للمرأةالحياة تبدع وتكُو

فنحن ننظر .  بل منفرا في بعض األحيان بسبب تفرده،        إن المرأة الجديدة تحمل معها شيئا غريبا
لكن عالما من المشاعر والعواطف . إليها ونبحث عن مالمح أمهاتنا وجداتنا المألوفة والمحببة

. فإذا بنا نعجز عن الفهم ونكاد نصاب بالخيبة. والحاجات الجديدة ينتصب أمامنا ليحجب الماضي عنا
مع " التكيف"ين عذوبة أيام زمان؟ أين موهبة المرأة التقليدية في أ ،فأين الخنوع النسوي الفتان

 في التخلي للرجل عن األولوية في الحياة؟ نحن ،الرجال وفي االنحناء واالنزواء حتى أمام أتفه ،الزواج
نحن .  شخصية تأآد نفسها باستمرار، أمام شخصية لها عالمها الداخلي الخاص،أمام آيان متفرد

  .أمام امرأة تحطم سالسل عبوديتها التي أآلها الصدأ

  

)2(  
  

وجية التي تضع المرأة في        ما هي تلك المالمح المميزة والمشاعر الجديدة والخواص السيكول
  ؟ "النساء العازبات"عداد 

 آان حيلتها وعيبها في ، إحدى المميزات النموذجية للمرأة القديمةرجحان العاطفةلقد آان         
 اقتضى منها أن ، بجذبه المرأة إلى حلبة الصراع المحتدم من أجل الوجود،لكن الواقع المعاصر. آن

ا فرضت عليها الحواجز العديدة التي ينصبها النظام االجتماعي في  آم،تتعلم آيف تقهر عواطفها
فمن أجل الحفاظ .  روحها ذات المقاومة الضعيفة والسريعة إلى االنهزام، بإرادتها،موجهها أن تدُع

 تجد المرأة نفسها مضطرة إلى القيام بعملية تثقيف وتهذيب ،على الحقوق الجديدة التي اآتسبتها
ارا سودا وهموما ثقيلة تجثم على ـن أفكإ.  من تلك التي يقدم عليها الرجل عادةذاتية أوسع بكثير

إنها تود أن .  وآتفاها الضعيفتان ترزحان تحت عبء الحياة الثقيل،صدر جوزيفا في رواية إيلس فرابان
عملها –لكن العمل .  أن تستسلم لحزنها أسوة بالنساء التقليديات،تتحسر على نفسهاأن  ،تبكي
 ثياب رفافهو غير قابل للتأجيل شأن تنظيف البيت أو .  ال ينتظر-لعيادة المنظم وفق إيقاع صارمفي ا
فجوزيفا مرغمة على أن تبذل ذلك المجهود المألوف من قبل الرجل والمجهول من قبل امرأة . األوالد

للحظة  وأن تكون على رأس عملها في ا،مرغمة على أن تخفي حياتها الخاصة خلف جدار: الماضي
  . المطلوبة
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        أما ماتيلدا فهي تشهد موت طفلها الذي هو فرحها في هذه الحياة وآل ما تبقى لها من حبها 
 وأصابعها المروضة تعمل بمهارة من غير أن ،لكن مهنتها تشد وثاقها بقوة إلى ورشة عملها. العارم

  .تقطع الخيوط

 يفرض ،مرأة لها صفة أو مهنة أو عمل خارج البيت        إن الواقع المعاصر يفرض بقسوة على آل ا
را ما آان يتوفر لدى المرأة دعليها انضباطية وقوة إرادة قادرتين على قهر مشاعرها؛ وهو شيء نا

  .القديمة

العبثي هي السمات النموذجية للمرأة القديمة؟ " الثأر النسوي" و، والريبة،فليست الغيرة أ       
صحيح أن الغيرة هي ! ي بنيت على أساسه سائر مآسي الروح النسوية ذلك الشعور الذ،الغيرة

 فإنه لم يختر بطال لها ،"عطيل"لكن عندما آتب شكسبير مسرحيته . مأساة بالنسبة للرجل أيضا
  . وإنما اختار مغربيا هو فريسة ألهوائه، وال بندقيا مرهف الذآاء،انجليزيا منضبطا ومتحضرا

لى التعبير عن حقدها على غريمتها بأبشع األساليب إا لمشاعرها دفعها إن خضوع المرأة هذ        
وإن آانت البطلة ال تلجأ دوما إلى السم للقضاء على . لديها" العبودية" وأبرز أحقر مالمح ،وأحطها
  .فإنها بالمقابل آانت تستعين دوما بسم النميمة للنيل من تلك الغريمة ،غريمتها

فهن إذ ينشدن االحترام لحرية مشاعرهن .  حبهنبملكيةات ال يطالبن إن النساء الجديد        
 استعراض موقف ،ومن المفيد بهذا الصدد.  يتعلمن آيف يعترفن بهذه الحرية لآلخرين أيضا،الخاصة

 نجد موقفا يتميز ،فعوضا عن السم والنميمة. البطلة من غريمتها في سلسلة من الروايات المعاصرة
 نرى أن مايا والزوجة ، مثال،"الصوت"في رواية .  اتجاه الغريمة،جاه المرأة األخرىبالرقة والتفهم ات

 بل تتكلمان بالعكس لغة مشترآة تجعلهما ،األولى للرجل الذي تحب ال تتبادالن الحقد والكراهية
إلى " هو"مايا تبكي لإلهانات التي وجهها . هما إلى الرجل الذي تحباننأقرب إلى بعضهما بعضا م

إنها تشعر بنفسها قد أذلت شخصيا عندما تطلع على آالم غريمتها التي آان الرجل . ب غريمتهاقل
". المرأة"مايا تعاني من اإلهانة من أجل ". شرعا"المحبوب يمتلكها بال عطف وآأنها شيء يخصه 

تجهله إننا نلمس لديها ذلك الشعور الذي آانت .  تتجاوز الحدود الفردية الضيقة، في مشاعرها،فهي
  . شعور التضامن الجماعي والروح الرفاقية،امرأة الماضي

افليس غنيا بالدالالت موقف مايا ذاتها من خيانة زوجها الثاني العبثية والحمقاء؟ فهي ال تغيب         
وأمام تلك .  تسرع إلى أسرة أوالد زوجة زوجها األولى،إنها تهرب. عن الوعي وال تسعى وراء فضيحة

. وتعود إلى دارها الموحش تشعر بالبرد يلفحها. يرة المستسلمة للنوم يتالشى حزنهاالرؤوس الصغ
وهكذا تهرب بأسرع ما يمكن من .  تتدثر بشال وترغم نفسها على مطالعة آتاب شيق،توقد النار

  . ذاتها وتسترجع توازنها

قة فكتور الغرامية السابقة  فهي ال تتقبل عال،"في ضباب الحياة" بطلة رواية آريدو ،يرينااأما         
 عندما ،في حين أن فكتور.  بل تفرض أيضا على نفسها موقفا آله رقة وتفهم إزاء غريمتها،فحسب

 هل آانوا ،ما رقمي التسلسلي؟ أريد أن أعلم: " يسألها بلهجة الذآر المهان،ايرينايطلع على ماضي 
رينا التافهة يفيه أقوى منها لدى ا" مةالبهي" لكن ، آاتب،وفكتور رجل طليعي.." آثيرين من قبلي؟

  .التي ال تثير االهتمام إال ألنها تمد يديها نحو حقيقة الحياة الجديدة

  ".المرأة الغيور"على " المرأة ذات الفردية"لدى المرأة الجديدة غالبا ما تنتصر         

.  التي تفرضها على الرجلالمتطلبات األعظمثمة طابع مميز آخر للمرأة المعاصرة يتمثل في         
دها سيدها وصاحبها فامرأة الماضي عُو. وقد أشارت إلى هذا الجانب ايلين آاي في معظم آتاباتها

على مر القرون واألجيال على أن تنظر إلى نفسها وإلى عالمها الروحي الصغير والوضيع بكثير من 
 وتتقبل مرغمة عدم ،ا وأحزانها النسويةآانت تذعن البتسامات الرجال المتسامحة إزاء وهنه. االزدراء

 الرجال الذين يفهمون ، حتى في أيامنا هذه،رون هم على آل حالدنا. اآتراثهم بما تفكر أو تشعر به
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" األنا"إن مثل هذا الموقف السطحي وغير المكترث من .  حتى في اللحظات األآثر حميمية،المرأة
  .النسوية آان وما يزال سبب المآسي العائلية

 وإنما ، يعرف آيف يمتلك ال جسد المرأة فحسب،المتمرس" دون جوان"لقد آان زير النساء ال        
المرأة التافه " أنا"وبتظاهره باهتمام مشحون بالحب إزاء " التفهم" بأدائه الماآر لتمثيلية ،روحها أيضا

 والسيد ،آان يأتي ويذهبلكن الدون جوان . الذي آان موضع إهمال حتى من قبل أآثر األزواج إخالصا
 على تقليص ، مع األيام،الشرعي يبقى؛ وما آان على المرأة عبر تكيفها مع الحياة إال أن تعمل

  .حاجاتها ومتطلباتها

وإذا آان . إذا آان يحب. آذلك يجلب الزهور و السكاآر" هو" و ،يقدم الخواتم واألقراط" هو"       آان 
 حق سيد ، فإنه آان يمارس حقه،لة من المحظورات والواجبات وإذا آان يفرض سلس،مستبدا وفظا

  ! القلب

لم . فهي ترغب وتطالب باحترام شخصيتها وذاتها وأناها. وقد أصبحت المرأة المعاصرة متطلبة       
 بأنها ، الذي آان قد منعها من الغناء في الحفالت،فعندما يعلم عشيق مايا. تعد تتحمل االستبداد
 فإنه يقتل بتصرفه هذا ،ممتنعا عن الكتابة إليها طيلة أسبوعين" معاقبتها"  فيقررخرجت عن طاعته

  وهي التي منحته قلبها بكل حرية؟ " يعاقبها"إذ آيف . مشاعر الحب الذي آانت تكنه له

 ، ثمة شيء يذآر بنساء األساطير القديمة،        في هذا الصراع من أجل الحفاظ على الحرية الذاتية
 هذا ما تقوله روزاموندا  بتحد لزوجها ،"ُي لكنك خسرت المرأة ف،نفذت مشيئتك. "عهود الغابرةنساء ال

ولم تكن هذه الكلمات . الملك الذي أرغمها على أن تشرب في جمجمة والدها الذي قتله ذلك الزوج
  ! حبهت بمفقد أقدمت على قتل زوجها الذي طالما آانت ها! مجرد تهديد لفظي على لسان روزاموندا

عجز : إن المرأة المعاصرة مستعدة ألن تغفر ما آان يصعب على المرأة القديمة التغاضي عنه        
 بل حتى خيانته؛ لكنها لن تنسى ، إهماله الخارجي لها،الرجل على أن يؤمن لها الرفاهية المادية

 فإن ،"يعجز عن فهمها"قها فإذا آان صدي.  بذاتها،الروحي" أناها"ولن تغفر له بالمقابل عدم اآتراثه ب
  . تها على األقلـــــعالقتها به تفقد نصف قيم

 ببعض ، للوهلة األولى،       فعندما تسأل آريستا روالن عشيقها عن رأيه في المرأة فيجيبها
 فكيف . فإنها تشعر بأنها قد ابتعدت عنه رغما عنها،المداعبات ليعبر فيما بعد عن آراء تافهة وممجوجة

فال يدرك " صمم"دي عن بن يأ ،الروحي" أناها" ب، هو الذي سطا على قلبها باهتمامه بها،يستطيع
 وأي امرأة جديدة على ،أنها آانت تتوق إلى أن تسمع شيئا آخر تماما منه؟ آريستا ال تغفر لفرانك
لتي آان فهذه المرأة ا: آل حال ال يمكن أن تغفر مثل هذا التبدل الذي يطرأ على الرجل بعد االمتالك

 ها هو يحاول إطفاء نار البحث ، من أجل استقاللية عقلها،قد أحبها من أجل انطالقها الجريء
 يسعى إلى أن يجعل منها مجرد أداة للذته ، إذ يعزها،وهو. لديها طمعا باالستئثار بها" المقدسة"

بها إلى دائرة  تتابع آريستا روالن تطور فرانك الذي آان يجاهد لجذ،بدهشة واستغراب. ولمتعته
 والذي راح يبتعد عنها ليعيش في ، والذي آان يحلم بنشاط مشترك يجمع بينهما،اهتماماته الفكرية

فحتى في اللحظات التي . ولم يعد ثمة مجال لعمل مشترك يجمع بينهما. عالمه الفكري الخاص
 امرأة ال يزيدها ، فإن فرانك ال يرى فيها إال المرأة،تساهم فيها آريستا بشغف في عمله الفكري

 بعقلها وبقدرتها على االرتقاء معه إلى أعلى ،ن آريستاألك. ها وشعورها المرهف إال جماال وفتنةؤذآا
 حزينة آمن فقد آنزا ،في النهاية تضطر إلى الرحيل.  رغبته الجنسيةحذ ال تلفح إال بش،مراتب الفكر

 لكنها ال تصفح عن أبسط ،"األنثى"ة إلى فالمرأة الجديدة تستطيع أن تغفر اإلهانة الموجه. ثمينا
 تتحدث فيرا ، أي عن التكوين الروحي للرجل المختار،وعن مطلب مماثل. إهمال لشخصيتها

 المرأة سوى دور ىدل ال يلعب ،"صنف جيد" حتى ولو آان من ،الذآاء" أن فهي ترى. نيكوديموفنا
 تتهذب وتشحذ يوما بعد ،ة األخالقية تنمووهذه القاعد. فالمهم عندها هو القاعدة األخالقية. ثانوي
أما لدى الرجال بالمقابل فإن هذه القاعدة األخالقية تتبلور فال . وهذا ما يزيدنا إحساسا وتطلبا. يوم

  ". وغالبا ما يعجز الرجال عن إدراك ما يجعلنا ننفر منهم. وهذا سبب تعاستنا. تنمو إال ببطء
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 ال ألنوثتها ،"أناها"ب الرجل موجه للمضمون الروحي لحن إن حاجة المرأة ألن تشعر بأ        
 في آتابها.  إن هذه الحاجة قد ازدادت مع وعي المرأة ذاتها آكيان متفرد،الالشخصية والالمحددة

 فبسببه ال ترون أنني ،إني ألعن جسدي األنثوي: "تطلق ناديا سانجار الصرخة التالية" مذآرات آنا"
 بطالت من مختلف ، بشكل أو بآخر،وصرخة االحتجاج هذه ترددها". بكثيرأملك شيئا آخر أثمن منه 

فحتى تاتيانا غورآي الساذجة النفس تحتج على موقف يبغي أن يجعل منها مجرد أداة . الجنسيات
  .متعة

يا لكم من آائنات فظة ...  آأني هرة، بدون عاطفة، ال أريد هكذا،ال أريد... آان سيمتلكني"        
  ."...جميعكم

 صعب عليها أآثر فأآثر ،"آائن بشري"       آلما ازدادت شخصية المرأة إرهافا وتعاظم شعورها بأنها 
 عن رؤية الفردية التي ، بسبب عقليته التي تكونت عبر أجيال،هانة الرجل الذي يتعامىإتحمل 

  . تستيقظ لدى المرأة المشتهاة

ء تنقل العديد من بطالت الروايات العصرية من مغامرة وتعاظم متطلبات المرأة من الرجل هو ورا        
التناغم بين :  في سعيهن المؤلم وراء مثل أعلى مستحيل المنال، ومن حب إلى آخرىإلى أخر

 الجمع بين الروح الرفاقية واالستقالل ، التوفيق بين الهوى والحرية،الحب وبين القربى الروحية
  . المتبادل

هذا ما تبوح به مايا التي ال  ،" هجره العثور على الرجل الذي يستحيل علُيجل ما أتمناه هو"        
فهي تقطع عالقتها بصديقها ألن هذه العالقة ال تروي " المتشردة"أما . تعرف الكلل في بحثها الدائب

إن الواقع الراهن يخدع في الحقيقة سائر الساعيات الساذجات . عطشها إلتحاد غرامي أآثر آماالت
 وينطلقن ،فتراهن يحطمن بال رحمة عالقاتهن العاطفية. إلى حب قائم على االنسجام والكمالأولئك 

 إال في ، في أفضل األحوال،لكن ما يفوتهن هو أن ما يبحثن عنه اليوم لن يتحقق. بحثا عن حلمهن
قة رجال يكونون قد تمثلوا تماما فكرة منح األولوية للصدا.  مع رجال تجددت روحهم،مستقبل بعيد

  .والحرية في العالقة الغرامية

وماذا آان عساها تفعل بذلك االستقالل؟ .  الشخصياالستقالللم تكن المرأة القديمة لتقدر         
فهل في الدنيا ما هو أدعى إلى األسى وأبعث على الشفقة من زوجة أو عشيقة مهجورة إن آانت 

 ما آانت المرأة تفقد دعامتها المادية ، يموتامرأة من النموذج القديم؟ فعندما آان الرجل يرحل أو
 آانت ، العاجزة عن مواجهة الحياة،فالمرأة القديمة.  بل أيضا رآيزتها المعنوية الوحيدة،فحسب

 وآانت على استعداد دائم للتخلي عند أول فرصة عن استقاللها المزعج وغير ،تخشى الوحدة
  .المجدي

 بل بالعكس تزداد تقديرا له ،شى االستقالل بشكل من األشكال        أما المرأة الجديدة فهي ال تخ
فما من شيء مروع في نظر فيرا . آلما تجاوزت اهتماماتها أآثر فأآثر حدود العائلة والبيت والحب

 لو اضطررت ،آه لو خضعت لرجل: "فهي تسارر صديقتها قائلة. نيكوديموفنا آالخضوع المادي للرجل
إن فكرة ".  فإني سأآون في غاية التعاسة عندها،وجي ولينفق عليإلى اختيار أحدهم ليكون ز

 مثلما ترهب فكرة السجن سجينا عرف أخيرا ، ترهب فيرا، يكون سيد نفسها ومالكها،االرتباط بزوج
أنت - ...فقد عشت ذات يوم تجربة من هذا القبيل... لن أقبل أبدا بعبودية آهذه. "طريقه إلى الحرية

  ". لكني عشت روايتي وقصة حبي، لست متزوجة،آال -متزوجة إذن؟

فعقلية .         فالمرأة الجديدة تشعر بأنها مكبلة في الزواج حتى عندما ال يكون هذا الزواج شرعيا
  . تخلق قيودا نفسية ال تقل متانة وصالبة عن األغالل الخارجية، التي ما تزال حية،"القديم"الرجل

. ت الجديدات من آل ما يمكن أن يربطهن خارجيا بالرجل الذي يحببن       وبعناد متزايد تهرب البطال
 والعجز المطلق عن مواجهة العالم دون ذلك السند الصلب الذي هو ذراع ،ة المادية للرجليعبفالت

فعندها فقط . الرجل آانا يحتمان على المرأة القديمة أن تجعل همها األول توطيد روابطها العاطفية
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 المرغمة على أن تحمل بمفردها عبء ،أم المرأة الجديدة.  في منأى عن الخطرآانت تشعر بأنها
إنها ال تتعجل في .  فهي بالعكس تتبنى موقفا سلبيا أو ال مباليا من مسألة الشكليات،الحياة المادي

فإلى الصديقة التي تسألها عن طبيعة عالقاتها مع الرجل الذي . إعطاء شكل محدد لعالقاتها العاطفية
ثم . بهز آتفيها" المتشردة" تكتفي رينه ،"هل هو قران شرعي أو مجرد عالقة غرامية عابرة؟ "،حبت

 أنا ال أحب ،أواه يا مارغو"–" والمستقبل؟". "نحن؟ نحن ما زلنا ندرس بعضنا بعضا" :تقول متحدية
  !".المستقبل

فالحب . الحبى شعور  يقتصر عل، حتى اآلن،        المضمون الجوهري لحياة معظم البطالت آان
المرأة بأن  وغياب الحب آان يحكم على حياة. آان يضفي ألوانا زاهية على حياة الحرمان المادي

 وال الشهرة وال حتى أفراح األمومة آانت قادرة على ،فال الفتى الخارجي.  فقيرة، فارغة،تكون شاحبة
  . )40(أن تعوض المرأة عن خسارتها لحب سعيد

من هذه الزاوية آانت النساء .  القلب فارغا فإن الحياة آلها آانت تبدو فارغة أيضا        فإذا آان
 ؛جل آان هنالك دوما نشاط خاص إلى جانب حياة القلبرفلدى ال. القديمات يتميزن قطعا عن الرجل

 غير قابل ،أي الرجل يصارع القدر في عالم مجهول" هو" آان ،في االنتظارتذوب وبينما آانت المرأة 
 ال ، بعد عودته من العمل،فكم من مآس سيكولوجية حصلت ألن الرجل الذي طال ترقبه آان. للفهم

 يستعجل تناول طعامه ليسرع إلى ،وإنما يسحب األوراق من محفظته" لها"يكرس نفسه آليا 
ة  وقلبها مفعم بالمرار،آانت المرأة تنظر إليه دون أن تفهم . اجتماع ما أو ليرتمي بنهم على آتاب

أفلم تترك من أجله قميصا لم تكتمل خياطته ومطبخا ما يزال يحتاج إلى الترتيب؟ أفلم : والتأنيب
ترسل األوالد إلى الفراش على أمل االنفراد به أخيرا ونسيان المتاعب والعمل والسياسة؟ هذا العجز 

 لسائر النساء عن فهم الرجل واهتماماته التي تتجاوز حدود العيش العائلي آان القاسم المشترك
ولدى زوجة العامل  ،فنحن نلمس هذا العجز لدى زوجة األستاذ والموظف. على اختالف طبقاتهن

  .واألجير

: عه بهذه العبارة العاتبةدمل أو الصيرفي توا        وحتى في أيامنا هذه ما زلنا نسمع زوجة الع
  "أذاهب من جديد إلى جمعيتك الكريهة؟"

 وآلما توطد دورها آنابض فعال ، مشارآة المرأة في حرآة الحياة االجتماعيةلكن آلما تعاظمت        
 ، تسقط، التي آانت هي العالم،إن جدران دارها.  توسع أفقها حكما،في أوالية الحياة االقتصادية

  .  تتملكها بحرآة ال شعورية،واالهتمامات التي آانت غريبة عنها في الماضي وغير قابلة للفهم

إنه يبدأ في احتالل تلك المرتبة الثانوية التي يمنحه . حب لم يعد مضمون حياتها األول واألخيرال        
صحيح أن المرأة الجديدة تعيش هي األخرى فترات يطغى فيها الحب على روحها . إياها معظم الرجال

وفي . لى المؤخرة فيعطل سائر االهتمامات األخرى التي تفقد رونقها وتتقهقر إ،وعقلها وقلبها وإرادتها
 أفراحا وآالما ال تقل حدة عن تلك التي تعيشها ،فترات آهذه قد تعيش المرأة الجديدة مآسي مبرحة

أما مضمون هذه الحياة الفعلي فهو .  يبقى الوجد جزءا من حياتها،لكن يبقى الحب. المرأة القديمة
 ، العلم،مبدأ االجتماعيال: الذي طوعت المرأة الجديدة نفسها لخدمته" المقدس"ذلك الشيء 

 هذا الهدف هو بالنسبة إليها أهم وأثمن وأقدس من سائر أفراح ،وهذا العمل.  العمل المبدع،الدعوة
  .القلب ومتع الوجد

.  من العمل الذي ما آنا لنقع له على أثر لدى بطالت أيام زمانالموقف الجديد        من هنا ذلك 
لكن عندما يقترح . أول حديث غرامي مع الرجل الذي تحب تعقد ، على سبيل المثال،بطلة بنيت

 تقاطعه بشيء من الهلع على الرغم من حبها وفرحتها ،عليها أن يعود في الغد منذ الصباح الباآر
  " على أال آتي قبل الغداء؟ لماذا؟". "على أال تأتي قبل الغداء: "لتقول

 لقد ،قد اعتدت على أن أآون سيدة نفسيبيد أني طيلة أعوام خمسة آنت . آان مدهوشا"         
 غدا بوجه ،وغدا. فأنا ال استقبل أبدا قبل الغداء. ترسخت ميولي وعاداتي ونظامي الخاص في الحياة
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فهل سيأتي هذا الرجل آالغازي لينغص علي صباحي؟ وبدأت أشعر .  ثمة عمل آبير ينتظرني،خاص
  ". على استقاللي، قلق على حريتي،بقلق خفي

 ،أليس هذا بمسلك جديد لدى امرأة عاشقة؟ امرأة تؤخر بملء إرادتها موعد لطالما رغبت فيه         
 ال لشيء إال ألنها ، ال لشيء إال ألنها قد اعتادت على أن تكتب في الصباح،راتسوتوقعت منه الم

 وهل آانت ساعات!  المسروقة من وقت عملها،تخشى أن تتحسر فيما بعد على الساعات الضائعة
 ،الحب الممنوحة للحبيب ستعتبر ساعات ضائعة في نظر المرأة القديمة؟ بطلة رواية ناغرودسكايا

فاللوحة التي لم .  تعاني من تأنيب الضمير بسبب بطالتها وهي في شهر عسل مع ستارك،تانيا
  :تنجز رسمها تنظر إليها بلوم وعتاب

الذي عهد –لكن ستارك ". تارك أال يأتي إليقررت أن أحتفظ بهذا اليوم لي وأن أطلب من س"         
أأبقى : "وهو يقول بلهجة الطفل ذي النزوات.  يثور ويحتج-إليه هنا بدور البطلة في الروايات القديمة

وفي موضع ".  بأني سأالزم مكاني دون حرآة،يوما بأآمله من دون أن أراك؟ أعدك بأني لن أزعجك
  ".أقوى من أن يقهر فهو منافس ،بدأت أآره فنك" :آخر يقول

فهي لن . لكن ضميرها ال يكف عن تعذيبها بسبب إهمالها لعملها.         وتسلم تانيا أمرها مرة أخرى
  .ما دام عملها يدفع الثمن.  باألمان في متع الحب،تشعر بالغبطة

 آلمات ". دون توقف تقريبا منذ ساعات الصباح األولى، بفرح،أعمل بنهم–اليوم بدأت أعمل          "
نشعر بالكائن الذي أمامنا وقد تحرر . فرصيد يوم العمل هذا صفاء ومرح. تدونها تانيا بفرح ال حدود له

فتانيا المنغمسة في عملها والممسكة بلوحة ألوانها . لهنيهة من نشوة الحب ليعود إلى نفسه
ا التي مج أجواء حبه خار،أدرآت فجأة بعد استيقاظها من سباتها أنه يوجد خارج ستارك وخارجها هي

وتتذآر على حين غرة . عالم من األلوان واألفراح والجمال واآلالم.  عالم بأآمله،ترقى إلى مرتبة الوجد
فهل من يرشدني . بعد غياب طويل" البيت" تتأثر لهجرانه شأن المسافر الذي يعود إلى ،صديقها فيبر

 تهادة ارتياح لتحررها من نشوة الحب ولعود تنه، آالرجل،إلى امرأة واحدة من النموذج القديم تطلق
  !وآيانها المتفردمن جديد بقيمة وجودها المستقل إلى العمل المهجور ولشعورها 

أما . مرأة القديمة آان فقدان الرجل الذي تحب أو خيانته لهاإلى الإن أعظم ألم بالنسبة          
الخاصة المضحى بها من أجل " أناها"عن  تخليها ،بالنسبة إلى المرأة الجديدة فهو فقدان ذاتها

 وإنما أيضا ضد ،فالمرأة الجديدة ال تثور فقط ضد القيود الخارجية.  من أجل سعادة الحب،الحبيب
إنها تخشى األغالل التي يفرضها الحب على العشاق في عصر العقليات المشوهة ". األسر الغرامي"

 تذهب إلى الحب ، حتى المرأة الجديدة، فإن المرأة،فألنها اعتادت على الذوبان في أمواج الحب. هذا
" صدى"بشيء من القلق خشية أن توقظ قوة مشاعرها ذلك النزوع الوراثي لديها إلى أن تكون مجرد 

  . فتتخلى عن ذاتها وتبتعد عن عملها ودعوتها وهدف حياتها،للرجل

إنه ". األسر النفسي"جاج على  وإنما أمام احت،لم نعد أمام نضال من أجل الحق في الحب         
 نساء عصرنا االنتقالي اللواتي لم يتعلمن بعد آيف يكيفن بين الحرية الداخلية واالستقالل )41("تمرد"

  .وبين قوة الحب المفترسة

إذا آانت المرأة القديمة المبتعدة عن الحب تجد نفسها وقد غرقت في العالم الكابي لحياتها          
بطلة .  فإن المرأة الجديدة المتحررة من أسر الحب تنتصب بفرح واندهاش،ة المضمونالرمادية الفقير
! لقد ولت عبودية الفكر: " بعد أن تكون قد تأآدت من أن نشوة الحب أضحت ملك الماضي،آريدو تصيح
إنها حرة وقلبها لم يتحطم لمجرد أن الرجل الذي آانت تحب قد !  للخوف، لالضطراب،وداعا لآلالم

آانت تشعر بقواها وطاقتها تتضاءل آلما حاولت أن تنهل "وتبتهج أرينا إذ ". فى فجأة من نفسهااخت
 لذا آانت ،هذا الحصر لطاقاتها آان يخلق لديها دوما شعورا باإلذالل والمهانة. من معين نفس غريبة
  ".ليقظتها تلك الفرحة
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 العودة ،"أوالد القبالت الحارقة والجارحة"زان  االنعتاق من األلم واألح،التحرر من أسر فكر غريب         
أي نشوة للمرأة الجديدة وأي سعادة مجهولة من النساء !  العثور على النفس من جديد،"الذات"إلى 

  !القديمات العاجزات عن فهمها

م  إلى تراآ، إلى اغتناء عظيم لحياتها الفكرية،لقد احتاجت المرأة إلى انقالب هائل في نفسها         
رأسمال ضخم من القيم الخاصة آي ال تضطر إلى إشهار إفالسها عندما يسحب الرجل حصته 

لكن على وجه التحديد ألن حياة المرأة الجديدة لم تعد محصورة . المساهمة التي أودعها في حياتها
بق  وبتنا نط، تولدت لديها مجموعة من الحاجات واالهتمامات التي تجعل منها آيانا متفردا،بالحب

فطيلة قرون عديدة آانت قيمة المرأة ال تقاس . مقياسا جديدا في تقويمنا لشخصية المرأة األخالقية
 وإنما فقط بمخزونها من الفضائل النسوية التي ، أو بخواصها النفسية، أو بذآائها،بميزاتها اإلنسانية

فضيلة الجنسية آانتا تحددان وال" البراءة الجنسية"ف. آانت أخالق الملكية البورجوازية تقتضيها منها
الروائيون وآان . التي تشذ عن قانون األخالق الجنسية ولم يكن ثمة عفو عن ،الوجه األخالقي للمرأة

" يقعن في الخطيئة" مع سماحهم لألخريات بأن ،يحرصون على صون بطالتهم المفضالت من السقوط
  .م األخالقية من جراء ذلك يفقدون شيئا من قيمته، هم،أسوة بالرجال الذين ما آانوا

 غالبا ما ينتهكن محظورات قانون ،"العازبات" النساء الجديدات ،         إن بطالت الروايات المعاصرة
النموذج " لكن ال المؤلف وال القارئ يعتبران أولئك البطالت مع ذلك من ،الفضيلة الجنسية الساري

  ".الفاسد

و ماتيلدا . عدة مرات" أخطأت" مع أن هذه الفتاة قد ،لجريئةنحن نعجب بماغدا دو سودرمان ا         
هوبتمان تحرك مشاعرنا على الرغم من عالقاتها غير المشروعة ومع أنها قد أنجبت أطفاال من عدة 

  .)42(عشاق

  ".احترامهم"افليس الرجال في غالبيتهم على هذه الشاآلة؟ ومع ذلك فإننا ال نكف عن          

أصبحنا نتقبل األخالق الجديدة التي . ل تبدل في تكويننا النفسي دون أن نتنبه إليهلقد حص         
ال يمكن أن تمحى بالنسبة إلى الفتاة " وصمة "، قبل خمسين عاما،وما آان يعتبر. هي رهن التكون

ا إلى لقد اضطرت جورج ساند في أيامن.  بات اليوم في نظرنا أمرا ال يحتاج إلى تبرير وغفران،أو المرأة
وفي انكلترا . الدفاع عن حق المرأة في هجر زوجها الشرعي من أجل عشيق اختارته بملء إرادتها

لكن آلما . الفريسية اضطر غرانت آالن مؤخرا إلى الدفاع عن الفتاة األم وإلى وضعها تحت حمايته
 ،االجتماعيجانب الرجل في الصراع استقلت المرأة وانعتقت من هيمنة األب والزوج وساهمت إلى 

  .فقد المقياس القديم من أهميته وجدواه

إن التراآم التدريجي لدى المرأة للطبائع والمشاعر األخالقية اإلنسانية يجعلنا نقدر فيها ال          
أما النظرة القديمة التي آانت ترى في المرأة مجرد أنثى مهمتها . ممثلة الجنس وإنما الكائن المتفرد

  . فإن هذه النظرة البالية تسقط وتتالشى من تلقاء ذاتها،عي للزوجتأمين الوريث الشر

فقد آنا في . فحسب" النفوس الكبيرة"في البداية علمتنا الحياة أن نطبق هذا المقياس على          
  . انتهاآاتهم لقانون األخالق الجنسية السائد، ألصحاب الموهبة،الواقع نغفر للفنانين

  : يتساءل بيبيل بحق،"دون غيرها؟" النخبة"رت هذه الحقوق بلكن لماذا حص"         

 إذا آانت مغامرات غوته ،إذا آان غوته وجورج ساند قد تجرآ على العيش وفق رغبات قلبيهما"         
 فلماذا ندين عند ،العاطفية قد مألت مؤلفات بأآملها التهمها المعجبون والمعجبات بشغف وإجالل

  .)43("بنا عند غوته أو جورج ساند؟اآلخرين ما يثير إعجا

         نحن اليوم على أتم االستعداد للسخرية من المنافقين الذين آانوا سيرفضون مصافحة ساره 
 فإننا ،"نساء عاديات"لكن عندما نكون أمام . برنارد أو حضور عرض من عروضها بسبب حياتها الماجنة

.  الذي ينبغي تبنيه إزاء النساء المتحررات و العازباتغالبا ما نتردد في تقييم الشخصية وفي الموقف
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 لوجدنا أنفسنا مضطرين على اإلشاحة ،والحال أننا لو طبقنا عليهن فعال مقياس أيام زمان األخالقي
  .عن أجمل الوجوه النسائية في األدب المعاصر وأآثرها إنسانية

 ،حترام طهارة العذراء التي بال دنس المترعرعات على ا،ففي حين آانت النساء القديمات         
 ويخفين المشاعر التي تكشف عن حاجات جسدهن ،"فضيلتهن"يحاولن جاهدات الحفاظ على 

 ليس فقط آفرد وإنما أيضا ،التأآيد على الذات نجد أن الطابع المميز للمرأة الجديدة هو ،الطبيعية
رز مميزات المرأة الجديدة فالثورة على ضيق األخالق الجنسية هي من أب. آممثلة للجنس

  .وأسطعها

والحياة الفيزيولوجية تلعب عند المرأة دورا . فالمرأة األم تحمل المستقبل.          وهذا شيء مفهوم
والبرنامج الذي تعمل على .  وذلك بعكس التصورات المرائية السائدة،أهم بكثير منه لدى الرجال

 وحرية اختيار الحبيب الذي قد ،ده حرية المشاعرتحقيقه بصمت النساء الجديدات يتضمن في بنو
فالطابع المميز للمرأة القديمة آان ". األخالق المزدوجة" والنضال ضد صنمية ،"لطفلهن"يصبح أبا 

بينما ال تتخلى المرأة الجديدة . حتى في الزواج" قناع البراءة"زهدها بسلطان الجسد وتسترها خلف 
التي يمنحها إياها الواقع الذي " الدنيوية" الحياة ومن المسرات عن طبيعتها النسوية وال تهرب من
 ويهجرون ،فالبطالت الجديدات يصبحن أمهات دون أن يتزوجن. يبخل عليها عادة حتى باالبتسامات

آائنات " لكنهن ال يعتبرن أنفسهن ، ويعشن حياة غنية بالمغامرات العاطفية،أزواجهن أو عشاقهن
 المتميزة ،إن مغامرات ماتيلدا و أولغا و مايا! آذلك المؤلف والقارئ المعاصرآما ال يعتبرهن " ساقطة

 )44( تنطوي على مناقب خاصة قد تكون أقرب إلى الكمال من فضيلة تاتيانا بوشكين،بالحرية والصراحة
  .السلبية أو أخالقية ليزا تورغينييف الواجلة

تقدير للحرية واالستقالل ورفض . عالية المشتطةانضباط بدل االنف. تلك هي المرأة الجديدة          
. توآيد الذات بدل الجهود الساذجة للتشبع بقسمات الحبيب ومن ثم عكسها. للخضوع والالشخصية

أخيرا إحالة . )45(المنافق" الطهارة"والتخلي عن قناع " الدنيوية"بالتأآيد على الحق في المسرات 
 الكائنة بحد ذاتها والتي لم تعد ،ذه هي المرأة الجديدةه. قصص الحب إلى مكان ثانوي في الحياة

  .مجرد أنثى وظل للرجل

  

)3(  
  

  لكن من تكون أولئك النساء الجديدات؟ وآيف خلقتهن الحياة؟          

ال باعتبارها - فالمرأة الجديدة . المرأة الجديدة العازبة هي ابنة النظام االقتصادي الرأسمالي          
 قد رأت النور مع - يتكرر بتصميم وإصرار، حدث جماهيري،وإنما من حيث أنها حدث يوميظاهرة طارئة 

فالتحول الهائل في شروط اإلنتاج الذي . العويل المصم آلالت المصانع وصفارات الورشات والمصانع
ساء  أرغم الن، تحت ضغط االنتصارات الثابتة لإلنتاج الرأسمالي الكبير،حصل في بحر السنوات األخيرة

فالنموذج الجوهري للمرأة .  على التكيف مع شروط محيطهن، في صراعهن من أجل الوجود،أيضا
ومع تبدل الشروط االقتصادية وتطور عالقات اإلنتاج . مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور البشرية االقتصادي

تظهر لوال  ما آانت سآنموذجفالمرأة الجديدة . يحصل أيضا تغيير في الجانب السيكولوجي للمرأة
  .التزايد الكمي لقوى العمل النسائية المأجورة

 افقبل نصف قرن آانت مشارآة المرأة في الحياة االقتصادية تعتبر خروجا عن القاعدة وانحراف          
 يبحثون ، بل وبعض االشتراآيين أيضا،وآان بعض أصحاب العقول المتطورة. عن النظام الطبيعي لألمور

 الغارقون في بحر األفكار ،أما اليوم فوحدهم الرجعيون. لة بإعادة المرأة إلى بيتهاعن الوسائل الكفي
  . يرددون مثل هذه اآلراء التي تجاوزها الزمن ونبذها،المسبقة وظلمات الجهل
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         قبل نصف قرن من الزمن ما آانت األقطار المتحضرة تعد في صفوف سكانها العاملين سوى 
عدد أما اليوم فإن نسبة تزايد عدد العامالت تتجاوز نسبة تزايد . الف من النساءالعشرات أو مئات اآل

 ال بمئات اآلالف وإنما ، لدى الشعوب المتحضرة،وقوى العمل النسوية باتت تقدر اليوم. العمال
واآلالف من النساء . فالماليين من النساء يتزاحمن اليوم على سوق العمل أسوة بالرجال. بالماليين

في أوروبا وأمريكا الشمالية تشير .  ومئات اآلالف في المهن الحرة والعلم والفن،لن في التجارةيعم
 ،إنها لمسيرة ضخمة لجيش النساء المستقل. اإلحصائيات إلى وجود ستين مليون امرأة عاملة

ء  من النساةبالمائوهذا الجيش يضم أآثر من خمسين . مسيرة لم يشهد التاريخ مثيال لها من قبل
 ، أي نساء دفعهن الصراع من أجل الوجود إلى االعتماد على قواهن الشخصية فحسب،العازبات

  .تمشيا مع عادة النساء القديمة" المعيل"واللواتي ما عاد في مستطاعهن االختباء خلف ظهر 

نتزعت عنها  ا، بالرجل المعيل، تربط المرأة بالبيت، طيلة قرون،إن عالقة اإلنتاج التي ما برحت          
 على الدرب الوعرة ، على الرغم من وهنها وقلة خبرتها، ودفعت بها،فجأة األغالل الحديدية المتآآلة

طوق التبعية االقتصادية : ولكنها لم تفعل ذلك إال لتطوقها بطوق جديد. الجديدة المنبسطة أمامها
 إلى أن تتعلم ،لحرمان والجوع وتحت وطأة ا، المهددة بفقدان آل ملجأ،وقد اضطرت المرأة. للرأسمال

لقد أنذرت المرأة بضرورة التكيف بسرعة مع . ساعدة األب أو الزوج مآيف تفرض نفسها بمفردها دون
. األخالقية التي زودتها بها جدات أيام زمان" الحقائق" النظر بعجلة قي ةعادإ و،شروط حياتها المتبدلة

فالفضائل . ي أرغموها على حمله على درب الحياةوقد أدرآت ذاهلة ال جدوى المتاع األخالقي الذ
 ، وعدم نفعها، اتضح عدم جدواها- الوداعة، الخنوع،السلبية–النسوية التي نميت لديها طيلة قرون 

" فضائل" أي ، الحزم، التقرير، الصالبة،النشاط: الواقع القاسي يقتضي فضائل من نوع آخر. بل ضررها
وقد اضطرت المرأة التي حرمت من رعاية األسرة .  الرجل فقططالما اعتبرت حتى اآلن من خصائص

 ، اضطرت إلى أن تتسلح، والتي قذف بها من عش وثير إلى ساحة صراع الحياة والطبقات،المألوفة
وفي هذا التكيف . إلى أن تخشوشن بسرعة وسط متطلبات الحياة القاسية وغير القابلة للفهم

الذآورية وتتمثلها بال أي نقد في " الحقائق"بض المرأة على  تق،السريع مع شروط الحياة الجديدة
الطبقة " حقائق" أنها ، من التدقيق فيها عن آثب،معظم األحيان؛  تلك الحقائق التي يتضح

  .)46(البورجوازية فقط

 بتكوينها ،إن الواقع الرأسمالي المعاصر يجهد على ما يبدو لتكوين نموذج للمرأة؛ امرأة هي          
 وهذا التقارب هو نتيجة طبيعية وحتمية ، أقرب بكثير إلى الرجل منها إلى المرأة القديمة،فكريال

والعالم الرأسمالي ال يعفو إال على النساء . لمشارآة المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية
.  بالرجلاللواتي نجحن في لفظ الفضائل النسوية وفي تمثل فلسفة الصراع من أجل الحياة الخاصة

 فإنهن ال يجدن مكانا في صفوف ، أي النساء اللواتي هن من الطراز القديم،"العاجزات عن التكيف"أما 
بين النساء المنتميات إلى شرائح اجتماعية " االنتخاب الطبيعي"وهكذا نلحظ ضربا من . الشغيلة
 األآثر قدرة على المقاومة وميال إلى ،تقف دوما الطبائع القوية" الشغيالت"ففي صفوف : مختلفة
 فهي تتشبث بالدار العائلية؛ وإذا ما انتزعتها منها بالقوة ، السلبية،أما الطبائع الضعيفة. االنضباط

 الدعارة ، فهي تستسلم لموجة الدعارة العكرة،الحاجات المادية لتدفع بها في سيل الحياة الصاخب
أما الشغيالت . م على زواج مصلحة أو تذهب إلى الشارعفقد تقد": غير الشرعية"أو " الشرعية"

لكن هذه الطليعة تتألف . فإنهن الطليعة النسائية التي تضم ممثالت عن مختلف الطبقات االجتماعية
 وإنما من الماليين من ، المعتزات باستقاللهن،في غالبيتها العظمى ال من أمثال فيرا نيكوديموفنا

 الحافيات األقدام واللواتي يدفع بهن ، وتاتيانا ريازان،أوشحتهن الرماديةثال ماتيلدا المتلفحات بمأ
  .ة الجديدةكالبؤس على الدرب الشائ

 هي ثمرة الجهود البطولية ، المرأة العازبة،أما الذين ما يزالون يعتقدون بأن المرأة الجديدة          
 ليست الرغبة في ،اإلرادة الفرديةفليست .  فإنهم يرتكبون خطأ فادحا،لشخصيات قوية وعت نفسها

فالتحول في عقلية .  هي وراء والدة المرأة الجديدة،االقتداء بماغدا الشجاعة أو ريناتا القوية العزم
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اق م يتم قبل أي شيء وعلى نحو خاص في األع، في بنيانها الداخلي النفسي والعاطفي،المرأة
ملة مع شروط حياتها المتبدلة على نحو  تكيف العا، تحت سوط الجوع، حيث يحصل،االجتماعية

 ال يحلن مشكالت؛ إنهن بالعكس يتشبثن بالماضي بكل ما ، أتراب ماتيلدا وتاتيانا،فأولئك. جذري
 إال بامتثالهن لقوانين ،وهن ال يتقدمن مرغمات بضع خطوات على الطريق الجديدة. لديهن من قوة

  وال، زارعات اللعنة على طريقهن،ى وجوههن حزيناتإنهن يهيمن عل. الضرورة التاريخية وقوى اإلنتاج
آه لو آان باإلمكان الحياد عن هذا . يفتأن يحلمن بالبيت المضياف وباألفراح العائلية الهانئة والمتواضعة

 والموجة النسوية الجارفة تدفع ،لكن صفوف الرفيقات المتراصة أآثر فأآثر! الدرب والعودة إلى الوراء
 ال مناص من الكفاح من أجل مكان ،ال مفر من التأقلم مع المحيط الخانق. ن الماضيبهن أبعد فأبعد ع
 تشهد المرأة العاملة والدة ،ففي عهد المسخ الحجري. من أجل الحق في الحياة. ما في الحياة

 ولكن على نحو محتم ،بالتدريج.  وتعاظم إيمانها بقدراتها الشخصية،وتبلور وعيها لفرديتها المستقلة
 تلك الميزات التي ال غنى لها ، تكتسب المرأة العاملة الميزات األخالقية والفكرية الجديدة،ارفوج

واألهم من ذلك آله أن سيرورة تحول البنيان الداخلي للمرأة هذه ال . عنها بصفتها ممثلة لطبقتها
 اإلرادةإن .  حلقات واسعة ال تكف عن االتساع، بل تطال جموعا عريضة من النساء،تنحصر بأفراد
 داخل المجهود الجماعي لماليين النساء من الطبقة العاملة من أجل التأقلم ، تختفي،الفردية تذوب

فهي إذ تنتزع اآلالف من النساء : هنا أيضا تبذل الرأسمالية نشاطا عظيما. مع شروط الوجود الجديدة
 إلى جيش ،مطيعات للزوج إماء ، سلبيات، تحولهن من آائنات خانعات، من سرير الطفل،من البيت

إنها توقظ روح التمرد . يقاتل من أجل حقوقه الخاصة وأيضا من أجل حقوق ومصالح البشرية جمعاء
  .وعلى هذا النحو تتصلب شخصية المرأة ويشتد عودها وتتأآد فرديتها. وتسقي اإلرادة

فعربة الرأسمالية ! ولةلكن بئسا للعاملة التي تؤمن بالقوة التي ال تقهر للفردية المعز          
وحدها صفوف المناضلين المتراصة قادرة على إرغام تلك العربة على الحيدان . ستسحقها ال محالة

 بالتوازي مع وعيها لشخصيتها ،لهذا السبب يبرز ويتأآد لدى المرأة العاملة الجديدة. عن دربها
الشعور ال ينمو بقوة مماثلة لدى ومثل هذا .  شعور بالتضامن الجماعي وبالروح الرفاقية،ولحقوقها

 بخط ،وذلك هو الحس األساسي الذي يشطر. المرأة الجديدة المنتمية للطبقات االجتماعية األخرى
 التمايز النوعيفمع أن .  عالم النساء العازبات الشغيالت إلى طبقتين اجتماعيتين أساسيتين،قاطع

 ومع أن دخولهن ،من شرائح اجتماعية مختلفةاآلتيات عن نساء الماضي يجمع بين النساء الجديدات 
 إذ يعزز شخصيتهن ويوسع آفاق ، ميدان العمل ينمي لدى جميع النساء إحساسهن باالستقاللإلى 

يشكل عامل تفرقة بين النساء الجديدات ويجعلهن  فإن التباين في االنتماء الطبقي ،عالمهن الفكري
ز بوضوح أآبر بكثير لدى النساء الشغيالت منه لدى يبروالتعارض الطبقي . يبتعدن عن بعضهن بعضا

فبالنسبة إلى المرأة العاملة التي . بالصراع الطبقيسماع نساء الماضي اللواتي آن يسمعن مجرد 
 ، وجربت بنفسها قوة التناقضات االجتماعية وساهمت مكرهة في الصراع الطبقي،اجتازت عتبة دارها

إن الواقع .  والصريحة أهمية السالح في الكفاح من أجل الوجود الطبقية الواضحةاالديولوجياتكتسب 
فبسببه تجد صاحبة المشغل . الرأسمالي يميز أوضح التمييز بين تاتيانا غورآي وتاتيانا ناغروديسكايا

جارتها " أبعد بكثير عن المرأة العاملة من بعد زوجة ربة البيت عن ، بتفكيرها وإيديولوجيتها،نفسها
. فهذا الواقع الرأسمالي يشحذ شعور التناحر االجتماعي بين النساء العامالت. ة العامل زوج،"الطيبة

 ،تمايزهن النوعي عن المرأة القديمة: لكن تبقى صلة وصل واحدة تجمع بين هذه الفئة من النساء
 ،"التمرد"فجميعهن يجتزن مرحلة .  العازبة،أي الخصائص النوعية التي تميز المرأة المستقلة

 ،"المبدأ"بعضهن على نحو واع ومدرك ومن أجل : يعهن يناضلن من أجل التأآيد على شخصيتهنفجم
  . جماعي وتحت ضغط الضرورة،وبعضهن اآلخر على نحو بدائي

 مع مصالح ،وشخصيتها.  من أجل تأآيد حقها،لكن في حين يتطابق نضال المرأة العاملة          
إيديولوجيا طبقتهن المعادية :  األخرى يصطدمن بحاجز قوي فإن نساء الشرائح االجتماعية،طبقتها

تأخذ طابعا أآثر حدة بكثير من الوسط " ثورة النساء"إن . لمبدأ إعادة تربية النموذج النسوي
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وفي هذا الوسط البورجوازي تكون األزمات األخالقية التي .  وتعبر عن ذاتها بصخب اآبر،البورجوازي
أما في الوسط العمالي . )47(نساء البروليتاريا ر حدة وتلونا وتعقيدا منها لدىتمر بها المرأة الجديدة أآث

 وال يمكن أن تحصل صراعات حادة بين سيكولوجيا المرأة الجديدة التي هي رهن التكوين ،فال تحصل
  .صيرورةفكلتاهما قيد تكون قيد :  الطبقيةاالديولوجياوبين 

 يتطابق مع األخالق التي يصوغها ،متحررة داخليا والمستقلة ال،          إن النموذج الجديد للمرأة
 من أجل تحقيق رسالتها ،فالطبقة العاملة تحتاج.  الطبقة العاملةمصلحةالوسط العمالي في 

 وإنما ، صاحبة الفضائل النسوية السلبية، ال إلى عبدة الزواج واألسرة المنعدمة الشخصية،االجتماعية
الجماعة حقوق  إلى عضو مدرك وفعال يتمتع بجميع ،صور العبوديةإلي شخصية ثائرة على شتى 

  .والطبقة

 تنعكس  أيضا على سيكولوجيا نساء ، المستقلة و العازبة، المرأة الجديدةاإن سيكولوجي          
فالخصائص التي تكونها الحياة لدى النساء العامالت يتم اآتسابها تدريجيا من قبل . عصرها المتخلفات

 وإن آانت توجد مقابل آل ،فما هم إذن إن آانت النساء العامالت ما يزلن يشكلن أقلية. ات أيضااألخري
 ،فالنساء العامالت هن اللواتي يعطين الحياة إيقاعها! واحدة منهن امرأتان أو ثالث من النموذج القديم

  .ويحددن صورة المرأة التي تميز عصرا معينا

 يزعزعن دعائم المبادئ ،قاطهن القيم األخالقية والجنسية السائدة بإس،والنساء الجديدات          
 ،وهكذا فإن العقائد والمبادئ. القديمة في نفوس النساء اللواتي لم يسلكن بعد الطريق الجديدة

  .  تفقد من سلطانها عليهن،التي جعلت المرأة أسيرة تصورها الخاص للعالم

نقدهن إلى عقول " عدوى" فهن ينقلن. وز حدود حياتهن الخاصةإن تأثير النساء العامالت يتجا          
التي عاشت عليها أجيال " الحقائق" ويرفعن راية التمرد على ، ويحطمن األصنام القديمة،معاصراتهن
 العقول المستعبدة ، بانعتاقهن،إن النساء الجديدات العازبات والمستقالت يحررن. من النساء

  .فاتلشقيقاتهن السلبيات والمتخل

 بعد في طرد بطالت البنية األخالقية حلقد اقتحمت المرأة الجديدة عالم األدب لكنها لم تنج          
الفرد التي لم تتمكن بعد من القضاء على –القديمة من األعمال األدبية؛ شأنها في ذلك شأن المرأة 

المنتميات إلى النموذج القديم بيد أننا بتنا نالحظ لدى البطالت .  ظل الرجل األمين، الزوجة-المرأة
و هكذا راح فنانو الكلمة . خصائص وميزات سيكولوجية أدخلتها المرأة الجديدة العازبة إلى الحياة

 راحوا ،"نموذجا جديدا"  بال نية مسبقة وبدون سبق تصميم على إعطائنا،والكتاب يزودون بطالتهم
  .)48(لة األدبية السابقةيزودونهن بمشاعر وخصائص غريبة تماما عن بطالت المرح

 أي ببطالت ،االنتقاليوجوه نساء من النموذج بإن األدب المعاصر غني على نحو خاص           
 حتى لدى النساء ،على آل حال. ن واحد بين مميزات المرأة القديمة والمرأة الجديدةآيجمعن في 
. ضي خنقها لسيرورة تحول قاسية تتعرض القيم الجديدة التي تحاول تقاليد وعواطف الما،الجديدات

فالعواطف المتوارثة تبتر وتضعف . ذلك أن سلطان القرون يظل عظيما حتى على روح المرأة الجديدة
ففي قرارة .  والتصورات البائدة ما تزال تستبد بعقل المرأة المتطلعة إلى تحررها،األحاسيس الجديدة

وهكذا تضطر البطالت المعاصرات إلى خوض . نفس المرأة يدور صراع تناحري بين الجديد والقديم
 وضد ميولهن الخاصة الموروثة عن أمهاتهن ،ضد العالم الخارجي من جهة: النضال على جبهتين معا
  . وجداتهن من جهة أخرى

 لكن األفكار القديمة لم تمت ،لقد رأت األفكار الجديدة النور في نفوسنا: "تقول ادفيغ دوهم           
 مع أننا بتنا نتمتع بالتكوين الفكري للمرأة الجديدة ،األجيال القديمة وبقاياها ما تزال عظيمةوآثار . بعد

  ".وبقوة إرادتها

إن إعادة تثقيف عقلية المرأة انسجاما مع الشروط الجديدة لحياتها االقتصادية واالجتماعية ال           
تجاه تثير نزاعات آانت مجهولة تماما من فكل خطوة في هذا اال. يمكن أن تتم بال صراع عميق ومفجع
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 نظرة ، شيئا فشيئا،وهذه النزاعات التي تدور في نفس المرأة وروحها تأسر. قبل البطالت القديمات
 في مأساة النفس الذآورية موضوعوهكذا تتحول المرأة بالتدريج من . الكتاب وتغدو مصدر إلهام فني

  .       لمأساتها الخاصةذاتإلى 

  
  .رن التاسع عشرمن الق )1(

  .لتولتسوي" الحرب والسلم"احدى بطالت  )2(

 ".مانيلدا"بطلة رواية األلماني آارل هوبنمان الشهيرة  )3(

 . مكسيم غورآي،"مذآرات عابر سبيل" )4(

 .لسودرمان" الوطن"بطلة رواية  )5(

 .هس- غريت مايزيل،"المثقفون" )6(

 .آوليت ايفير" أميرات العلم" )7(

 . شنتزالر،"الطريق إلى الحرية" )8(

 .آوبرنيك-تشيبكينا.  ت،"هناحدا" )9(

 . بوتابنكو،"في الضباب" )10(

 . فينيتشنكو،"على أرجوحة الحياة" )11(

 .المصدر نفسه )12(

 .المصدر نفسه )13(

 . سانجار،"مذآرات أًنا" )14(

 . غريغورييف،"األفول" )15(

 . آوليت،"المتشردة" )16(

 . بنيت،"الحب المقدس" )17(

 .هس- غريت مايزل،"الصوت" )18(

 .اسم جورج ساند االصلي )19(

 .خ مان هنري،"مطاردة الحب" )20(

 . فرودسكايا،"غضب ديوبيسيوس" )21(

فنحن ال نستطيع أن نتعرف . فبقية قصة الحب مع ستارك زائفة ومصطنعة. آان على الكاتبة أن تتوقف هنا )22(
 ال نستطيع أن نتعرف فيها ، المتحولة إلى أداة متعة لستارك، المخلية عن فنها،في تانيا المتكيفة مع الظروف

ومن المؤسف حقا أن تكون الكاتبة قد افترت إلى هذا الحد على .  والمتكاملة،ة الشجاع،شخصية تانيا القديمة
 .بطلتها تانيا

 .إلسا فرابان" العمل" )23(

 . ادفيغ دوهم،"آريستا روالن" )24(

 . بوشكفيتش،"مخرج الدائرة" )25(

 .واسرمان. ج" ريناتا فوآس" )26(

 .غرنت اللينا" المرأة التي تجرأت" )27(

 . فينيتشنكو،"على موازين الحياة" )28(

 . إلى جيروزاليم،"نفس المقدسالخ" )29(

 .رونو.  و،"نضال" )30(

 . برنارد شو،"بداية مبكرة" )31(

 .هوبتمان.  ج،"نساء وحيدات" )32(

 .لي.  ج،"بنات الكومندان" )33(

 .اندسيت.  س،"جيني" )34(
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 . رومان روالن،"جان آريستوف" )35(

 .المصدر نفسه )36(

 .اترتون.  ج،"جوليا فرانس وعصرها" )37(

 . ماري انتين،"بلد الميعاد" )38(

والواقع أن العديد من أعمالهن ال يتمتع بقيمة . تاب الذين أتينا بذآر أعمالهم هم من النساءإن غالبية الك )39(
 فإنها تتمتع بقيمة أآبر بكثير من مؤلفات ،لكن من زاوية الهدف الذي تسعى وراءه هذه األعمال. فنية حقيقية

 وهذا أمر هام ،من طابع السيرة الذاتيةإن معظم الروايات والقصص التي آتبتها نساء . الرجال المتفوقة عليها فنيا
 وبقدر ما تأتي صورة سيكولوجيا المرأة ،فبقدر ما تعكس حقيقة الحياة بال تكلف واصطناع. جدا بالنسبة الينا

 بالقدر نفسه تزداد -  تعقيداتها وميولها، تناقضاتها، رغباتها، أبحاثها،ألمها–المعاصرة أقرب إلى األصل واإلآتمال 
فمنذ أن عدلت األدبيات عن التقليد األعمى لنماذج . اسة المرأة الجديدة التي هي رهن التكوينغنى مادة در

 منذ أن ، منذ أن تجرأت على الكشف عن اسرار النفس األنثوية التي بقيت خافية حتى على فنانين آبار،الرجال
أعمالهن قيمة ومعاني خاصة  اآتسبت ،"المرأة"في طرحهن مشكالت " لغتهن الخاصة"بدأت األدبيات يتحدثن ب

 المرأة في ،"المرأة"فهي تساعدنا على التعرف إلى . وإن آان ينقصها أحيانا الجمال الخارجي لإلبداع الفني
 .نموذجها الجديد الذي هو رهن التكوين

فإذا آان . المالذ األخير لسعادة المرأة. تجدر اإلشارة هنا إلى أن األمومة آانت تعتبر في معظم األحيان تقريبا )40(
. واجبات األمومة وأفراحها: أخير" ملجأ" بقي لها ، أو ترملت، أو اضطرت إلى التخلي عن عالقة حب،زواجها فاشال

مع الشيخوخة فقط آانت تستيقظ عند المرأة المشاعر الوراثية عن . ونادرا ما آانت األمومة تعتبر هدفا بحد ذاتها
تعبده بنفسها والذي آانت تفرض عبادته باستبداد على بقية أفراد  ذلك الصنم الذي آانت ، عن األسرة،"العرق"

 .األسرة

 التمرد من ،االقتصادية-التمرد على الشروط االجتماعية: واحدة من مميزات بطالت األدب الجديد" التمرد" )41(
مرد يلعب إن الت.  التمرد على قوانين األخالق الجنسية وعلى األسر الغرامي،الخاصة" انا"أجل التأآيد على ال

 .دورا هائال في سيكولوجيا المرأة الجديدة

. مغامرات ماتيلدا العاطفية ال تحول على اإلطالق دون احترامها لهذه الشخصية البريئة والكاملة الصفات )42(
 عندما تعود بالمال من ، العاملة مثلها، نشعر بشفقة مشوهة باالحتقار تجاه شقيقتها مارتا، شأن ماتيلدا،لكننا

فثمة هوة شاسعة تفصل بين حرية ماتيلدا وبين ابتذال مارتا وقابلية آل شيء عندها للبيع . اطفيةمغامرة ع
 .والشراء

دار " (مجتمع المستقبل"أنظر الجزء األخير من الكتاب والذي ترجم بعنوان –المرأة االشتراآية : بيبيل. ا )43(
 .205-204ص )  بيروت،الطليعة

 ".أوجين أونغين: "بوشكين )44(

 ".عش النبالء": تورغنييف )45(

لنأخذ على سبيل المثال أخالقية الرجل المبسطة في العالقات الجنسية والتي نقيم تصوره للعالم على  )46(
 ،"الصدق تجاه الذات" البطلة الطليعية لرواية فينيتشنكو ،فدورا. البغاء شيء طبيعي ال غنى عنه"قاعدة أن 

 ، مع عمق شعورها تجاه الرجل الذي تحب،بورجوازيةالذآورية وال" الحقيقة"تتمثل بسذاجة وبال أي نقد هذه 
الذآورية والطبقية الكاذبة " الحقيقة"ان ... رجل" شراء"تقدم دورا على . ومن ابتعادها عن فورة عابرة في دمائها

 . حقيقة سامية، من قبل امرأة تبحث عن تحررها،تعتبر هنا

طالتهم الجديدات في معظم األحيان من الوسط هذا ما قد يفسر لجوء الروائيين المعاصرين إلى اختيار ب )47(
لكن أي مادة غنية مع ذلك آان الكتاب سيعثرون عليها فيما . فقلما نجد بطالت من الوسط العمالي. البورجوازي

 نموذج ، بالجملة ال بالمفرق،لو قرروا النزول إلى هذه الطبقات االجتماعية حيث يخلق الواقع المعاصر القاسي
 . بنيتهن االخالقية وحاجاتهن وانفعاالتهننساء جديدات في

 ، بالنسبة إلى الكتاب الروس،الميزات السيكولوجية المنفردة الخاصة بالمرأة الجديدة تتوافر على نحو خاص )48(
 تستشف بسهولة أآبر وقائع ،فروح الفنان المرهفة لديه والمنفتحة على حقيقة المستقبل. لدى بطالت غورآي

 .ظرات المرتبطين ارتباطا وثيقا بالواقع الرأسماليتعجز عادة عن إدراآها ن
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  الفصل الثاني

  الحب و األخالق الجديدة
  

، أي في الوقت الذي توجه فيه اهتمام روسيا إلى القضايا الجنسية، ظهرت 1910في عام 
تاب و لم يعرف هذا الك". األزمة الجنسية'' هس عنوانها –في ألمانيا دراسة سيكولوجية لغريتا مايزيل 

التي لم تكن تتمتع بقيمة " السن الخطرة"فرواية آارين ميكائيليس . رواجا يذآر لدى الجمهور العريض
، طغت بالضجة التي "الذوق السليم"فنية حقيقية، و التي لم تكن جرأتها تتجاوز حدود اعتبارات 

ذلك ": نه ليس علمياالكتاب مكتوب ببراعة و لك. " هس الصادر قبلها بقليل-أثارتها على آتاب مايزيل
و لم يقابل الكتاب بتصفيق المتحمسين و تصفير ". األزمة الجنسية"آان الحكم الصادر بحق 

ذلك هو المصير العام . المجتمع األلماني" نخبة"المستنكرين إال في القمم الثقافية أي في أوساط 
  .لكل باحث مخلص عن الحقيقة

آالمنهجية في التحليل و -من الصفات العلمية  هس مفتقرا لمجموعة -أن يكون آتاب مايزيل
 و أن يكون تفكيرها مترنحا و متزعزعا يلف و يدور حول أمور مكررة و - الترآيز في أسلوب المعالجة

  .معروفة، فهذا ما ال يقلل قطعا من قيمة عملها

فنفحة من النضارة تضوع من الكتاب، و البحث عن الحقيقة يتغلغل في عرض حي و حار 
 هس ليست –إن أفكار مايزيل . ار التي تعكس الروح المرتعشة المرأة غنية بمعرفة الحياةلألفك

  .جديدة؛ أعني بذلك أنها مبثوثة في الهواء الذي نستنشق، و أن جونا األخالقي مشبع بها

فما من واحد منا إال و ناقش نفسه في القضايا التي تنكب على تحليلها، بل عاشها بتوجع و 
األزمة "إنسان يفكر إال و انتهى، بطريق أو آخر، إلى الخالصات المثبتة في صفحات ما من . ألم

 في رضوخنا للرياء الذي أصبح جزءا منا، آنا نواظب على االنحناء علنا أمام الصنم ،لكننا". الجنسية
فقد تجرأت :  هس فضل الطفل في حكاية أندرسون-و لمايزيل. األخالق البورجوازية: الهرم الميت

، أي أن األخالق الجنسية "الملك بال قميص"لى أن تصيح في وجه المجتمع، و بشجاعة ثابتة، أن ع
  .المعاصرة ليست إال  وهما فارغا

و الواقع أن القيم األخالقية التي توجه حياة اإلنسان الجنسية ال يمكن أن يكون لها سوى 
  :هدفين، سوى اتجاهين

  للبشرية، و دعم االصطفاء الجنسي خدمة لمصلحة العرق؛ تأمين ذرية سليمة و صحيحة النمو- 1  

 المساهمة في تنقية السيكولوجيا اإلنسانية، في إغنائها  بمشاعر التضامن و الصداقة و - 2  
. و الحال أن األخالق الحالية، التي ال تخدم إال مصالح الملكية، ال تحقق أيا من الهدفين. الجماعية

لجنسية المعاصرة، بزواجه األحادي غير القابل للفسخ و الذي نادرا ما يكون فالقانون المعقد لألخالق ا
الحب أساسه، و بمؤسسة دعارته الواسعة االنتشار، هذا القانون، بدل أن يساهم في تنقية العرق و 

فاألخالق المعاصرة تقود ". اصطفاء جنسي باتجاه معاآس"تحسينه، يساعد بالعكس على تحقيق 
  . االنحالل الدائمالبشرية على درب

غير "فالزيجات المتأخرة؛ و الكبت القسري في أفضل مراحل اإلنجاب؛ و اللجوء إلى الدعارة   
، ذلك العامل البالغ األهمية بالنسبة إلى " نشوة االوجد"من وجهة نظر العرق؛ و غياب " المجدية

ان العالقات الزوجية من الذرية، في زواج المصلحة، في الزواج الشرعي غير القابل للفسخ؛ و حرم
و أآثرها قدرة على إثارة المشاعر األروسية لدى الرجال للتضحية بها على " أجمل النماذج النسوية"

، ثمار العرق غير المشروعة، و التي هي في "أوالد الحب"مذبح البغاء العقيم؛ و الحكم بالموت على 
خ؛ تلك هي النتائج المباشرة لألخالق السائدة معظم األحيان أثمن الثمار و أآثرها صحة و ازدهارا، ال

إن محاولة . التي تؤدي إلى تقبيح الجنس البشري و ترذيله و إلى انحالله الجسدي و الخلقي
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تستحق آل " الصحة العرقية" هس الرامية إلى التوفيق بين األخالق الجنسية و بين مهام -مايزيل
فالدفاع عن الجنس . ى أنصار التصور المادي للتاريخفهي محاولة بالغة األهمية بالنسبة إل. اهتمام

الصاعد من الكادحين، و حماية األمومة و الطفولة، و الكفاح ضد البغاء، و غير ذلك من البرامج 
" األمر المطلق"فنزع هالة. في مفهومها األوسع"  صحة العرق"االشتراآية، تسعى آلها أساسا وراء 

الجنسية، و التوفيق بينها و بين الحاجات الحيوية العملية و متطلبات غير القابل لالنتهاك عن األخالق 
طليعة البشرية، مهمة مطروحة اليوم، و تقتضي بإلحاح أن يوليها جميع االشتراآيين اهتمامهم 

  .المدرك و الواعي

 هس بصدد هذه المسألة، فنحن في –لكن على الرغم من أهمية اآلراء التي تطرحها مايزيل   
لذا سنكتفي بتحليل .  الدراسة السريعة لسنا في صدد تحليل ذلك الجزء الخاص من عملهاإطار هذه

 هس، الثمينة و المثيرة لالهتمام، على –الجانب اآلخر من المشكلة الجنسية بدرسنا أجوبة مايزيل 
؟ هل تؤدي األشكال الحالية لألخالق الجنسية مهمتها الثانية على األقل: السؤال األساسي التالي

  هل هي مصدر اغناء للسيكولوجيا اإلنسانية بمشاعر التضامن و التعاضد؟

 هس، إذ تخضع للتحليل المنهجي األشكال األساسية الثالثة للعالقة بين –إن مايزيل          
الجنسين، أي الزواج الشرعي و العالقة الحرة و البغاء، تنتهي إلى هذه النتيجة السلبية و لكن 

نظام الرأسمالي تفضي هذه األشكال الثالثة سواء إلى تدنيس النفس البشرية و في ال: الحتمية
تشويهها، و تقضي على آل أمل في سعادة دائمة و متينة، في وحدة روحية عميقة بين الكائنات 

و في الوضع الثابت و الساآن للسيكولوجيا اإلنسانية المعاصرة، ليس ثمة مخرج لألزمة . اإلنسانية
  .الجنسية

هو وحده " طاقة الحب الكامنة"ن تحوال أساسيا في السيكولوجيا اإلنسانية باتجاه إغناء إ  
ن الجنسين متميزة بمزيد من يالكفيل بفتح الباب المحرم المؤدي إلى الهواء الطلق، إلى عالقات ب

في لكن ذلك يفترض بالطبع تحوال أساسيا . الحب و القربى الحقيقية، و بالتالي بمزيد من السعادة
  .العالقات االجتماعية االقتصادية؛ يفترض، بتعبير آخر، االنتقال إلى االشتراآية

ما العيوب الرئيسية، الجوانب المظلمة في الزواج الشرعي؟ إن الزواج الشرعي قائم على   
من جهة أخرى، أي " الملكية"مبدأ عدم قابلية الفسخ من جهة، و مبدأ : أساس مبدأين خاطئين

  .المطلق واحدهما لآلخرتملك الزوجين 

إن عدم قابلية الزواج للفسخ ترتكز إلى فكرة تتعارض تماما مع العلم السيكولوجي، أال و هي   
إن األخالق المعاصرة ترغم اإلنسان . ثبات التكوين النفسي اإلنساني و عدم تبدله خالل حياة مديدة

، بين الماليين من معاصريه، بأي ثمن آان، و تحتم عليه أن يكشف" سعادته"على أن يعثر على 
الثانية " أناه"دفعة واحدة و دون أن يقع في الخطأ، تلك الروح الشقيقة التي ستنسجم مع روحه، 

وإذا ما تاه الكائن البشري، و المرأة بوجه خاص، و ضل . الكفيلة و حدها بضمان السعادة في الزواج
حادة، فإن المجتمع الذي شوهته األخالق في تلمسه للمثل األعلى و مزق قلبه بأشواك الخيبات ال

المعاصرة لن يسارع إلى نجدة ذلك الفرد البائس من أفراده بل يهب إلى مطاردته و إدانته و قد اعترته 
 تلك هي زهرة أخالقنا ،" موضوع القهر االجتماعي،السعادة. "سورة هوجاء إلى االنتقام و الثأر

 المهتم ،قات الغرامية يعتبر من قبل المجتمع الراهنإن آل تغيير صريح و صادق للعال. "الجنسية
  ".  أفدح إهانة يمكن أن تنزل إليه،أو السعادة الفردية" النوع"بمصالح الملكية ال بمصلحة 

فجوانبه :  هو أشبه ما يكون بمنزل للسكن،هس-  آما تالحظ عن حق مايزيل ،لكن الزواج"          
 و أن يضطر المرء إلى أن يغادر باستمرار شققا غير مريحة و غير ، فيهالسلبية ال تظهر إال أثناء اإلقامة

 لكن وضعه سيكون أسوأ فيما ،"اضطهاد األقدار" فهذا و ال ريب ضرب من ،مستوفية للشروط المطلوبة
إن تغيير العالقات : "هس أيضا-و تقول مايزيل". لو أرغم على اإلقامة أبدا في بيت آله عيوب و نواقص

 و على ، حدث طبيعي بل حتمي، في  سيرورة تطور الشخصية، بشرية مديدة هوخالل حياة
  ".المجتمع أن يعتبره آذلك



 29

إن عدم قابلية الزواج للفسخ تبدو لنا أآثر عبثا و سخفا أيضا عندما نفكر بأن غالبية الزيجات           
حمالن إال فكرة مبهمة عن  و أن الطرفين المتعاقدين على الزواج ال ي،"الظلمات"الشرعية تعقد في 

 ،و الفريقان في الزواج ال يجهالن آل شيء فحسب عن طبيعتهما النفسية المتبادلة. بعضهما البعض
 و ذلك التناغم الجسدي اللذان من دونهما ،لكنهما يجهالن أيضا إن آانت بينهما تلك األلفة الجسدية

 التي آانت شائعة في القرون ،تبارإن ليالي االخ: "هس-تقول مايزيل. يستحيل تحقيق السعادة
فهي جديرة بكل اعتبار و تقدير فيما لو عمل ": سخافة غير الئقة" ليست بحال من األحوال ،الوسطى

  ".بها في ظروف اجتماعية أخرى بهدف خدمة مصلحة العرق و سعادة األفراد

 هي العامل السلبي ،خرألحد الزوجين على اآل" التملك المطلق" و حقوق ،إن فكرة الملكية          
 ال تلتقي ،آائنين" ترغم"فهي : و الواقع أن هذه الفكرة لغو باطل. الثاني الذي يسمم الزواج الشرعي
و . المتعددة األبعاد" أنا هما" على التكيف و التالحم بسائر أوجه ،روحاهما إال في نقاط تقاطع نادرة

فليس .  تواجد مزعج بالنسبة إلى االثنين،راستبدادية التملك تؤدي إلى تواجد الزوجين المستم
أيضا تحت ضغط التبعية " مكان خاص" بل قد ال يكون هناك ، وال إرادة خاصة،"زمن خاص"هنالك 

تحكم على حب " الممتلك"المحتومة من الموضوع " المتطلبات" و،إن التواجد الدائم. االقتصادية
 ال ،و الواقع. ي إثارة مشاآسات حقيرة ال تطاق و تتسبب ف،محتدم بالتحول إلى برودة و ال مباالة

هس عندما تقول إن الحياة المشترآة الضيقة أآثر مما ينبغي تقتل -يسع المرء إال أن يوافق مايزيل
 إلى ادخار ،روح اآلخر" مراعاة"فكم يحتاج المرء إلى . الزهرة الربيعية الرقيقة ألآثر أشكال الحب صفاء

 قطف الثمار اللذيذة لتعلق روحي عميق و ، في خريف العمر، يتملىفيض من العاطفة الجياشة آي
  !غير قابل للفسِخ

إن عاملي عدم القابلية للفسخ و الملكية في الزواج الشرعي لهما تأثير مضر على النفس           
ط  المربو،البشرية ألنهما ال يتطلبان إال القليل من الجهود النفسية للحفاظ على تعلق رفيق العمر

 على صعيد ،إن الشكل الراهن للزواج الشرعي يفقر الروح و ال يساهم على اإلطالق. بقيود خارجية
  .الذي طالما تاق إليه تولستوي" الحب العظيم" في تحقيق ذلك التراآم في احتياطي ،اإلنسانية

ه العالقة لكن السيكولوجيا اإلنسانية تتعرض لتشويه أعظم أيضا بنتيجة وجه آخر من وجو          
فهل ما هو اشد هوال و قبحا من أن يحط فعل الحب إلى مرتبة االمتهان و . "ال و هو البغاءأ ،الجنسية
  ".االحتراف؟

 ، و األمراض، و اآلالم الجسدية،لندع جانبا آل مظاهر البؤس االجتماعي المرتبطة بالبغاء          
فما .  تأثير البغاء على السيكولوجيا اإلنسانية و لنتوقف فقط عند مسألة، و انحالل العرق،والتشويه

إن البغاء يطفئ . من شيء يقضي على الروح بالجفاف و اليبوسة آشراء المداعبات أو بيعها قسرا
  .الحب في القلوب

 ،فهو ينتزع منها أثمن ما عندها. انه يشوه اآلراء السليمة لدى الرجال و يفقر الروح و يسممها          
.  الحب الذي ينمي الشخصية و يغنيها بعطاء المشاعر المعاشة،الحب المشبوب العاطفةالقدرة على 

 اعني فعل ،و هو يشوه مفاهيمنا بحملنا على اعتبار عامل أساسي من عوامل الحياة اإلنسانية
 شيئا مخجال و ساقطا و - ذلك التطابق النهائي لمجموعة هائلة من األحاسيس النفسية-الحب

 له انعكاساته ،إن الفراغ السيكولوجي في األحاسيس عند شراء المداعبات. ظتهبهيميا في فظا
 الذي تنعدم فيه جميع العوامل ،فالرجل المعتاد على البغاء: السلبية على نفسية الرجال بوجه خاص

 يعتاد في نهاية األمر ،النفسية التي ترقى بالوجد االيروسي الحقيقي إلى مستوى السمو و النبل
 وهو لن يسعى إلى فهم ، وبسيكولوجيا ضيقة األفق،"محدودة" يقرب المرأة إال بحاجات على أال

انه يكف عن . دقائق روح المرأة العديدة والغنية بعد أن يكون قد ألف المداعبات الخانعة والقسرية
وآم من مآسي نسائية وقعت بسبب سيكولوجيا . مشاعر المرأة وعن فهم أدق معانيها" سماع"

فالبغاء يفرش جناحيه القاتمين فوق رأس !  والتي تكونت في بيوت الدعارة،التبسيطية هذهالرجال 
 وبالتالي ذات المتطلبات ، آما يفرشها فوق رأس الزوجة العاشقة الساذجة،"العشيقة"المرأة 
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انه يسمم بال رحمة مباهج الحب لدى النساء اللواتي يبحثن في العالقة الجنسية عن . العفوية
  ).1(ام النهائي لحب متناغم آلي القدرةاالنسج

 ،أما الرجل. لصحيحة تبحث في عالقة الحب عن االمتالء واالنسجاماإن المرأة السليمة و          
 فهو ينقاد فقط وراء رغبته ،الذي آونته الدعارة التي تلغي رعشة أحاسيس الحب المتعددة األوجه

دى آال الطرفين سوى شعور بعدم الرضا وبالجوع  التي ال تخلف ل،الجسدية الشاحبة واألحادية
وآلما آانت شخصية المرأة رفيعة وقوية . إن الشعور المتبادل بعدم التفاهم ينمو ويتعاظم. النفسي

خطورة البغاء إذن تكمن على وجه التحديد في أن تأثيره يتجاوز حدود . ازدادت األزمة الجنسية حدة
  .مجاله الخاص

  وآذلك مسألة،حتى لو نحينا جانبا مسألة انحالل البشرية الفيزيولوجي: هس-لتقول مايزي          
 يبقى العامل السيكولوجي الذي يلوث ،األمراض الزهرية والضعف الجسماني الذي يطرأ على العرق

 ويباعد الشقة أآثر فأآثر بين الرجل والمرأة اللذين ،الحوافز األخالقية ويدنس ويشوه الوعي االيروسي
  .عود في مستطاعهما تبادل الحب من دون أن يسيئا إلى بعضهما البعضال ي

وعيوب .  ينطوي بدوره على جوانب مظلمة عدة، أي العالقة الحرة،لكن الشكل الثالث أيضا          
فالرجل الحالي يأتي إلى العالقة الحرة بسيكولوجيا شوهتها أخالق : هذه العالقة انعكاسية الطابع

. حة هي ثمرة الزواج الشرعي من جهة وهاوية الدعارة القاتمة من جهة أخرىآاذبة وغير صحي
العنة الجنسية التي هي جوهر عالمنا الفردي : فالحب الحر يصطدم بحاجزين ال يمكن تالفيهما

فاإلنسان المعاصر ليس لديه وقت .  وقلة الوقت للحصول على المتع المعنوية الحقيقية،النزعة
 والسعي ، والكفاح القاسي والمر من اجل البقاء،قائم على مبدأ المنافسةوالمجتمع ال". للحب"

 هذا المجتمع ليس فيه مكان لعبادة ايروس ،الدائب وراء لقمة العيش أو وراء الربح أو المنصب
 ، على فراشها المزروع بالورود، المسكينة آانت ستنتظر بال جدوى)2(فاسبازيا. المتطلب والمرهف

فهي ما آانت ستوافق على مشاطرة فراشها مع رجل فظ يكون غير جدير بها : لحبا" مباهج" رفاق"
فانه ما آان سيجد الوقت الكافي لتمضية " النبيل األخالق"من حيث المستوى األدبي؛ أما الرجل 

  .سهراته عند اسبازيا

تبر الحب إن الرجل المعاصر يع: هس- وثمة واقعة منتشرة تستوقف عن حق انتباه ما يزيل          
 ،الحصول على مرآز:  أو حاجز يعيق تحقيق المهام األساسية،يمكن أن تحل به" أفدح مصيبة"الجامح 

فالرجل يخشى قيود حب جارف وقوي قد ...  الخ، على المجد، على منصب مضمون،على رأسمال
لحياة  نظرا لتعقيدات ا،ومع ذلك فان عالقة الحب الحر. في حياته" األساسي"يلهيه عن الشيء 

 تقتضي إنفاقا في الوقت وفي الطاقات المعنوية يفوق بكثير ما ينفق منها عادة في الزواج ،المحيطة
  .الشرعي أو في المضاجعات السريعة والمأجورة

وآالف الشياطين ". األعمال"فالمواعيد وحدها تلتهم آذا ساعة ثمينة آان يمكن تكريسها ل           
فالقطيعة بينهما هي رهن مصادفة أو أي : جمع بينهما إال روابط الحبتهدد العاشقين اللذين ال ت

  .خالف عابر

  . ينتهي الحب الحر إما إلى االنفصال وإما إلى الزواج الشرعي،والحق انه في الشروط الراهنة          

ر بعد  لم ير النو، القادر على دمج الحب بمجمل مهامه الحيوية،إن الرجل القوي و الواعي          
 يفضلون ، المأخوذين في دوامة أعمالهم الباهظة الوطأة،لذا نرى رجال اليوم. هس- حسب رأي مايزيل

" اسمهم" أو تسديد دينهم تجاه امرأة بعينها بإعطائها ،فتح آيس نقودهم واإلنفاق على عشيقة
  ...ساعات حب وطاقاتهم األثمن في " الثمين" على أن يضيعوا وقتهم ،وبالتكفل بنفقات أسرة شرعية

 بالمئة من 40 إلى 30أي ( والسيما تلك التي تعيش من عمل مستقل ،لكن المرأة أيضا          
إما الحب : تجد نفسها هي األخرى أمام هذا الخيار ذي الحدين) النساء في األقطار المتقدمة ثقافيا

وحسبنا أن . األمومة: عامل إضافيوإما المهنة؟ والواقع إن وضع المرأة العاملة يزداد تعقيدا أيضا بحكم 
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نلقي نظرة سريعة على السَير الذاتية للنساء البارزات لنتأآد من حتمية الصراع بين الحب واألمومة 
وربما الن المرأة العازبة المستقلة تضع قي ميزان . من جهة و بين المهنة والموهبة من جهة أخرى
 تراها على وجه التحديد تتطلب المزيد ،ل الذي تحبسعادة الحب الحر ال روحها فقط وإنما أيضا العم

  . أي روحه،"أغلى هدية" و، أعظم التعويض، مقابل عطائها،فهي تنتظر منه: من الرجل

وفي الوضع الراهن : األخالقي" الواجب الداخلي"إن العالقة الحرة تشكو من غياب عامل           
و إلى التفكير بان هذا الشكل من العالقة الغرامية  ليس هنالك ما يدع،المعقد للعالقات االجتماعية

فهذه النهاية لن تتحقق .  آما يعتقد أنصار الحب الحر،آفيل بإخراج البشرية من مأزق األزمة الجنسية
 وذلك لن يتم إال عن طريق تحويل سائر األسس ،إال بشرط إعادة تثقيف جوهري للسيكولوجيا

  .قي للبشريةاالجتماعية التي تشرط المضمون األخال

هس - إن سائر اإلجراءات واإلصالحات في مجال السياسة االجتماعية التي تشير إليها مايزيل          
استقالل : فهي تتطابق آليا مع مطالب البرنامج االشتراآي. ال تمثل شيئا جديدا من حيث الجوهر

 ،بغاء على قاعدة اقتصادية نضال ضد ال، حماية واسعة وضمان لألمومة والطفولة،المرأة االقتصادي
 إحالل الزواج المدني السهل الفسخ مكان الزواج ،إلغاء مفهوم األوالد الشرعيين وغير الشرعيين

 في بحثها المتنبه ،والشيء األساسي هو أنها.  إعادة بناء المجتمع على قاعدة اشتراآية،الديني
 إلى الطريق الوحيد ،ناضلة اشتراآية قد اهتدت ال شعوريا ومع أنها ليست بم،عن الحقيقة الجنسية

وهي شروط ال –فسائر اإلصالحات االجتماعية . الذي يمكن أن يؤدي إلى حل للمشكلة الجنسية
 عاجزة عن حل األزمة الجنسية ما لم تنُم معها قوة خلق -غنى عنها لعالقات جديدة بين الجنسين

  .لدى البشرية" طاقة الحب"هائلة ينجم عنها تزايد في 

 ،هس إلى النتيجة نفسها بفضل موهبتها النافذة ومنهجها الحدسي-وقد خلصت مايزيل          
وأدرآت انه ال بد من تحويل اهتمام المجتمع آله في تربية وتكوين النفس صوب تلك الناحية على 

  .صعيد العالقات الجنسية

 وعلى ،فاهم عميق متبادل وهو اتحاد قائم على ت–هس -واتحاد الجنسين في تصور مايزيل          
لكن ينبغي .  مثل البشرية األعلى، حتى في المستقبل، سيبقى-التوافق المنسجم للروح والجسد

 إن هذا الحب العظيم هو هبة القدرة النادرة التي ال ،"حب عظيم" أمام الزواج القائم على ،أال ننسى
 ،ذي يضيء حياتنا بشعاعه البهي الحب العظيم ال،فالحب السحري. يحظى بها إال بعض المحظوظين

فثمة ماليين من البشر لم يعرفوا قط : ال يلمس بعصاه السحرية سوى عدد محدود من القلوب
فماذا سيكون مصير هؤالء المحرومين؟ هل سيحكم عليهم بأن يعرفوا سوى العناق . سلطان سحره

آما هي حالهم –سيجدون أنفسهم البارد للزواج بال حب؟ أم سُيدفعون دفعا إلى الدعارة والبغاء؟ هل 
  الحب العظيم أو الجوع الجنسي؟:  مخيرين بين حلين-في المجتمع الحالي

–الحب "فحيث يغيب الحب العظيم يحل مكانه : هس للبحث عن طريق آخر-تسعى ما يزيل          
الصعبة " مدرسة الحب" ال بد من المرور ب ،فكي يصبح الحب العظيم من حق البشرية جمعاء".اللعبة

في السيكولوجيا " طاقة الحب" وسيلة لتحقيق تراآم ،اللعبة هو أيضا مدرسة– والحب. والمشرفة
  .اإلنسانية

  هس هذه اآلمال الكبيرة؟- اللعبة الذي تعلق عليه ما يزيل–فما هو الحب           

ل أن نعثر على ومن السه.  طيلة التاريخ البشري، بجميع أشكاله،اللعبة-لقد وجد الحب          
 وفي غرام بنت الهوى ،"صديقها"عناصر هذا الشعور األساسية في عالقة محظية العهد القديم ب

 وفي الصداقة االيروسية بين الشابة المرحة والطليقة ،" الحامي- عشيقها"في عصر النهضة ب
 الذي ،وجه المأساوي ال،فنحن هنا لسنا أمام ايروس المفترس. الطالب" رفيقها"آالعصفور وبين 

 لكننا في الوقت نفسه لسنا أمام الجنس الفظ المحصور بالفعل ،يتطلب امتالآا مطلقا وآامال
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اللعبة آما تصفه - ليس من صنع الحب،فيزيولوجيا تبسيطية- في إطار سيكو،الحب إن. الفيزيولوجي
  .هس-مايزيل

تلتقي على أساس ود متبادل فالكائنات التي . اللعبة له مطالبه وشروطه الكثيرة- فالحب          
 هذه الكائنات لن تسمح بأن تعذب ،والتي ال تتوقع من بعضها بعضا إال الحصول على ابتسامات الحياة

.  ولن تقبل بأن تهمل شخصيتها وبأن يكون عالمها الداخلي موضع تجاهل ونسيان،نفوسها بال جزاء
 موقفا أآثر اهتماما ورقة وإدراآا تجاه ، من الشرآاء في العالقة الجنسية،اللعبة الذي يقتضي-الحب

 قمين بأن يجعل الرجال ينسون بالتدريج تلك األنانية التي ال قرارة لها والتي هي اليوم ،بعضهم بعضا
 ينمي الحدس ، بشحذه مشاعر الود،إن الموقف المتفهم لروح اآلخر. "طابع سائر مشاعر الحب

  ".والحساسية والرفاهية

" أناهم" يعٌود الناس أال يمنحوا من ،"المطلق" إذ ينطلق من مبدأ التملك ، ثالثا،عبةالل-والحب          
.  بل الذي يساهم بالعكس في جعل الحياة أآثر صفاء،إال ذلك الجزء الذي ال يشكل عبئا على اآلخر

 أن يهدي الناس إلى درب العذرية السامية وأن يعلمهم أال ،هس- في تقدير مايزيل،وهذا من شانه
  .يعطوا أنفسهم بتمامها إال على أساس من عمق المشاعر وثبات العواطف

من القبلة "نحن جميعنا ميالون حاليا أآثر من اللزوم إلى االعتداد على شخصية اآلخر           
.  في الوقت الذي ال يشعر فيه هذا اآلخر بأي حاجة لذلك،"بأآمله" وإلى تحميلها عبئ قلبنا ،"األولى

  ".حقوقا"أن نتذآر أن سر الحب العظيم هو وحده الذي يمنح لذا ينبغي 

فهو يقي من سهام الحب القاتلة ويعلم : اللعبة أو الصداقة االيروسية ايجابيات أخرى-وللحب          
 يساهم ،هس- آما تقول مايزيل،وهو. الناس آيف تقاوم الحب الجامح الذي يستعبد الفرد ويسحقه

فالفعل المريع الذي نسميه .  الحب األخرى في الحفاظ على الفردأآثر من أي شكل من أشكال
 ،اللعبة يحول دون ارتكاب أعظم خطيئة-ن الحبإ. "اآلخر ليس له من مكان هنا" أنا"االقتحام العنيف ل 

فالبشرية المعاصرة تعيش تحت شارة ذلك الحب . خطيئة فقدان الشخصية في أمواج الحب الجامح
ففي رواية لالسفيتش تجيب إحدى مواطنات آوآب المَريخ على . اآلخر" أنا"ع الجائع أبدا إلى ابتال

أأتخلى عن لعبة المشاعر المجنَََحة ألسقط تحت : "المطالب الغرامية ألحد سكان هذه األرض قائلة
 لكني ،قد تكون أرضك أجمل وأآبر...  أأفقد حريتي ألنزل معك إلى األرض؟،نير الهوى المستبد

  ". فلست سوى نوما،أما أنا. وقلوبكم بدورها ثقيلة آهواآم. ي جوها الثقيلسأموت حتما ف

 ، مضيئة،فالبشر يجهلون آليا فن إقامة عالقات صافية". فن الحب"إن عصرنا يتميز بغياب           
 وإما مغامرة ،الحب اليوم إما مأساة تمزق النفس. مجنحة؛ إنهم ال يعرفون قيمة الصداقة الغرامية

 وتعويد الناس على أن يعيشوا ،لقد بات من الضروري إخراج البشرية من هذا المأزق. وسطحيةتافهة 
وسيكولوجية اإلنسان لن تؤهله الستقبال الحب .  بال هموم ثقيلة تعكرها، صافية،ساعات جميلة

ال نقصد (فما من حب .  ما لم تمر بمدرسة الصداقة الغرامية، المطهر من جوانبه المظلمة،العظيم
. الحب بالعكس يغنيها وينميها: يفقر النفس البشرية) بكلمة حب طبعا الفعل الفيزيولوجي الفظ

 في حال من األحوال آما تقول مايزيل ،فالقلب البشري السليم والغني والقادر على الحب ليس
مع إن الحب قوة تزداد وتتعاظم طردا . " قطعة من الخبز تتضاءل بالتدريج آلما عض المرء منها،هس

 تلك هي ، الحب بتفان أعظم، الحب أآثر وأآثر باستمرار،الحب بمزيد من العمق أبدا. اإلنفاق منها
فهو يغني روح من . الحب هو بحد ذاته طاقة إبداعية عظمى". الطريقة المضطرمة لكل قلب آبير
 ،مسلوبةلوال الحب لكانت البشرية أحست بأنها . ويوسع آفاقها ،يخالجه ومن يلهمه على حد سواء

 ، مند اليوم،فاإلنسان. وال ريب في أن الحب سيكون عبادة البشرية في المستقبل. منكورة وحقيرة
ومن يكن . به" معترف "،"مؤآد"  إلى أن يشعر بأنه ، في عمله وإبداعه، في حياته،يحتاج في آفاحه

لكن هذا . األسمىومن هذا اإلدراك يولد فرح الحياة . محبوبا يدرك بطبيعة الحال أنه معترف به
 ال يتحققان ،انا ويتوعدن هذا االنتصار  على شبح الوحدة القاسية الذي ما يفتأ يتهدد،"األنا"االعتراف ب

وحده شعور االنسجام الكامل مع الكائن المعشوق قادر على . "إال عن طريق إشباع الرغبة الجنسية
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وبقدر ما يكون احتياطي طاقة . ا التاموحده الحب العظيم قادر على تحقيق الرض". إرواء هذا الظمأ
 والسيكولوجيا البشرية فقيرة ، والعالقات االجتماعية محدودة،الحب في النفس البشرية ضئيال

 وتهذيب السيكولوجيا البشرية ،تنمية طاقة الحب هذه.  تكون أزمة الحب أآثر حدة،بمشاعر التضامن
األساسية التي تقع على عاتق الصداقة تلك هي المهمة ...وإعدادها الستقبال الحب العظيم

  . الغرامية

. آما قد يقول بعضهم" ناقص" بديل ، اللعبة بالطبع سوى بديل عن الحب العظيم-ليس الحب          
:  هس بأن يلقوا نظرة على ما حولهم ليروا بما يستعاض به عن الحب اليوم–على هؤالء ترد مايزيل 

فما أآثر ما يتراآم من رياء ومن آذب جنسي بال حدود في ! كبيربالدعاية المتنكرة في زي الحب ال
 ،خطيبان تتملكهما رغبة واحدة.  في الحياة اليومية، أي مثال،لنضرب على ذلك مثاال! هذا المجال

ويذهب الخطيب إلى عاهرة ال !". ليس بعد"لكنهما يمتنعان عن تلبيتها ألن األخالق الصارمة تقول 
 في مداعباته ولكنها مضطرة بحكم عملها إلى منحه ذاتها في حين أن رغبة لها على اإلطالق

فكم آانت األمور ستكون أآثر . خطيبته التي تحبه تجد نفسها مرغمة على انتظار السماح الشرعي
 فيما لو سعى هذان الكائنان المدفوعان برغبة واحدة إلى إشباعها فيما بينهما بدال من أن ،أخالقية

 عالوة على عناصره ،إن البغاء. ما شخصا ثالثا غريبا آليا عن عالقتهمايسخرا لخدمة جسده
 ينطوي أيضا على عامل سيكولوجي عميق األثر في النفس ،األساسية االقتصادية واالجتماعية

تلبية الرغبة االيروسية دونما حاجة إلى دفع ثمنها من حرية الروح ومستقبلها أو دونما : البشرية
البد من شق الطريق أمام هذه الغريزة . بكاملها عند قدمي آائن غريب داخليا" ااألن"حاجة إلى وضع 

 اللعبة يشير إلى -إن الحب. وليس من المعقول أن تحاط عنق آل عاشق أخرق بغل الزواج. الطبيعية
 فلن نجد حجة ، وان ننبذ رياء األخالق والكذب الجنسي،إن أردنا أن نكون مخلصين. "الدرب المنشود

هذا ما ".  يوم ستحتل مرتبة أعلى في التطور الثقافي،ر إمكانية حل آهذا بالنسبة إلى البشريةإلنكا
إصالحات تعتبرها (  إذا ما تحققت سلسلة من اإلصالحات االجتماعية،وبالفعل. هس–تقوله مايزيل 

 نحو  فهل من إثم في اندفاع آائنين،)هس شرطا ال غنى عنه لكل استنتاجاتها األخالقية–مايزيل 
بعضهما بعضا بحثا عن النشوة االيروسية؟ ثم إن أطر الصداقة اإلروسية مرنة بما فيها الكفاية وقابلة 

آائنان بعضهما بعضا مع أنهما في البداية قد التقيا على أساس " يكتشف"فمن ممكن أن . للتوسع
والمطلوب هو فقط . وفي هذه الحال يكون قد تولد من اللعب حب الكبير رغبة متبادلة وعاطفية حرة؛

  .خلق الشروط الموضوعية لذلك

   هس ومطالبها العلمية؟ - ما هي االستنتاجات ما يزيل

 مهما بدت أطرها ،على المجتمع أوال أن يتعلم االعتراف بسائر أشكال العالقات بين الجنسين          
  . القتصاديأال تلحق ضررا بالعرق وأال تحدد بضغط العامل ا:  لكن بشرطين،غير مألوفة

 .ومتحجرا"ثابتا" على أال يكون بالضرورة ، القائم على حب آبيراألحاديوالمثل األعلى يبقى القران 
 العالقة األحادية"أو "التسري"إن  .التغيير محتما آان،فكلما اغتنت سيكولوجية اإلنسان وتعدد وجوهها

هنالك مجموعة من األشكال لكن إلى جانب ذلك  .هما اليوم شكل الزواج األساسي "المتعاقبة-
  . في حدود الصداقة االيروسية،المختلفة للعالقات الغرامية

 والمجتمع مطالبا بأن ، بقدسية األمومة، ال قوال فحسب،المطلب الثاني فهو االعتراف فعال أما          
ا وماديا في وذلك لدعمها معنوي" مراآز إغاثة "، وبشتى األشكال الممكنة،يقيم على درب حياة المرأة
  .  أشق مرحلة في حياتها

 ال بد من إعادة نظر ،"هول االنهيار" وآي ال تؤدي عالقات أآثر حرية إلى جر المرأة إلى ،أخيرا          
  . شاملة في العتاد األخالقي الذي تزود به الفتاة التي تهم باجتياز عتبة الحياة

من هنا تلك الكثرة من .  حبس حياتها في مشاعر الحبإن التربية المعاصرة للمرأة تنزع إلى           
لذا ينبغي أن تشرع أمام .  عند أول عاصفة المنهارات ،وجوه النساء اليائساتو" المحطمةالقلوب "
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لقد آن األوان لتعليم المرأة أال .  ينبغي تقوية قلبها وسقي إرادتها،المرأة األبواب العريضة لحياة متعددة
ال أ. الحقيقة" أناها" مجرد وسيلة للكشف عن ، بل مجرد مرحلة،ياتهاترى في الحب أساس ح

.  ال بأجنحة ممزقة، آيف تخرج من صراع عاطفي بروح أآثر صالبة، اسوة بالرجل،فلتتعلم هي األخرى
ذلك ": أن نعرف آيف نلفظ الماضي في اللحظة المناسبة وأن نستقبل الحياة وآأنها قد ولدت لتوها"

اللواتي " النساء العازبات" نماذج ، ونماذج نسوية جديدة تتبلور،وها قد بدأ النور يتألق. آان شعار غوته
 ال يترآن ألمواج الحياة أن ،ففي مجال مشاعر الحب تحديدا. ال تنحد آنوز الحياة بالحب بالنسبة إليهن

إنها امرأة  "وعبارة. فالدفة هي بين يدي قبطان مجرب تصلبت إرادته في معرآة الحياة: توجه قاربهن
  !"   يا له من مصير عجيب،ليس لديها من ماض: "أصبحت في عرف المرأة العازبة" ذات ماض

 النموذج الشاسع ، في القريب العاجل،ال ريب في أن هؤالء النساء العازبات لن يصبحن          
 لن ،أآثر آماال الذي هو ثمرة تنظيم اجتماعي ،وال ريب أيضا في أن العصر الجنسي الجديد. للمرأة

غير . فتخلي الساحة أمام أخالق الغد ،آذلك لن تنحل األزمة الجنسية الخانقة دفعة واحدة. يبدأ غدا
  . لوهج بالباب المنشود المفتوح على مصارعيهاأن الطريق قد وجدت؛ وفي األفق تحيط هالة من النور و

 الذي سيساعدنا على الخروج من متاهة هس يضع بين أيدينا الخيط الهادي- إن الكتاب مايزيل          
وال يبقى علينا إال أن نحقق المطابقة بين  .والمآسي السيكولوجية ،العالقات الجنسية المعقدة

 وان نشطب ،  و أن ننبذ جانبا بعض التفاصيل،استنتاجاتها و بين المهام األساسية للطبقة الصاعدة
  .بعض األخطاء

 الكشف في هذا المجال أيضا ـمجال العالقات بين الجنسين وأن نسعى إلى ،الصغيرة          
الثقافة : وسيكولوجيا الحب ـ عن بذور الثقافة الجديدة الصاعدة والتي سيكون انتصارها محتما

  .البروليتارية

  
هس بصدد التشويه الذي تتعرض له -شارة هنا إلى أن االعتبارات التي أوردتها مايزيلتجدر اإل )1(

إن قلة . خرى آانت قد بقيت حتى اآلن في دائرة الظلأ تعطينا مفتاح ظاهرة ،رية بسبب البغاءالسيكولوجيا الذآو
يالء ااعتياد الرجال على أن يأخذوا بعين االعتبار سيكولوجيا النساء وعواطفهن ال تظهر فقط  في عجزهم عن 

 ألحاسيس المرأة ،ذاجته المذهل في س، في تجاهلهم، وبمزيد من الوضوح، بل أيضا،هتمام لروح النساءاال
واألطباء وحدهم يعرفون . نسانية حميمية وصميميةومشاعرها الفيزيولوجية أثناء الفعل الذي هو أآثر األفعال اإل
.  وما يترتب على ذلك من نشوة أمراض عصبية عديدة،مدى ما تعاني منه النساء في هذا المجال من عدم رضى

 يتجاهل هذه الواقعة التي تسلط الضوء على ،ع بالسيكولوجية الذآورية المشب،ومما يسترعي االنتباه أن األدب
ويوم تجرأ موباسان على مس هذه المسألة في . سلسلة آاملة من المآسي العائلية أو من مآسي الحب

  .ماط اللثام عنها دهشة ساذجة لدى غالبية الرجالأ أثارت الوقائع التي ،"حياة"روايته 

 .آانت صديقة لبيريكليس ومستشارة له.  جماال وأدبا وذآاءاإلغريقياتاء من مشاهير النس: اسبازيا )2(
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  الفصل الثالث
  العالقات بين الجنسين والصراع الطبقي

       
بين المشكالت العديدة التي تؤرق عقل البشرية الراهنة وقلبها، تحتل المشكلة الجنسية          

سكان "فليس هنالك بلد وليس هنالك شعب، باستثناء . واحدة من المراتب األولى دون أدنى ريب
فالبشرية .  األسطوريين، لم تتخذ لديه مسألة العالقات بين الجنسين طابعا ملحا ومؤلما"الجزر

الراهنة تجتاز أزمة جنسية ليست حادة من حيث الشكل فحسب؛ فمما يزيد في خطورتها ويؤآد 
  .طابعها المرضي أنها أزمة مستمرة

حبة للتاريخ البشري القديم، على عصر آعصرنا احتلت فيه الوقد ال نعثر، على طول الطريق ال         
لك المكان المرآزي في الحياة االجتماعية، واستقطبت فيه العالقات بين ذالمشكالت الجنسية 

 الجنسين، وآأنما بفعل ساحر، النظرات المعذبة للماليين من الناس، وتحولت فيه المآسي الجنسية
  .لهام ال ينضب بالنسبة إلى ممثلي سائر أشكال الفنون وأنواعهاإإلى ينبوع 

وآلما طال أمد هذه األزمة، و اتخذت طابعا مزمنا، وبدا الوضع الراهن وآأنه بال مخرج، ارتمت          
 لكن مع آل محاولة جديدة،. "المشكلة اللعينة"البشرية باندفاع على آل الوسائل الكفيلة بحل تلك 

يزداد تعقيد خيوط مكب العالقات المتبادلة بين الجنسين، ويبدو وآأن قدر الخيط  الوحيد، الذي يمكن 
إن البشرية المصابة بالهلع تنتقل . بواسطته التغلب على العقدة العنيدة، هو أن يبقى غير مرئي

  .د آما من قبلبيأس من نقيض إلى آخر، لكن الدائرة السحرية للمسألة الجنسية تبقى مغلقة من بع

ينبغي العودة إلى أيام زمان، إلى : "إزاء هذا الوضع يقرر الشطر المحافظ من البشرية ما يلي         
غير أن معسكر . "ترسيخ األسس العائلية القديمة و إلى تعزيز القيم التقليدية لألخالق الجنسية

طيم آل المحرمات الخبيثة لقانون حان وقت تح ":الفردية البورجوازية يجيب على هذا االدعاء قائال
فالضمير . "حان الوقت للتخلص من هده العتائق غير المجدية بل والمعيقة. األخالق الجنسية البائد

أما االشتراآيون فهم . "الفردي واإلرادة الفردية هما المشرع الوحيد في هذه المسألة الحميمية
م إال عن طريق إقامة نظام اجتماعي واقتصادي أن حل المشكالت الجنسية لن يت": يؤآدون ما يليٍٍِ

لكن أال يعني هذا اإلرجاء إلى الغد أننا نحن أيضا لم نقبض بعد الخيط . "مستصلح على نحو جذري
  الهادي؟

وهل من الممكن في الواقع أن نكتشف منذ اآلن الخيط السحري الذي يعد بحل العقدة، أو أن         
  نومئ إليه على األقل؟

 تاريخ المجتمعات البشرية، تاريخ الصراع المتواصل إياهإن المنهج في هدا البحث يعطينا         
 هي المرة األولى تفليس. للطبقات والفئات االجتماعية المختلفة، المتعارضة في مصالحها ونزعاتها

 دقة  فيهاىوليست هي المرة األولى التي تمح. التي تجتاز فيها البشرية مرحلة أزمة جنسية حادة
 تحت تدفق موجة من المثل العليا ،ووضوح التعاليم األخالقية الشائعة في ميدان العالقة الجنسية

 ،فقد مرت البشرية بأزمة جنسية بالغة الحدة في عصر النهضة و اإلصالح الديني. األخالقية الجديدة
 رغم اعتزازها بنبلها ، تحرك اجتماعي هائل إلى دحر االرستقراطية اإلقطاعية إلى المؤخرةىعندما أد

 راحت تزداد ، و إلى إخالء المكان أمام قوة اجتماعية جديدة،واعتيادها على السيطرة دونما شريك
 الذي رأى ،لقد اصطدم قانون األخالق الجنسية للعالم اإلقطاعي. البورجوازية الصاعدة: امتدادا وقدرة

 ، وبالمبادئ المستبدة لطبقاتها المغلقة،يالنور من صلب الحياة االرستقراطية باقتصادها االستكفائ
 قانون األخالق الجنسية ، اصطدم بالقانون المناوئ الجديد،التي تبتلع اإلرادة الفردية للعناصر المنعزلة

فأخالق البورجوازية الجنسية آانت تنجم عن مبادئ . للطبقة البورجوازية التي آانت قيد التكوين
فعوضا عن مبدأ الطبقة المغلقة : قية األساسية للقانون اإلقطاعيتتعارض جذريا مع المبادئ األخال
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 الذي يميز ،''التعاون'' و بدل عامل ، صارم قائم على الحدود المغلقة لألسرة الصغيرةتفريدحل 
والبقايا األخيرة من . التنافس حل مبدأ ،االقتصاد االستكفائي واالقتصاد اإلقليمي على حل سواء

 تالشت ،لتي تالزم بهذا القدر أو ذاك سائر مراحل تطور حياة الطبقات المغلقة ا،األفكار الشيوعية
وقد تأرجحت البشرية الحيرى طيلة .  المتفردة و المعزولةالملكية الخاصةوأمحت أمام انتصار مبدأ 

 إلى ، ساعية إلى التكيف مع األوضاع،قرون بين قانونين جنسيين مختلفين آل االختالف في روحهما
ح مختبر الحياة المعقد في صهر المعايير و القيم القديمة داخل القالب الجديد محققا انسجاما أن أفل

  .شكليا على األقل

 على الرغم ، لم تكن األزمة الجنسية، الحي و المتورد األلوان،لكن في ذلك العصر المضطرب        
 ،ك األيام العظام من عصر النهضةففي تل.  لتتميز بذلك الطابع الخطير الذي يميزها اليوم،من حدتها

في ذلك القرن الجديد الذي أضفت فيه األشعة المضيئة لثقافة مرهفة ألوانا زاهية على حياة العالم 
 لم تعان سوى فئة محدودة نسبيا من المجتمع من ،القروسطي المحتضر الفقير المضمون والمحتوى

 لم ، آنذاك أهم شرائح السكان من حيث التعداد التي آانت،فالطبقة الفالحية. أزمة األخالق الجنسية
 ، في حدود تحول األسس االقتصادية و تطور العالقات االقتصادية،تكن معنية بها إال بصورة غير مباشرة

كانت تدور معرآة قاسية بين عالمين فأما في أعلى السلم االجتماعي بالمقابل . وفق سيرورة بطيئة
وهنا آانت األزمة الجنسية المتعاظمة و . المثل العليا والقيمتعارضي االتجاهات و ماجتماعيين 

 فكانت ما تزال ، والمتمردة على التجديد،أما الطبقة الفالحية الثابتة القاعدة. المهددة تنتقي ضحاياها
 و ال تقدم على تغيير أو تلطيف أو تكييف ،تتمسك بقوة بالدعائم الراسخة و المجربة لتقاليد األجداد

 إال ، تمشيا مع الشروط المتبدلة لحياتها االقتصادية،المتحجر لألخالق الجنسية التقليديةالقانون 
 في عصر الصراع الحاد بين العالم البورجوازي والعالم ،فاألزمة الجنسية. تحت ضغط الضرورة القصوى

 ،على القمموآلما آانت الرآائز القديمة تتحطم .  لم تكن لتعني الطبقة المسحوقة التابعة،اإلقطاعي
وعلى الرغم من العواصف المتالحقة التي آانت . آانت الطبقة الفالحية تزداد تشبثا بتقاليد األجداد

 والسيما الطبقة الفالحية ، تمكنت الطبقة الفالحية، بل تزعزع األرض تحت قدميها،تمر فوق رأسها
 أخالقها الجنسية في حالتها  من الحفاظ طيلة قرون بأآملها على المبادئ األساسية لقانون،الروسية
  .البدائية

فقد انطلقت . فاألزمة الجنسية لم توفر الطبقة الفالحية هذه المرة. اللوحة اليوم تبدو مختلفة        
 من القصور والفيالت إلى أحياء العمال ،''الراتب والمراتب'' شأن الوباء الذي ال يعرف ،هذه األزمة
 منتقية ،ازية الهادئة و شقت طريقها إلى القرية الروسية المعزولة واقتحمت الدور البورجو،المكتظة

 تمييز من فيال البورجوازي األوروبي ومن أقبية األسر العمالية الرطبة ومن آوخ الفالح ماضحاياها دون
وانه لخطأ فادح أن نعتقد . في مواجهة األزمة الجنسية" حصون أو أقفال''فليس ثمة . الملفح بالدخان

فاألمواج . بقات االجتماعية المطمئنة إلى عيشها هي وحدها التي تكابد من هذه األزمةبأن الط
الكدرة لألزمة الجنسية باتت تجتاز أآثر فأآثر عتبة المساآن العمالية محدثة فيها مآسي ال تقل حدة 

  .وألما عن النزاعات السيكولوجية للعالم البورجوازي المرهف

 و ألن ،فحسب" المالكين"ألن األزمة الجنسية ما عادت تمس مصالح لكن على وجه التحديد         
 فقد بات من ، الراهنةاالمشكالت الجنسية أضحت تعني أيضا طبقة اجتماعية ضخمة هي البروليتاري

وفي . غير المعقول ومن غير المقبول أن تقابل مسألة جوهرية ومؤلمة آهذه بمثل هذه الالمباالة
الخطيرة التي تقع على عاتق الطبقة العاملة في هجومها من أجل بناء قائمة المهام العديدة و

  . العالقات وأسعدها بين الجنسينح تمثل دون أدنى ريب مهمة بناء أص،المستقبل

إذن فما مصدر المباالتنا التي ال تغتفر إزاء إحدى المهام األساسية للطبقة العاملة؟ وآيف نفسر         
التي ال تتطلب جهدا جماعيا؟ لكأن " القضايا العائلية"ة الجنسية إلى ملف اإلحالة المرائية للمشكل
 من ،عبر مراحل التاريخ ، وصياغة قانون أخالقي ينظم هذه العالقات لم تكنالعالقات بين الجنسين
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 ،في حدود زمرة اجتماعية محددة ،العوامل الثابتة للصراع االجتماعي؟ لكأن العالقات بين الجنسين
  مارس تأثيرا أساسيا على نتيجة الصراع بين الطبقات االجتماعية المتعادية؟لم تكن ت

إن مأساة البشرية الراهنة ال تكمن فقط في ما نشاهده من تحطم لألشكال المألوفة للعالقة         
 وإنما أيضا في تلك العطور المنعشة المجهولة لشكل جديد ،بين الجنسين وللمبادئ الناظمة لها

تي تنبعث وتضوع من قاع المجتمع فتمأل النفس البشرية بالحنين لمثل عليا مستقبلية للحياة ال
 عصر الصراعات الطبقية الحادة ، أبناء عصر الملكية الرأسمالية،فنحن. يستحيل تحقيقها اليوم

زلة هذه الع.  ما زلنا نعيش ونفكر تحت التأثير المشؤوم لعزلة روحية غير قابلة للقهر،واألخالق الفردية
 هذه العزلة حتى بين األصدقاء ،في قلب المدن الضخمة التي تعج بالناس واإلغراءات والضجيج

 روح آائن من الجنس ،"الشقيقة-الروح" بوهم ، بنهم مرضي، تقود إنسان اليوم إلى التعلق،والرفاق
  .ة من الزمن الن الحب وحده يملك القدرة السحرية على طرد ظلمات الوحدة والعزلة ولو لهنيه،اآلخر

 من الوحدة ، وبذلك العناد المكابر،ربما لم يمر عصر آهذا عانى فيه الناس بتلك الحدة المؤلمة        
  .النفسية والعزلة الروحية

  . تألق بصيص نور في األفق البعيد،فمما يزيد من ظلمات الليل. والعكس آان مستحيال        

 يتراء نور ، بأفراد آخرين،الذين ما يزالون ضعيفي الصلة بالجماعةوأمام أعين الفرديين المعاصرين         
 ،تحول العالقات بين الجنسين حيث يندحر العامل الفيزيولوجي األعمى أمام تقدم عامل خالق: جديد

وفي نقده للعالقات . فأخالق الملكية الفردية الراهنة طفقت تبدو اليوم خانقة. التضامن الرفاقي
نسان المعاصر يذهب أبعد من رفض األشكال الخارجية البائدة وإنكار قانون الجنسية أضحى اإل

 وتسعى بشغف ،إن روحه المتوحدة تبحث عن تجديد لماهية هذه العالقات بالذات. األخالق الشائعة
 تلك الطاقة الخالقة و الباعثة للدفيء التي هي وحدها القادرة على طرد الشبح ،وراء الحب العظيم

فإذا آانت األزمة الجنسية مشروطة بنسبة ثالثة . دة الفرديين المعاصرين النفسيةالصقيعي لوح
الفردية  اسيكولوجيتن ن فان ربع حدتها على األقل ناجم ع،االقتصادية-األرباع بالعالقات االجتماعية

ي فعال فالبشرية المعاصرة ه.  المنماة برعاية فائقة من قبل االديولوجيا البرجوازية السائدة،المرهفة
عن وممثلو الجنسين يبحثون ". طاقاتها على الحب"هس فقيرة في -آما تقول الكاتبة األلمانية مايزيل

 على اآبر قدر ، وبواسطة اآلخر،من اآلخر وآل واحد منهم مدفوع برغبة في الحصول ،بعضهم بعضا
شاعر المرأة ونادرا ما يفكر العاشق أو الخطيب بم. لنفسهممكن من المتع الروحية والجسدية 

  . بالنشاط النفسي الذي يعتمل فيها،المعشوقة

إن النزعة الفردية الفظة التي تميز قرننا عن بقية القرون تعبر عن نفسها بأآبر قدر من الصراحة         
فاإلنسان الهارب من الوحدة النفسية يتوهم بكثير . في ميدان العالقات الجنسية على وجه التحديد

 حتى ينصب عليه دفء أشعة ، على روح أخرىبحقوقه أن يطالب ،يكفيه أن يحبمن السذاجة انه 
 بروحنا التي اخشوشنت بنتيجة عبادة ،فنحن الفرديون.  دفء التفاهم والقربى الروحية،سعادة نادرة

 - الحب العظيم فينا ولدى أقراننا-   نتوهم أننا نستطيع القبض على السعادة القصوى،الدائمة" األنا"
  !أن نعطي بالمقابل آنوز نفسنا بالذاتمن دون 

ننا ندلل في الوقت نفسه أ بيد ؛ للكائن المحبوب، بال منازع،إننا نطالب دوما بامتالك مطلق        
هذه الصيغة سوف . االقتراب من نفس اآلخر بتأن واحترام: على عجزنا عن احترام ابسط صيغ الحب
 عالقات قائمة على مبدأين ،ي بدأت ترتسم بين الجنسينتعلمنا إياها تدريجيا العالقات الجديدة الت

لكن البشرية في الوقت .  ومبدأ المساواة والتضامن الرفاقي الحقيقي،مبدأ الحرية المطلقة: جديدين
 وال يسعها إال أن تحلم بذلك الزمن األفضل الذي ،الحاضر ما تزال تعاني من صقيع الوحدة النفسية

إن حل . اإلنسانية بمشاعر التضامن الناجمة عن شروط حياة جديدةستتشبع فيه سائر العالقات 
طاقة " من دون زيادة ،األزمة الجنسية يستحيل من دون إصالح جوهري للسيكولوجيا اإلنسانية

االقتصادية -بيد أن اإلصالح النفسي مرهون بتمامه بإعادة تنظيم أساسية لعالقاتنا االجتماعية". الحب
  . ال يوجد من حل أو منفذ" الحقيقة القديمة"ارج هذه وخ. على أسس اشتراآية
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 فان ، وعلى الرغم من سائر أشكال االتحاد الغرامي التي تجربها البشرية الراهنة،وبالفعل        
والواقع انه لم يسبق أن شهد التاريخ مثل هذا التعدد في . األزمة الجنسية لم تفقد شيئا من حدتها

 العالقة الحرة ، إلى جانبه، ثم،الزواج غير قابل للحل مع األسرة الثابتة: أشكال العالقات الجنسية
 ،"الوحشي" فالزواج ، فمعاشرة الفتاة لعشيقها وإقامتها معه، فالزنى السري داخل الزواج،المؤقتة

 ولدى الفالح.  باإلضافة إلى أشكال البغاء المتنوعة، بل زواج األربعة أيضا،زواج االثنين وزواج الثالثة
 عار الزنى والحياة الزوجية بين ، جنبا إلى جنب،ما زلنا نلمسعلى حد سواء والبرجوازي الصغير 

أي خليطا متنافرا من مخلقات العادات القديمة - "األخالق المزدوجة" وحرية الفتاة و،الحمو وآنته
ب الجنسي ن أشكال الحإ. للطبقات المغلقة ومن المبادئ المتفككة للعائلة البرجوازية الفردية

 الذي حافظ في نفسه على ، وال يسعنا إال أن نتساءل آيف يمكن لإلنسان،الحالية متناقضة ومعقدة
ن يناور لشق أ أن يهتدي إلى سواء السبيل بين هذه التناقضات و،اإليمان بصالبة المبادئ األخالقية

وحتى التبرير .  لبعضها اآلخر المنافي بعضها،طريقه بين آل هذه األوامر واألحكام األخالقية المتعارضة
ما تزال " األخالق الجديدة"ن هذه  أل، ليس بذي قيمة،"إني أعيش وفق األخالق الجديدة: "المألوف

وتكمن المهمة على الوجه التحديد في العمل على إخراج هذه األخالق التي . بعد في طور التكوين
مبادئ الموائمة لروح الطبقة الثورية الصاعدة  وفي تحديد حدود ال،ما تزال قيد النشوء إلى حيز الوجود

  .رغم الفوضى المخيمة حاليا على القيم والمعايير الجنسية المتناقضة

الفردية القصوى واألنثوية المرفوعة إلى –باإلضافة إلى العيب األساسي للسيكولوجيا الراهنة         
مبدأ : المعاصرةآخرين مميزين للسيكولوجيا  فإن األزمة الجنسية تتفاقم من جراء عاملين - مرتبة العباد

 والرأي المسبق القديم القائل بعدم تساوي الجنسين في سائر دوائر ،حقوق ملكية آائن آلخر
  .  بما فيها ميدان الجنس،الحياة

إن فكرة ملكية الزوجين غير القابلة لالنتهاك قد نميت بعناية وتأن من قبل القانون األخالقي         
البورجوازية ومثلها األعلى عن األسرة الفردية المنغلقة على ذاتها والمشيدة بتمامها على للطبقة 

وقد بلغت البرجوازية حد الكمال في تلقيحها السيكولوجيا اإلنسانية بهذه . أسس الملكية الخاصة
 فمفهوم الملكية في الزواج يذهب حاليا إلى أبعد بكثير مما آان يذهب إليه القانون. الفكرة

 لم ،في ظل مبدأ الطبقة المغلقةالطويلة فخالل المرحلة التاريخية . األرستقراطي للعالقات الجنسية
المرأة بالمقابل لم تكن تتمتع بحقوق ملكية مطلقة على (تكن فكرة امتالك المرأة من قبل الزوج 

 أما ،جها جسديافقد آان على الزوجة أن تخلص لزو. لتتجاوز حدود الملكية الجسدية الخالصة) الزوج
  . روحها فقد آانت ملكها هي

بل حتى السادة النبالء آانوا يعترفون لزوجاتهم بحقهن في أن يكون لهن عشاق أفالطونيون         
الروحي أيضا ال " األنا" ملكية ،أم المثل األعلى للملكية المطلقة. وبأن يتوله بهن الفرسان والشعراء

 األعلى الذي يقر بالمطالبة بحق الملكية على العالم النفسي  أما المثل،الجسدي فحسب" األنا"
 فقد آونته بتمامه الطبقة البورجوازية ونمته بهدف تدعيم األسس العائلية ،والروحي للكائن المعشوق

وهذا . التي آانت تضمن استقرارها وقوتها في مرحلة نضالها من أجل تحقيق سيطرتها االجتماعية
" قيمة أخالقية مطلقة" بل ترانا مستعدين إلى اإلعالن عن أنه ،وراثة فحسبالمثل األعلى لم نرثه 

إنها عامل حتمي : إن فكرة الملكية تمتد إلى أبعد من حدود الزواج الشرعي! غير قابلة للتزعزع
 فان ،للحرية" النظري"فعلى الرغم من احترامهم ". حرية"يتسلل حتى إلى العالقة الغرامية األآثر 

فسعيا منا وراء طرد .  من الجنسين ال يكتفون على اإلطالق بإخالص الحبيب الجسديعشاق اليوم
 ، بعنف وقسوة وفظاظة ستعجز عن فهمها البشرية في المستقبل،شبح الوحدة المخيف ترانا نقتحم

الروحي الحميم بل إن غفران الخيانة الجسدية " أناه"روح الكائن المعشوق ونطالب بحقوقنا على 
العاشق المعاصر من غفرانه الخيانة الروحية؛ وآل ذرة من الروح تمنح خارج إطار حدود أسهل على 
 على حساب الكنوز التي تخصه ، تبدو له وآأنها سرقة ال تغتفر تمت على حسابه،عالقته الحرة

 .بالذات
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منا قد وماذا نقول بهذا الصدد عن سماجة العشاق الساذجة والمتواصلة إزاء الغير؟ آل واحد         
 ،العاشقان اللذان لم يعرفا بعد واحدهما اآلخر حق المعرفة: الحظ و ال ريب هذا األمر العجيب

 ويتدخل آل منهما في ،يسارعان إلى فرض حقوقهما المتبادلة على عالقاتهما الشخصية السابقة
مع بينهما إال  ال تج،آائنان آانا حتى األمس غريبين.  بل األآثر قدسية،حياة اآلخر األآثر حميمية

 والى التحكم بهذه الروح ، يسارع آل منهما إلى اإلمساك بروح اآلخر،أحاسيس ايروسية مشترآة
 والى اإلقامة فيها آمن يقيم ، التي حفر الماضي فيها صورا ال يمكن أن تمحى،المجهولة والسرية

ورها عميقا إلى حد ال فكرة االمتالك المتبادل هذه بين طرفي العالقة الغرامية تضرب جذ. في بيته
زوجان شابان آانا : نعود نستهجن معه الواقعة التالية الجديرة بكل استهجان والشاذة آل الشذوذ

 واليوم يبيح آل منهما لنفسه أن يفتح ،حتى األمس يعيشان حياتهما الشخصية آال على انفراد
 إلى ،عالقة إال بأحد الزوجين لم تربطه ،وهكذا تتحول رسائل شخص ثالث. رسائل اآلخر بال أي إحراج

آهذه ال يمكن أن تكون إال ثمرة اتحاد روحي حقيقي يتم من " حميمية"إن عالقة . ملكية مشترآة
لكن غالبا ما يحصل هنا استبدال مخادع لهذه . خالل حياة مشترآة طويلة قائمة على صداقة متينة

 إن العالقة الجسدية بين آائنين هي  استبدال ناجم عن الفكرة الخاطئة القائلة،العالقة الحميمة
  .سبب آاف المتداد حق الملكية إلى الكائن الروحي أيضا

أما العامل الثاني الذي يشوه عقلية اإلنسان المعاصر ويزيد من تفاقم األزمة الجنسية فهو مبدأ         
حاسيس  عدم المساواة في الحقوق وعدم المساواة في قيمة األ؛عدم المساواة بين الجنسين

 قد ، المميزة للقانون البرجوازي والقانون األرستقراطي،فازدواجية األخالق. الفيزيولوجية-النفسية
سممت طيلة قرون وقرون سيكولوجيا الرجال والنساء إلى حد بات التخلص من سمها أصعب وأشق 

  . من التخلص من األفكار المتوارثة لاليدولوجيا البرجوازية عن ملكية الزوجين

الفيزيولوجي يستدعي تطبيق -هذا التصور عن ال مساواة الجنسين حتى في المجال النفسي        
فحتى الرجل . هذا الفعلعنه  وذلك حسب جنس الذي يصدر ،معايير مختلفة على الفعل الواحد

 ، والذي تجاوز مند زمن بعيد أحكام شرعية األخالق الشائعة،في العالم البرجوازي" األآثر تقدما"
حكما مختلفا وذلك تبعا لكون  ،بصدد هذه النقطة ،حظ بسهولة وال ريب انه يطلق هو نفسهيال

 أو ،تصوروا أن مثقفا بورجوازيا: وحسبنا هنا هذا المثال الفظ . المسلك مسلك رجل أو مسلك امرأة
وهذا ( أقام عالقة مع طباخته ،عالما أو سياسيا أو رجال ذا نشاط اجتماعي أو ذا شخصية آما يقال 

هل هذا الحدث من شأنه تغيير موقف المجتمع البرجوازي من . بل وتزوج منها شرعا) أمر شائع
واآلن !  هل من شأنه إلقاء ابسط ظل على مزاياها األخالقية؟ آال بالطبع،المذآورة" الشخصية"

تزيد و بل ،م تقيم عالقة مع خاد –ة طبيبة أو آاتب،ستاذةأ- امرأة برجوازية محترمة: تصوروا حالة أخرى
ماذا يكون عندها موقف المجتمع . بلة بتوطيدها هذه العالقة بزواج شرعي" الفضيحة" طين 

 إن آان الزوج: ثم الحظوا". احتقار"البرجوازي من فعل المرأة المحترمة اآلن؟ سيكون بكل تأآيد موقف 
فحكم البرجوازية !  أيضا فان األمر يزداد خطورة،أخرى" ميزات جسدية" جميل المظهر أو له -الخادم–

  !".انظروا إلى أي درك سقطت هذه المرأة: "المرائية يكون على النحو التالي

وهذا ضرب . إن المجتمع البرجوازي ال يغفر للمرأة إضفاءها طابعا فرديا مبالغا فيه على خيارها        
 ما ،ن عادات المجتمع المغلق تمشيا مع تقليد موروث ع،فهذا المجتمع. من الردة إلى األفكار الموروثة

انه .  و مصالحها أوامر األسرة،يزال يطالب المرأة بأن تأخذ بعين االعتبار في خيارها الرتب والمراتب
 خارج الدائرة المغلقة ،يعرف آيف يحرر المرأة من خلية األسرة و آيف يعتبرها شخصية فردية مميزة

  . للفضائل والواجبات العائلية

 فهو ال ؛تمع المعاصر في وصايته على المرأة يذهب حتى إلى أبعد من النظام القديمإن المج        
وفي آل خطوة نخطوها نقع على . بها" جديرين" بل أيضا بأال تحب إال رجاال ،يأمرها بالزواج فحسب

 على  ال يتناسب  رجال رفيعي السوية األخالقية والثقافية اختاروا آشريكة لحياتهم آائنا تافها وفارغا
وفي أفضل األحوال قد .  بل ال نتوقف عنده،بيد أننا نعتبر ذلك شيئا طبيعيا. اإلطالق مع قيمة الزوج
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لكن إن آان األمر متعلقا ". يرثي أصدقاء لحال دوبون أو دوران ألنه تزوج من امرأة ال تطاق"يحصل أن 
أن تحب آائنا تافها … "ج "أو… " س"آيف تستطيع امرأة بارزة ك: " فإننا نستصرخ معاتبين ،بامرأة

  ". هذه"..ج"أو… "س"إن في األمر ما يجعلنا نشك في ذآاء … وضحال آهذا 

يحدده؟ إن ازدواجية المقياس هذه تعود دون أدنى ريب الذي فما مصدر المقياس المزدوج؟ و ما         
رية طوال قرون و  و هو المبدأ الذي ألقم للبش،إلى أن مبدأ الالمساواة في القيمة بين الجنسين

 لها شخصيةفقد اعتدنا على تقييم المرأة ال بصفتها .  أضحى يشكل جزءا عضويا من عقليتنا،قرون
.  للرجلآتابع و إنما فقط ،الفيزيولوجية– المستقلة عن أحاسيسها النفسية،ميزاتها و عيوبها الفردية

 و إنما هو ،ت هي بحد ذاتهافليس:  يسقط في المرأة نوره المعكوس، زوجا آان أم عشيقا،فالرجل
فالمجتمع في تقييمه لشخصية . الذي نعتبره العامل الحقيقي لبنيان المرأة الروحي و األخالقي

أما شخصية المرأة فهي بالعكس تقيم . الجنسدائرة الرجل يتغاضى سلفا عن أفعاله المرتبطة ب
ر الذي أدته المرأة طيلة قرون؛ و هذا الضرب من التقييم ناجم عن الدو. انطالقا من حياتها الجنسية

إعادة النظر في القيم السائدة في هذا المجال األساسي لن تتم أو باألحرى لن تفرض نفسها إال 
فتحول دور المرأة االقتصادي و دخولها طريق العمل المستقل آفيل وحدهما بالمساهمة في . تدريجيا

  .التخفيف من حدة هذه التصورات الكاذبة و المرائية

 مبدأ حق ،أنوية مشتطة– إن هذه العوامل األساسية الثالثة المشوهة للسيكولوجية المعاصرة        
 تسد –الفيزيولوجية– و مفهوم ال مساواة الجنسين في الدائرة النفيسة،تملك الزوجين واحدهما لآلخر

مفتاح هذه ولن يكون في وسع البشرية العثور على . الطريق المؤدية إلى حل المشكلة الجنسية
 ،ا تراآما آافيا من احتياطي األحاسيس المرهفةهالحلقة المسحورة إال بعد أن تحقق في سيكولوجيت

 وإال بعد أن يتوطد عمليا مفهوم الحرية في ،قد ازدادت في نفسها" طاقة الحب"وإال بعد أن تكون 
 بالالمساواةيم التقليدية القائلة  وإال بعد أن ينتصر مبدأ الرفاقية على المفاه،الزواج وفي العالقة الحرة

وستبقى المشكلة الجنسية غير قابلة للحل ما لم تحصل . وبالتبعية في العالقات بين الجنسين
  . إعادة تربية جوهرية لسيكولوجيتنا

 ،لكن أليس مثل هذا الشرط المسبق ضربا من الطوباوية التي ال ترتكز إلى أساس من الواقع        
ألم ! لدى البشرية" طاقة الحب" أن ترفعوا ، مثال، ترآه لحالمين مثاليين؟ حاولواوأليس من األنسب

 ومن ، من بوذا وآونفوشيوس إلى المسيح،ينذر حكماء الشعوب أنفسهم لهذه المهمة منذ أيام غابرة
يزعم مع ذلك أن طاقة الحب الكامن قد ازدادت في قلب البشرية؟ وإذا أرجعنا مسألة األزمة الجنسية 

 أفال نكون قد اعترفنا بكل بساطة بعجزنا وبتخلينا عن البحث عن ،لى أحالم طوباوية حسنة النيةإ
  المفتاح السحري؟

لكن هل األمر آذلك فعال؟ وهل إعادة التثقيف الجوهرية لسيكولوجيتنا في ميدان العالقات         
 ،حياتية؟ أال نالحظ بالعكس وبعيدا آليا عن الممارسة ال،الجنسية هي فعال أمر مستحيل التحقيق
 وفي الوقت الذي يتحقق قيه ذلك التحول االجتماعي ،في الساعة الراهنة على وجه التحديد

ملة من الشروط التي تتولد عنها قواعد جديدة للحياة في ميدان ج أال نالحظ قيام ،واالقتصادي الهائل
   ومتوافقة مع المقتضيات المشار إليها أعاله؟،العواطف

وحة بعرش البورجوازية وبإيديولوجيتها  مط، طبقة اجتماعية جديدة تتقدم،إن طبقة أخرى        
 تحمل بالضرورة في ، الطليعة،وهذه الطبقة الصاعدة.  وبقانونها الفردي لألخالق الجنسية،الطبقية

  .ة مرتبطة على نحو وثيق بمهامها االجتماعية الطبقي،أحشائها بذور عالقات جديدة بين الجنسين

 والذي يقلب رأسا ،إن التطور المعقد للعالقات االقتصادية واالجتماعية الذي يتم أمام أعيننا        
على عقب سائر تصوراتنا عن دور المرأة في الحياة االجتماعية ويحطم جميع أسس األخالق 

فنحن من . ن ظاهريا إن هذا التطور تترتب عليه بالنتيجة واقعتان اثنتان متناقضتا،الجنسية البورجوازية
جهة نالحظ الجهود الدائبة التي تبذلها البشرية الساعية إلى التكيف مع الشروط الجديدة لالقتصاد 

 الجهود الرامية إما إلى الحفاظ على األشكال القديمة مع مثلها بمضمون جديد ،االجتماعي المتحول
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 مع االعتراف الواقعي ،في أحاديثه الصارم ،الحفاظ على الشكل الخارجي للزواج غير القابل للحل(
 و إما بالعكس إلى القبول بأشكال جديدة تنطوي مع ذلك على سائر عناصر الشرعة ،)بحرية الزوجين

على " الطليقين" حيث يذهب مبدأ حقوق ملكية الزوجين ،العالقة الحرة(األخالقية للزواج البورجوازي 
 لكن ، نالحظ الظهور البطيء،من جهة أخرى). رعيبعضهما بعضا إلى ابعد بكثير مما في الزواج الش

 أشكال ال تدين بجدتها لظاهرها بقدر ما تدين ، ألشكال اتصال جديدة بين الجنسين،غير القابل للقهر
 لكن يكفي أن ننظر عن ،العليا الجديدة هذهإن البشرية تسبر بتردد المثل . بها لروح قيمها المحيية

 المالمح المميزة التي ، على الرغم من غياب الحدود الواضحة،فيهاحتى نتعرف آثب إلى هذه المثل 
.  التي يتعين عليها االستيالء على قلعة المستقبلاتربطها على نحو وثيق بالمهام الطبقية للبروليتاري

 على بذور عالقات مستقبلية أآثر سالمة بين ، داخل متاهة القيم المتناقضة،فعلى الراغب في العثور
" المثقفة" عليه بمغادرة األحياء ،عالقات تعد بتحرير البشرية في األزمة الجنسية ،الجنسين

 حيث بدأت تنبجس ينابيع ، وبإلقاء نظرة على مساآن العمال الضيقة،بسيكولوجيتها الفردية المرهفة
  . وعلى الرغم من الدموع واللعنات،حية على الرغم من الظلمات والويالت التي أنتجتها الرأسمالية

 وتحت ضغط الشروط االقتصادية القاسية وتحت نير استغالل ، عند الطبقة العاملة،وهنا        
سيرورة التكيف السلبي :  نلحظ السيرورة المزدوجة التي أشرنا إليها للتو،الرأسمال الشرس

 ، العمالية التي تحطم سائر أسس العائلة،فالتأثير المدمر للرأسمالية. والمقاومة الفعالة للواقع القائم
 ، في ميدان العالقات بين الجنسين، على التكيف غريزيا مع الشروط المحيطة ويوجدايرغم البروليتاري

فتحت ضغط األجور . جملة من الوقائع المشابهة لتلك التي لدى الطبقات االجتماعية األخرى
ن زواج العامل فإذا آان متوسط س.  ترتفع سن زواج العامل باستمرار وعلى نحو محتم،المنخفضة
 فان العامل اليوم ما عاد ،ين وعشرين وخمس وعشرين سنةت بين اثن، قبل عشرين عاما؛يتأرجح

 وآلما زاد تقديره ،وآلما آانت الحاجات الثقافية لدى العامل متطورة. يؤسس أسرة قبل الثالثين
 ، وبمطالعة الصحف،ت وإلى المحاضرا،إلمكانية متابعة إيقاع الحياة الثقافية بالذهاب إلى المسرح

 ارتفع طردا مع – الخ، المطالعة،الفن–وبتكريس أوقات فراغه للنضال النقابي وللسياسة أو ألية هواية 
بيد أن الحاجات الفيزيولوجية ال تبالي بوضع الحبيب؛ و هي ال تدع للعامل . ذلك سن زواج العامل

هذا النوع من .  شأن العازب البورجوازي تماما،  باب البغاءالعازبلذا يقرع العامل ... فرصة ألن ينساها
عامل : مثال آخر. الوقائع يندرج في إطار تكيف الطبقة العاملة السلبي مع شروط حياتها غير المواتية

لكن عثرة األجر المنخفض نفسها ترغم األسرة العمالية على تنظيم مسألة . يقدم على الزواج
  .يةالوالدات على طريقة العائالت البورجواز

 مع سلبي وسيلتا تكيف ،إن تزايد نسبة قتل األطفال ونمو البغاء واقعتان من طبيعة واحدة        
فمثل هذا : لكن ليس ثمة ما يميز البروليتاريا في هذه السيرورة. الواقع الجهنمي الذي يطوق العامل

 في دوامة السيرورة التكيف يالحظ أيضا عند سائر الطبقات والشرائح االجتماعية األخرى المأخوذة
  .العالمية للتطور الرأسمالي

؛ حيث ال يحصل تكيف وإنما والخالقة ،المبادئ الفعالةإن خط الفصل ال يبدأ إال حيث تتدخل         
 حيث ترى النور مثل عليا جديدة وتعلن عن نفسها؛ حيث ترتسم محاوالت ،رد فعل ضد الواقع الجائر

وسيرورة رد الفعل هذه ال تحصل إال لدى الطبقة . دوجلة لعالقات جنسية ذات نفس جدي
  .العاملة

وبوجه الخصوص المثقفون البورجوازيون –هذا ال يعني أن الطبقات والشرائح االجتماعية األخرى         
 ال تسترد وتتبنى –الذين هم أقرب الشرائح إلى الطبقة العاملة بحكم شروط حياتهم االجتماعية

. الجديدة التي تخلقها وتنميها في أعماقها الطبقة العاملة الصاعدةلحسابها هذه العناصر 
 ، وبالتالي العاجزة، المدفوعة برغبة غريزية في نفح حياة جديدة في األشكال المحتضرة،فالبورجوازية

 تسعى إلى مصادرة هذه القوى الجديدة التي تحملها الطبقة العاملة في ،للعالقة بين الجنسين
 تتناسب ، وال شرعة األخالق الجنسية التي تصوغها البروليتاريا بالتدريج،لمثل العليالكن ال ا. نفسها
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 المولودة من ،ففي حين أن األخالق الجنسية. مع الماهية األخالقية للمقتضيات البورجوازية الطبقية
" كراتالمبت" فإن ، تتحول إلى وسيلة جديدة للنضال االجتماعي لهذه الطبقة،حاجات الطبقة العاملة

ال تؤدي بالمقابل إال إلى تقويض أسس هيمنتها االجتماعية على نحو البورجوازية التي تأخذها عنها 
  .ولنوضح ذلك بمثال. نهائي

إن محاولة المثقفين البورجوازيين الرامية إلى االستعاضة عن الزواج غير القابل للفسخ بعالقات         
 إن هذه المحاولة تهز الدعائم الضرورية الستقرار البورجوازية ،الزواج المدني األآثر حرية واألسهل حال

  .األسرة األحادية المالكة: االجتماعي

 في العالقات بين ى فان مرونة اآبر ودرجة ارتباط أوه،أما بالنسبة إلى الطبقة العاملة بالمقابل        
ذلك أن . نها بصورة مباشرةالجنسين تستجيبان تماما للمهام األساسية لهذه الطبقة بل تنجمان ع

ن إوبالمقابل ف. نفي عامل التبعية في الزواج يحل أيضا آخر الروابط االصطناعية لألسرة البورجوازية
 يتنافى من حيث الجوهر مع سيكولوجيا ، مثله مثل عامل الملكية،عامل تبعية عضو في الطبقة آلخر

 ممثلها المستقل الذي ،احد أفرادها" ربط وثاق "فليس من مصلحة الطبقة العاملة الثورية. االبروليتاري
يقع على عاتقه قبل أي شيء واجب خدمة مصالح طبقته ال مصالح الخلية العائلية المنفصلة 

 أو في حاالت اإلضراب مثال-إن النزاعات العديدة بين مصالح األسر ومصالح الطبقة . والمعزولة
 تحدد بوضوح ،ي تطبقها البروليتاريا على هذه النزاعات والمعايير األخالقية الت–المشارآة في النضال

  .آاف قاعدة االديولوجيا البروليتاريا الجديدة

 على سحب أمواله من منشأته التي تمر ، في مصلحة عائلته،تصوروا رأسماليا محترما يقدم        
" مصلحة األسرةف: "إن تقييم فعله من وجهة نظر األخالق البورجوازية واضح وصريح. بمرحلة حرجة

 موقف العمال من محطم اإلضراب الذي يعارض ، بالمقارنة،لكن ماذا سيكون. تأتي في المرتبة األولى
 هي التي الطبقةرفاقه بذهابه إلى العمل في وقت اإلضراب إلنقاذ أسرته من الجوع؟ إن مصالح 

 ،ه و تفانيه في سبيل أسرته بفضل حب،لنتصور اآلن زوجا بورجوازيا نجح. تأتي في المرتبة األولى هنا
 وفي تقييدها نهائيا برعاية ،في إبعاد زوجته عن سائر االهتمامات التي هي خارج دائرة األسرة

انه رجل نموذجي عرف آيف يبنى " :إن الحكم البورجوازي عليه سيكون. األطفال وشؤون المطبخ
قتهم يجهد لتحويل أنظار زوجته لكن ماذا سيكون موقف العمال إزاء عضو واع من طب". أسرة نموذجية

عن النضال االجتماعي؟ إن أخالق الطبقة العمالية ستطالب بإشراك المرأة في الحياة الدائرة عجلتها 
 بل على حساب ،خارج جدران المنزل ولو جاءت هذه المشارآة على حساب السعادة الفردية

 ونشر مبدأ ،ى أي مصلحة أخرى وتقديم مصلحة األسرة عل،فشد وثاق المرأة إلى البيت. األسرة
 أمور تنتهك المبدأ الجوهري ،حقوق الملكية المطلقة التي يتمتع بها الزوجان على بعضهما بعضا

فمفهوم تملك فرد .  وتحطم رابطة التجمع الطبقي، مبدأ التضامن والرفاقية،إليديولوجيا الطبقة العاملة
ة الواحدة يتعارضان مع جوهر المبدأ البروليتاري  ومبدأ التبعية والالمساواة بين أعضاء الطبق،آلخر

 يلون و يحدد القانون ، الذي هو أساس إيديولوجيا الطبقة الصاعدة،فهذا المبدأ. الرفاهية: األساسي
 ذلك القانون الذي ستتحول ،الجديد الذي ما يزال رهن التكوين ألخالق البروليتاريا الجنسية

 ومشاعر ،تراآم مشاعر التضامن والحرية بدل مشاعر الملكيةسيكولوجيا البشرية بواسطته باتجاه 
  .ية بدل الالمساواة والتبعيةقالرفا

 مولودة من ثقافة مادية متميزة عن ثقافة الطور ،إنها لحقيقة قديمة أن آل طبقة جديدة صاعدة        
لوقت نفسه  بايديولوجيا جديدة هي في ااإلنسانية قاطبة تعني ،السابق من التطور االقتصادي

لكن . وقانون األخالق الجنسية هو جزء ال يتجزأ من هذه اإليديولوجية. ة الخاصةي الطبقإيديولوجيتها
حتى نصطدم بالجواب " ةاألخالق الجنسية البروليتاري"و" ةاألخالق البروليتاري"يكفي أن نذآر عبارة 

وما لم تتغير القاعدة . قي سوى بنيان فوةليس األخالق الجنسية البروليتاري: المبتذل التالي
 ال تتكون إال بعد ، دونما تحديد،لكأن إيديولوجيا أي طبقة.  فلن يكون ثمة مكان لها،االقتصادية برمتها

لقد علمتنا تجربة التاريخ ! حصول ثورة في العالقات االجتماعية واالقتصادية تحقق سيطرة هذه الطبقة
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داخل  تتم ،األخالق الجنسية أيضا وبالتالي صياغة ،اعيةبأآملها أن صياغة إيديولوجيا الطبقة االجتم
  .نضال هذه الطبقة ضد القوى االجتماعية المناوئة سيرورة

إن الطبقة الصاعدة ال تستطيع تدعيم مواقعها االجتماعية في مرحلة نضالها إال بواسطة القيم         
فعن طريق القيم والمثل . ا وتلبيهاالروحية الجديدة التي تخلقها في أعماقها و التي تناسب مهامه
 متغلبة على الطبقات االجتماعية ،العليا الجديدة فقط تستطيع هذه الطبقة أن تظفر بالسلطة

  .المعادية

 ، الذي هو من نتاج المصالح النوعية للطبقة العاملة،البحث عن المعيار األخالقي الجوهري        
 ي تلك هي المهمة التي تقع على عاتق إيديولوجي،يدةوالتوفيق بينه و بين القيم الجنسية الول

  .الطبقة العاملة

لقد آن األوان آي ندرك انه ال بد من التعرف أوال إلى السيرورة الخالقة التي تتم في األعماق         
نه ال بد من استخالص أسس أ و، جديدةاالجتماعية والتي تولد حاجات جديدة ومثال عليا وأشكاال

 آي يصبح في إمكاننا تاليا االهتداء إلى طريقنا في ،جنسية للطبقة الطليعية الصاعدة أوالاألخالق ال
  . و حل عقد مكب المشكلة الجنسية المتشابك،سديم العالقات الجنسية المليء بالتناقضات

 المتوافق مع المهام األساسية للطبقة ،لقد آن األوان آي ندرك أن قانون األخالق الجنسية        
إن تجربة التاريخ قد علمتنا .  قابل ألن يتحول إلى أداة قوية لتدعيم موقع هذه الطبقة القتالي،لصاعدةا

فلماذا ال نستخدم هذه األداة في مصلحة الطبقة العاملة المناضلة من أجل إقامة مجتمع بال . ذلك
  طبقات ومن أجل صياغة عالقات جديدة بين الجنسين أقرب إلى الكمال و السعادة؟

  

 


