
رقق.لمأةاإرحننت!دسحعخدما

ليصلىمةء!راام13اشقفبماسأذدرأاسابهنمحرصا5ىصا5الما1،المحرياكاعرهذاحياةلى

هى.ديةحرالةالذبذبةانهـيحدةا
زلا!ا-من4لاففانظارنالع!رش

الةفسية؛دا،-بذبةباثالا.ازءص!فورحسم!أ!يهما1سرتذتثرا)!"المء-ة"اللامخات

تدفع3التيأنانيةاا(رحل!ك!وهده

هوما:أ!ؤصأانذلكليهـدولنا...اعيه.صعلىليفتحلأخيراالابلىا..محالطرهـ،من:!يدار-ينلورووساخهااحساةنباجوعلى

التيالذبذبةتدكلريناءلم!أش!دضعابالب!ذابهنعالجالذياطيالا!اإفتاحلاو"(مااخىتق!-قدال!عرمنبير"انيرما،41لجضالمصاللافتةهـذه

الضتسقرأيمأنع،ورألىوااألايتطدتياج!حةاللأهوهذتالمثىدلأاالعأالعفاتأحا:"ابوجوال-ؤ"ا!اءنو"ئدالعاالثوق))ديوانمنةؤح

التثاؤمءلىيحفىوق!،اككوىالىيدفعوقسالأأ،ءلىتوفلىال-ىأظجملهأنأوشالأثوامحمنص-لم-،ت-ياتك01فقالت

إلذيالنفيرصيذاالاخذإءاا)!اصءونأصل15اذاولكنء.إةاطوبغضبميلهواءرأة،كأبت!-اب!أسبدأتقصةحياتي

فما،مقهوأطتيرته-كرو؟3اطياةالاالىظرةسرالجس!يةالانةفي*دتمسذاهـيقدمانو،هـرالولق!-ةنإخطإالشعرمنبيخان

فرصةبالىفىفوكامال!*تاياوباال:وص"!كامء16!أاأوااصرزتكالقد،نعم..فجهكذب!ادؤ،!اميناتقديماالخاخ!ص

اسود.!ظارأ!خلامنيخماأراالىزظرواا،ينيئاليىساثهروهـ!.رفاتوافيهابماالقححصنتو"زاإذالةصةلتلكالحقيقيةايةالبدهـيةالمرأ

!الظ!ملىت-ءظونوهماطياةإماسحفةضوواممنداحلوطهعليوان،مشرؤةاتوصف!باسةفصولرون

كرالةمضاجعازضالذيالقلقهذامضسرهياذنا؟-ميةالا!ةتل!لالفم!وتللحمسادهـاشعوريةبدءنقطةمنالحجاةيؤرحور

دونالمثكا"ئهصوفيزةءسخراهـيءنه-قدف؟ولكنه،العلم!*ءبيا4ثخصيفي.والصفحات

القلقلرعنقحثرصت!زكا..ت!لإقلاا0ء4!العلاا)ةفيةكأهاران

ز:إغ:!طكاتينفيالا!لأوصدتهلمااقإذحمةسخصمةفيكلوالاطثناننين*،المرأةمنبال!بابالكدلاوفي"ياتهخلتأةد

لاالذيالي-ءطأ"فصياالمفتا!؛المنتاحءـووهـذازعم!اطياةوامتاإءالحياةإحىاسوالعينيةرولىبدتصىينشوالاالجسدمنخلمتاخ!ا

فيائاليمحرإأاوغوكررداوالعذ!ا-لالمترلالاوعةلحوأرلوااشا-رلاو!ماانهه1ضأيم!مت!ىلاغ.كأوهـي،دائمقلقوهي،قيةباصليرةوهـجمأالقلب

اليصرعندياة41امنئزولو.الأعاص!رواصتالعوالىلةا.شمبوهوالىقرالةفرحيهاةان..ماءلاوفيهاظللاالتياءالءحر.فراغاشبه

إلمنوه!ةاثعفتحتز،ءبمرابميرأملأالث*وررأحبفيلأ!!حتاليصوخير5طءلياسصةطاولهذ،الحسابمنؤسقطالنيجبواليباب

ولا"ادطار،-إ-فياغا)فر!الحرماتاثاحوزةروالاسا!مقطراتادعلىفيتكل!ن"وكأر8العحسابم!الاولىالشبابفترة

فيممبلةاكة-مةةأذبذلياإكلألاىءإةالعلةزلمحهديهوعلى،إغالفرغيررثيع!يا!ة-!رةتلاحفيإلقلمح"اتهـز"كانتإوالاياماليخن

اغألواتألفرهـنتلواي:أ!قأارتذأكبصدولنا..الدحرلةالذلي،:لى"هذه-

،ا)قاباغولر،4!!الوراع:اتأأئة"بر9ااضبر،أعإإءااليوإشكوكانالى؟ت-يروهـوا)لمث*ور"ءرحد"!مححإ"اقياالوحبدها!زات

كازتءأدا،أفيم!ر،اءهـمانالىجميصآشدهـ!نااولك،دا؟اعوفرلادقسة-ااكأدإد"الزلزلة"ءركزويحدد،نفسية"ظاهرةلا

ودلب،الفح"ناءرماندثكالظاهـرةهـذه..فجهانحرامح

ن.ماناصرفي!ىوءص!تألعلاابيحينا(القاق"بهاونعنىالخفسية

يشثوالص،ر*ءكااتافيوسس،ا!اطفةاتيحساكار،حياتهنيط"!ودعليقراكار"ؤ-د،ودواعصه4اسرابالىيرد

عنديلأ!2%ووفم!..ةلمرأامنت.1لحراولا،لابلياقتذو.!نواللذةقتذو.يمنلا-فوقة:لشعوهدلةلحاا-4الصفحفى!اعرضنا

اوصر!كدةهذارحدأأيرأالحومرك!إلاده3لقد...رمذظمعالمكلتياوالممعالمفي."ء!!اؤصل---ت

.!!تامنؤ4لماابعدع-ره

ونكرمحللىاورإش!ىفأدياالصاقا!دفيوعتق"اللذيد"ابىدرةصوأةالموفيضتق

!!اسوصد.!لى3نسهاالاحهاامكزجهنامنو،"يلالج!"المعىرةصواللذيدشخصرلآندرسونحن"الخماذج"

الملبوالعاطفيا؟!بهداء،ح!جدتفحىيرضوءفيادلاءابي

الصيفالطو-ا!أل-:تو!ذا،الانسافيتجزئتهاالىأ"شمتماش!"وحدةاص:-لملقدحئ،نهسهتيالطوافمناورثيضاحلجثهناك

ولا-اءطرأفيه!!،اطفيئة!غرينوالى،المادةعلىاقلالذي"الرحل"ديهإرال!.م

...بلىحاوالاأسانيةالف!رية-ول-قيقته

انافأيرالصحاسءر--تي?ير!!هـنلونانوهما،الروحعلىأقبلالذي"الثاعرا"نبهء

وابناالقث!كببيلأدعفرلحدجمةتاشهاالمطإ"لعادلالأيعترفلاواصلال"ويلمفيءامنالقو!بيهءماابى:حيرالاياللراءـدالىا

ءو...لكبرىاهرةلظالهوقلملقااهذرر

!وال*قكار،،إثاءراتوجبهفيإرادلاذا،الر*"إدطحياةفي
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ها"-ل!اسدالصةيقبالحساوقاياوالموروثةليدالتقاقفتولظاءـرةالشة-يالتىحصلمصلهذاراءرونوو،الكامات!ذهفىهنا

كلنالبيخةوحرمان..الجن!ىينمنالشباببينمنجعاوصدارآالمكز"دمالتيالكبرىيقةةالحيتبدو،العلاءبياصيإةفيالقاق

والجمالباللذةالدافق13ونبعالكبرىالحياةبهجةوهـيإرأةا!دالجمنحىياتمهان.صلتيوم،الحافىةإلةإقةاطهءلي!ضكصية

والفنيهالوجوديةنسيةماالروخلمقفيالافىابعدله،كانوالحبفيوهفا..ارس!كأرلوسكجنةكلمنبذللكفخلترويالا

عهـجقأسارمصلىنتوكا،الاولإزتاجهوالاولىطهءلي-!اةفيالمحورةتلأقفيالحطوطلتجاهتفمسرانتعى"طيع،ايمماتاهذه

عنتعلنادتيوال-كاةالمحوالأسىالدفينا!ؤاقم!ادرمنهزات!ةدكانت:زةولونحنا!اةللاث!ارسع!للقيا)وريرية

كانماكأإ،ئهالتاالملاح"نهديواشعرمنكثيرفينةسهاصدالشعورمرسجياالتيا)وحيدةالهزاتهـيالةتر،زلكطفيا)ةلق

يختلسالذيالخبذلكهواطى!نذلاصافيالثبابيستطيعهتحدبدآالزلزلةمرعزويحدد،-4ك!سهظاهـرةلىلحثيروهـو

قصيضطدعلاثم،الرقباءاعينمنغةلة،في"ا)يريء"الموعد!؟فانحرافلادفيقآ

هذهفي،رينالمتصحم"السثحبابصبالجهيتطلعماالىذلحىوراءاو،وجودالأولىإهثحافيرةقي(لأنضويلاءسديصرلم

وءرفوا-،الس!دطعممسالاشبابقتذولهذا!ه..يامالا،لمشبوبلالظهأحصابفيالعحدميشب"الذيالوجودنهاقل

اولئىحوبخماصة،الدكلوعحديثحياغك!وألفت،الوجدصرقة..اتزطراوالماءمنقطرة(وارهأتط"صحءتصحبنلمالذيالظ!اً

الكبرىا!دنحياةعنكخساعرناالنث!أةبحكمبعدولالذينالثرينالةرن!نالاولالربعفييودطالمصبالفي!دكال!

اسرمنالتحرركانحيثهظك،الر!فريوعفيوعاشواا!عزا،الىالم!لواءوالاظواطياءءلميمميغاب،!4ءليومنرلمم

وقفحيثوهشا،الا-يان"بعض،)فيميحصورااليدالتةص!نواتدفعولاتةطعلال)تيالالصالحةو!ذه،بالخصالوالولع

!ا!ضحإنصلملأبةمنالسجينموقفلىالقالبتلامناكبابالواقع؟ن"ااكيرومما.اط!إةمعركةفيالواقعيواجمون

بقيودهمكبلاتهدالعاصاضعاطهءلينشاجماالريفلجواذلدفي!لعقب!يرتدون،بفوتهشعورهمرللفحوارته؟ريصمدممكم

ومىفتاهالذيللطريقهذاغبرخرآقطريعنالمرأةيعرففلماصحجال.كان.بالجراحمثىحنةونفوسممالنحىالجولات2نمجولة

ايلأعمفييققمرالذي،الروصجما!الخبذلك5وصب"كان..الانطواءوكان،نطلاقالامتعةوبينلوقادةلنوازع!مبينيحولى

كلنغيرطالىورعداهابمدلاثم،واحدةاءرأةعلىالاغلبالعزلةوكانت،التجررنصمةوب!نالجحاشةءواطفهمبينيحولح

امامؤضيهقالتي"المخفظ""البيخةاقىروقءـذاوكان!النساءو!دءـخاومن،3ـورإظاؤرصةوب!طالوثابة!مرغائببينتحول

هذلمثلو،صجهكانهكذا..والاكثإرالضعددس!لثاتحفظالتياةالحبلتللانطيجة،يناطزالط:عوذلاطتمالقاالمزاجذلاث

مصدر،والعذابيطالعككماالل!ثفةمت،أعكزطاالحبمنناليوالروحومبعاهـجإ:فس!اافراحمنخالىةوءـيبممتحيطكانت

يعرفلاللذيالمحبادغ..الاشفاصحهوثالثشعورالضمعوريئالمزاجذللطمقوماتعنتجىحتإناردتواذا!الصعوردواعحى

،واحدةحجرةغير؟للاهلااذيبالرجلاحضبهواحدةأةاءرغيرذللامىشععنالم!وولة3ممحؤيةالمور؟الجبح4ا!فارصعا!حقصحى

سهافقدفقدهافاذا،الملم!ذاوكلالملجأكلاليهبالنسبة!يوالمدرسةسةالالهمحر-طفيالحتصاببيحةلقدكاز-..لمزاجل

منبوذنهباالث!عورذليقيه،جديدوىمأعلىالعثورفيملالاقمد،منب!لجميلالت!الماوتدءواءنقىلااءلىتبعتخىعوالمج

اطورةفيوليىلموكالمماكيءعلىالل،نمةتهطب-هنامن!يلىطرمنفيهابماال!جابعلىفرضآتةرنح!!الموروثةفالاتقاليد،أقصودا

عليهالحرصوانلاكصحاعءرضةنهاالظنيخطهـفيحين،)هسوفهوعبثاليدالتةبرحلاعبثومحل،عحارمةواسالبءحيعةنظكم

بالعذلينبعايض!هناومنم.مكتوبقدرمنينجيهلاخطراذاحىى،والاذواقوالآدابوالعرفعةالثريبقواءد

الحبتجدهكذاماو!الاشفاقو5ةلناكماالشعورينمبعثوالزيومظاهـرالعيشوع!اء-لفيءلىيلىالتمننةيءلل!بإب

المرصلمةتلكالى"المرحجد)مرحلةر!شطىالذى"ابخسدي"وجاصراءرهمعلىئمينالقايرأفيذللئاكان،يرحالتفقطرا"و

الجسديالحبهذا..يك!ةسمنباكاشفصثايلوذالقيلاصرىاالغياويةهـالىندفاءماوا،الاحىررامعلىوثورةالنظامعلى

لمجاءحينالهجريلوعهالذيالمحبعلىفيهتعكرقلمها"المضرك!!لاص!لاقاهجمكاوالففحلةير،كلعاكااؤ!ا!رووللفساد

الصخفء-لىتهقتحرلاعندها،ائدةلان،مانالحراعقابهفي-!ين،والمرأهالربملبينالكاملالاتصالعدمانجهخاورن
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عفدطبيعيتءور!اغالفصم"صلمةليدغامنذالحجاةوبان!شيضيحويلاعف،-5البدتلاناو،الجوعمنلي-فقحىالواصد

ع!د،لحدةواءرأةعلىيقتهرالذيالروحيالهوىاىبراب!وا!وانالتثردورنينتفقحتىالواحدةالحسرة

ك-ير،4انالعوزمعيبدوالجسيراالنزريملحونهتإظاالاءهـؤالذيالرجلص!"اللالاوالرو-حيحبهفيطهءليكانلقد

،لواقعاحقيهصةعلىالخيالوهممناص-ولمشلبوهااذحصتمهأذياالرجلاو،الطعاممنواحدىكفغيرالماءدةءلىيلقلم

نفسرة!قيقة...ف"راء-الزمنمدارء-لىكانوااخم!!مادركواوفيوكان.دةواححءرةغيرالحراةفيماوىمنلهيكنلم

واصس؟تا)سادسةصةحةالمننقتطفسااالتيالابياتهذهوراءتكوناطإفلىئدة1،1الىجلم!الذيلرجلالمشالاخيراالجسديحبه

ا؟لجريح:قإبهال-اعريخاطبصخ8صهناك،"إ*اء4االملاح"منبة.اتالحءرستم!؟تبالكبيرالبدتفيتنقلالذيلالرصاو

مد!ا؟نحكصراداذا%هـا!وهـنو!ءنوتوصح،صفحةو)زفصح!فحةهـا!ورءلىزطوى،قإشفاوولمفةابءذ

الألم!وتيتكيحزوهمثىالةسثلاليةءرعاجك؟تالفا!لدحسوءا!-لىفي،1اخرىصورءوحةالمفالصفحةفيو

كحان!زوتلاواهلااوقدصبصدو"لصحصبقهاقو!اضاراف!طأحااواناصف!!!تلمكبوارامضعويةطراوقالقلمللهحركينةإسوا

اكصاركتجتا-رداء.8الا!اجنكاً--ينوحركأوجودفبلماةأللىريصنلمدماوكألاو!اءرتتانهـصإانلول

!إء!حاروبحرولأذنماوالعقلتإاعكاءسليداسء"الحصليةالحرءلىتعزالتيطءافلاامنبطيفاشبهنتكان"لا

جممامدالايلطولصامنالقلبصحوةبمودالصحىهـجماهـذههـجماافيهةوالمرأ4زيأ"ااصنزقيتاو.العيونبمابصرتإنو

ينحالمهزومصحوةانهاقلة.فيهامللايائحمما!بسبيلوالنفسالحسنجاربارجاغ-امنتنط،قالتيالكيرىالساح"

!مليقضالمعركةدخ-ل!الذيالمحاربرةصفيطهءلينتي-ل!نطاقحاوء-لىبالدن!اال-عورفورة13اعهاةمنوتنبعث

تعلقوكمإصبربااليهليملتذر!اح!ضا،لحصونامنحصص:االمتاهـلىوعصىولىالاالمر-لمةتإكفينستعرضذلكبعد،وتعال

ر-د؟بيناط!ت"-صتاذاصتى،بالىجا!تزوثوكم!بالى!طيةالمرأةأتكاانيوم،اليائسالروصيالحبذلكمن

!،ارعينالدعلحطتعزمخجةالاانادركول!الجروخ!علىص!افيصاءرناهـووهـ-ا،لينالاويرتجىامل!اويلىسولايلم!

رآخاساسعلىوقلالاساساهذعلىومالمىزصشوةانه!اقلالذي!هـء)!ة"يذ(أإءولاكالملم!ح"من4المائبدالسبعينا)صفحة

لعبتالتيسال!أأثرمنيتضلصحين،الخهور.صحوةان!ا:النماروصحفيالظ!ورءلى؟يجريكنلم

الواقعحإصالالعينرؤيةوصدعتإ--المص"وصلميرت4برأصءابر2أيفكا!شؤبءمنايتزلولممالفا!!فيازشظاركطإل

فضه-ل!رباذيبذإذطهءلياشبهماكان...3ـودالمثحلاش-ضا-يءنتءقفالاففيءرنةكلىوب.عيويطير

الثحيءريكو:المرئ!اتوهدالمثا!وريهناظرمامافخعددتشاكاالح؟إبزةسماطاهااررى3طذفااقفيوشفروحي

.صين،س.الهفردلاال!ضن!ح،"!ثدفحظنها!اش3ابث!نزوكلشاأ!ا!ء-لا!قيصإشقديو!ؤ
حى+وصوو?لجصيىاحواخاشساا؟+ينوصحولعله.رماث!ركلمحاتءنفامل

مزدحي-ةلوا!لالرصر4لقطفيهـجمأذا01خاويةالحانةت!ونواطاظرووو!اإتفيا؟وىرينس!ادهأط21أال!وهامن5ليإط

حتى!رء4ا!ركؤوستجر!منحالهيحالهاكانت-أربالصاشازءا-ةشحياسوأ!ختاك*ةد.ك!ةتاذا-تى

لحماةاوحد،أفاقفيها،وحىودهوحةحق"نة-5حقيقةءنذ!لالئاش!ابما2ترراهـآ-هعانثنيؤأا!أ!ونا-كذبني.كأت

..ناشأريممابماكءنوا،لأس-رأ-اطري-لابال.-كات)ت!قي

..اعخدلاوفيهاوهملاالتيالءادقةصورتهافيو!يلهءنحو*3

هـجلىو،لمشاهدافبهاتتعددلاالتيال!احلمةاءالصحروجدهـاها-روةوف+؟-ورينفيورفةعأيكءمحافن5ليدك

-لا!ليالىءوروجدهـا،سيرمنب!االجسالتييةالخاونةا01!ا!صا!أرياط!اةشت3ولا-وراباالكصفيءدةكصتم!زفيمأر

!الفراغوراهاتبيننيهامافجهتصللذياال!وكقب!4فيهـجمأواءادماالحبدب-،ترقبالتيالللأةءـ:ا

لذياالىخطافيهاخرىمرحلمةوصدهازة:لزفةءرحلمهمنصلمؤ.4وءأالعابراللذاءالىتضظرالتيأوعةاوهـ:ا،هـاملاووا

قلىاح!كلالأن،مالخ!ويعقبالذيالتمردبراوفىاالرفيحشإفا،س*قب-لملىوز-ةقاعالودزعةباتياالحيرةوهـ.ا،لملأماي!ح

ارأتع.لأحلاماعخواكيه"*هـ?رلطوسباتمنقصاستيذزورشالقيلمأعني"اات!زل!ذههـنا..،ولالمجالغدر!ينوهـو

يخهحلتيمسالعقارالى!زلح4ـحينءركألطاالذيلننيالمرالىانف4ـوتىىلذاالوحيدالثىءعلىطتحروهـى"فسا!لها

،،34الححذحةءلىالبقيهررقبىمنتملاثلمبان!االةقيدمرارةتمااشعر!اعااذصقه،يحيرش
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قمل%ال.هلوللانانيهالزهرلواقحلولقفرأ"لذيضتخيقملشاءر-!يالآثاللمرألآ

.-.-.(17الصفحةعلىالمثورالمقالبقية)

كماالحمرشربمناكثرالذياحساسهووإنما،؟حم!يغيض

ف!لا،والمرئياتالم!ثاهدصورناطريهامام"فتعددت"قلناتكونوقدالمذاقءرةفمهفىالجرعةتكونقد؟والسفاءالبرء

منتخيلفيهاوليسمنحولهالحياةبدتسالكأأثرمنتخلصاضيارارةالريتقبلفهوذلكمعو،أةالو-أثديدةشعورهعلى

وهوهناترا.ألااضياء.الحرمانواقعمنفيهاوإنماشىءالغنىيتقبهـا..العافيةاستعادةفيالمت!خلالاملحلأوةفجهالأن

منوكانها،اعرفكلااننيلهاقائلااذكرياتوجهفيصرخالجرعةعلىالسخطوجبفقدال!فاءتعذراذاحتىراضجا

انه.الطريقيفصححاوالبابلهاخيفانتستحقلاهذااجلالصداعماقهوفيال-كاردغيروبينهابيغهيكونلاثم،الخإدعة

بعديشعرحين،الملتاعالثائرهتافاوالمتمردالساخطهتان!.والاعراض

من.يملدلمانه،واليدينالروحملكيوم،كانيا!لالقليلفقدوخدعهالداءبهبرحالذييضالمرذلكط"ـهـوعليكان

الحقيقةهي.هذه.الفراغمتصلةبدئهامنذالحياةوانشيحاقبلوالبحثتناولهعنالامتناعمنبدكهـظيصنم،الدواء

تدورو!أنهاالاخرىالحقائقحو!اتدورالتىالنفسجةمنآمنوهوعلجهيقبىلانيستطيععقار،جديدعقارعن

منوقفةذلكقبلعندهاوقفناولقد،الأصيلمحورهاحولهنامن..وا!وصاعلامالآ"لىؤضائهمنوواثقارتهمر

بعيد!-منالقادمينالىالضوءليصليديهبينالمصباحيرفعليدفعحتىوجههفيايوابهوأؤصلىالروجماالح-ذلكعلبتمرد

فيماقبلاوالاولىطهعليحياةفيالمرأةوجودهـكذاكان:الاشساحمنطارقالايوابكلتلكعن

فحهوتنطفىءقلناكماالعدميشحهالذيالوحودوهو،الخلاؤين؟)يلابادطرقتولماذا؟إليالظلامفيا"ئدتلم

!..!قبلاعرفئكفافامفيالاشباحاوركلاالمزارحينلات

رددتهحداءكلتويخفبالزمنالشعورويموت،الاملشعلة.ستقل!روحدتيمكافيفىودعينيوحستيفياترير

فىالمادلةحقيقتهيلخصوهوطهلعليواستمع..الايامقوافلاهل!لك/أفللمإنزعذراالواديذلكفيتقصدين-!نلست

الئافةالصفحةلى"الحزينةالأمسية"عنوانهاقصيدةختاماطلاغديكواجمطللالفيافيتخومفيمأوايذاك

تخلى!قدزممانهعنبيوهوفيهزمانيعنتخليتقد

يخاطبحيىهناك،"التائهالملاح"مىالمائةبعدوالثلاثينتتجلىءكجةلعينيك4نبفماالكئيببهوةابرحي

:الشبابهواهافيلحقخلبالروحا-بهاالتيالمرأة!وظلا"اعالحياةجةتهقفرعلىفيهشلالعهـنيقد

واناتيدمعيءنفخرورحتةاكأ"ـفيثيبيوركمنداذيلابالامسالربمفيهجرؤضيراروضانالميمكانهذا

-ء.!تولىولكىنطيرفيهكانهثيماقعادزهرقيهكآن

ولدالط!باوطارينممت!امفلرحهاالاولىاباممماحرءثالمملاالممكونيصحبوصدهودعيهشقائهمنزاسلمى

يائش،حبقصةفيالاخيرالمشهدختامهماالبيتانهذانو.ء!لا!رتاجادونهأحكمتروحيانبابهغيرواطرفي

منهاخرجالصراعبالوال!كلمنمشاهـدهازخرتق!ةمنلهاويافي"الاشاحايتها"ضوانهاقصدةمنمقتطفةابيات

ايامهالى))يشيروهوطهعليتسمعألا...صررعوهوالشبابحباشباحانها."التائهالملاح"منوالاربعينالئامنةالصفحة

غيرمنهايلقولمواللذاتالاوطارفيهاحرمالتي"الاولىتطرقاقبلتالذكرياتوفودانهاعابر،حلماطيافإنها،قديم

مرحلةمنالتحولنقطةالاشارةهذهفيان؟الانات؟والدموععلىيص!دحفلنالروضاقفروقداقبلتلماذا!نياموالناسبابه

والانطواءالحزنمرحلةمن،بدايةألىنهايةمناومرح!ةالىاوراقهمنيعبقفلنالزهرصوحوقدافبلتلاذا؟طيرافنانه

يلغىالذيالموتنهايةومن،والانطلاقالب!ثجةمرحلىالى؟م-اءاعماقهمنينثقفلنالنبعجفوقداقبلتلماذا؟ارج

منالعمرقصةيسجلالذيالبعثبىررايةالىبالزمنالشعورتصدقولنلياليهالخريفاحفوانبيننامتوقداقبلتلماذا

منالاولاليوموفي،حياةواقبلتحياةمفت..جديدفيولتدعهوحش-4فيفلتتركهالا؟احلامللربيعنومهافي

ايامهوكأن،اليلادساعةطهعليدحدالجديدةالحياةهذهويفزع،الذاكرةونجثلهاالعينلتنكرهاحتىنسعهافقدوحدته

لمولكنهالدنياالىفخرجمولدهقبلماتجنيضاكانتالماضية.الظنونو!جسمرآهامنالفكر

منبيتينفيالحقيقيةحياتهيلخ!روهومعهتكنألم!النوريرالغنىهـ-ذاكلاليائسالحبذلكفيطهعليلقيهلترى
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كنففيبالاورسعاشالذيفنهبين،المشركابىدياطبوال!،يرطجلهان"ؤثرافالاثومنحلماخ"عنهايقولاوالشعر

رالثاعب!ن،المعصسةهـوةفياليومتردىالذيفنهبينوالط،رصحبةفيوهـوثعوروالالفنلهاغئا!رمنكاً!مصاكانتا3يتابلى

الذياالثاءروبينموركفياحلالاوال!بابفيجوحلمقالذيأنضىكيانفيدهءنالح!اةودأتلقدحقال؟جمجلىامرأة

لحظاتمنلحظة!شجطانلمجناحالاخيرالشبابجوفيحلمقفيمعى"نحنوها،اءرأةجحسدكلنلىأال!واارتها!ةرندإعتوا

ميراغ-اوزقيموتراجعهصا!!اتحاسصبوهينيةنم!الاإالنفسدمهاتةمتاءـدوف!ولمنتصوفيمانخابعهةلىالجديالقصةهـذه

الم!ضلملاافلاالكنماوهرةطاالحياةفيلااكفة:مورلاايرلتقلىعليانلنالتقولصطور..مسلاا-طورغكرخرىالصطور

لكنوور-وبةالحياةفيها،وكفةالعذابوسياطالميرحوالقاقفياطريةنسامأوحصسترأبإوماصجمهقيودمنتخاصقدطه

ويح-ار،الفراغوامتلأءالجارفةالنثوةوالعارمةاللذةفجمها/نضويالااًلجسدالىيقهطرثقانا!مصخطا!و،-اضسهلظل6

الشعورتعتريالتيالحيرةلحنهاوالحفتينوبنلأوءـوسبالمحا!ات.ءطوعونيإقالطراهذفييخطووان

يةلغواومنز!ربابالاغراءكأملهناالميمهرةألىمالان،لتطوولاندفاعالاصرارةالاولىاتهخىطوفيرأي-ااذتعجبولا

..ص-ابوكلاجعةءركلعنحينبعدالنفرلتذهلحىوالبوملاءحمماابينلمةالنقعنفلان،الضفىمارةمراعقاجمهافيو

تابهـداءاليرباحلاملصاحجهاحتلوح!تةالمقامرشهوةاغالنفعابالنف!اافجمايمترجألاصعب3أحتىرالتعوبوتقةرجقد

اذاحتى،اليدينممتلىءوءـوم:17ف!رجبةتجرلاوالى4ليدفعتوجههفيضافتيال!ذالمإل4ـطالبيثب"هناطهليتان..

الخدمصوتالاعماقفيخفتال!سصتوتجددالتجزر".تكررتعليهاقبلاذاحتى،لميملمائدة-فىومرةلاولؤاتج"إ-بلا

!قيالمارعنيوماحادقدانهعلىمنخرجثم،نفسهيراجعمشال!سبتوةوتذوقالحظ

بينكالبعد4م-افيختصلذيا"بالمقر"المنظارهـوهذاا!همايظق:ليننف"اامنمزيجلالاووشعورهاجعةالمرهـذه

موقففيإنه..-يبالقرالمدىمنتراهنكوكأالشاعروبين!نيتبههماماولإقوالامالفقرلطوبعدأغئاهـاذيرالقيللمذةبا

،الآدميالجدنسمادثمهاطكرءلى"حرص))حياةعلىالنادماكةستحسهالذيلمبالايج،ـرخروالآ،ز-ظارلااوالترفلطو

لا/يثأران"الروح))تسألهشاعرعلىفيهالفنبكللقدحتىاشرنغيكنلمالغنىالىسصلمكتهالذيالطريقانتدركحين

الحياةتلكتظلانعلىحهـصهـلترى!هوانمنبهالحقاكثرقضتانبعدامتلأتقدالبدبانالركأاهناك.ءويئطر

ثورةامامالمحرجال""!يرصيحةهـمصوانماا!لا؟يقولكماطاهـرةاليىدالىينظرالذيالندموهـنا،الهواءعلىقاوضةوهيايامها

العونعندهيلشمسالخيالالىيفزعحين،عاصفةوهـيالضدم:والصفاءللطمكرل"تهاألطوبعدستز-د"ق!ن"وكاًخل!ةالمم

الاولى،التجربةشعورانهذلكبعدوقل..رججرواقعلانقاذوكرهافيوغردتمرحت.التيصجمالن!ذا!تافت

رعفاًل"الروج"تع!دلم،الثانيةالضحرلةموعدحانفلماعطرهـامنبكتذمتمتد-اشللموغرقئها

..ءسهاعنالليليحدثكمطرؤ-اولإهماجمهاوففت

ا!تبعد،"لىالجس"هوثارهعنيسالعادالذيمأوانماثارهاخدرهافيهـ:واكوذلكاًءسإنكمافيها.مكازك

وهوطهل!لياسكتمعو!!اةالمشتئدةالماتلكاللصةبميضغمرتهثكرهامن-المهدأ!وفومىالىسادفوقدهعكثاروا

يفولحيث"موكوبحيرة"فيياقواترديدئالمعاهذيردد؟ثغرهافيالحعادة!وذوبلحجاةاصفاءحقاذقتفمالى

ايلأءري!حة:لص!احمته؟صدرهازياركاؤكفكيفالطلامتحتلدبابذع!ذا

شعر!ا؟علىيداكومرتخصرهاساعداكطوىوكيف

..الخبرعتكفيات!اص*ك!7ترينماط!رهالمحاصرصتحياةالآدمم!ا؟سددنس.لقد

!اطذريجديهما)لمإسهناهاالغرإ؟ن!ثأرهاعد!الروحت!ائلهشاءرعلىفيكافاب!ى

سقرمنوجسمانعاصفانروحاننحنقبرهافيوغيبش!اعخجاكموهدةبم-اكألت

اارثأرالجممواعذريءاغكاالروخانفاعذري!ص-رهاءلانوحط-3ئعاترااتما"يلكرفعت

واررصملىار3وهوىباباخرصم.تالراوعةال!حةفي"هـي"اخهاكأوقصيدةمنمقتطفةابيات

ءمر!لمنفطوبىدالخلوكرهكأوهناهـزتالتيالرجفةا!ا.."4الضائالملإحليالي"منالأربعيناو

؟الصدرالصمامىءفيصغدافقواكبحنيم5م:فاكأطربن"ويالابالجىدحياتهفيالتقىانبعدنهكما

الم-يرددذلكمنهناثوينالاالجسدعلىلكالم-15هـذلأينوبينالموحدالروحياطببين،*اصحهو-حاضرهليينالشعور
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الصياعو!فافيىزهـورصاغتصلاااًشةكالةراهواكاناأ-يالتيالسابقةسية4االتجربةتللثفي،هـناكالمحاذرالمثفق

!حواإووك!ناهـمنىانالمناالحاغمبدنهعة"هوااًاناالطبيعيةالنتيجةانها،اشفاقوكلحذروكلترددبعدهاكل

في"وخيصالفلىفة))انهاعنرق!يدةمنمقتطفةابياتالمض-ظرلالتحوانه،عليهوسخطبحرمانهضاقرجلالىبالنسبة

الحديثواما."وغهـبنترق"منوالعث!رينالحاديةالصفحةولا،بىفي-لهماالموحدابمنلجمهثاعراتظوفي

اصد.ما.الاس!فدينافيةالشاعروبينصاحبقهربينكلـضافيدويوينتيتمردالىالس!ونطينتهيحينفيهغرابةلاالذيالاتجاه

ورنوجهاالصافيةةالمرآتقدمكماصاصبهيقدمالذيالسثسعرهذاحددولقد..لحياةاطريقفيخرآسيرخطتحديدالىالتمرد

!عالدلالةفيأصدقهمابمالظلاء)!ملفسحماتهفيأثرلاالوبرهافيىررأالتيالبيئةنطاقمنخرجعندماطهيرهخططهءلي

ي"تقلوهوالبثحرياكيانافيهاينتفضالتيالغفسمةالحالةءـذهوالح!النفسلمخعةطلبا،الاوربيةالبلادشتىبينيتنقلوراح

خلفوسمنالضجبجالىالصمتومنالحركةالىالسكونمنكيفللجديدةالبيئاتهذهفيعرفو!ةد.وا!الوا!حمر

يقولالذيالمعترفيوثيقةأشبههما،يحقالعرالفضاءإلىالجدرانيةالمصرالبإطلأن،رئقيهبملءيتنفسوكيفالحريةبمواءيخ!م

المادي!الدليلءتواج*حين،وورتريح!حليرينفسهفيماكلمننخلمتقدتكنلمالعثسرينإلقرنامنالثانيالربعبدايةفي

/دلبلواي..فضىاءوالاالبوحمنابد!دفلاعليهيخمالذي-منز!قالاحلمةمرهناككانت.التقاليدمنموروثكلظلال

حيناذةانتهابلإلىا،ييال!وقانه؟نعنيهالذيهذاماديالاوصا!13فيتتحولالتيالاولىالمرحلةولحنها،شكغير

فياوالثهفةمنعمةليفيوتثع،الرمادنحتمنالنارزطلءلىكلالت!ور!درر!خيلااددكاءالبطالتحولذلىكالاجتماعية

لخطقبايتم!ااغراإذ"متةصا"وكاتاهدا!مة،العينمننظرة،بالغرعنيتلقاهااكرقبدأمتحررةفكريةأيارات..لحا

الىكلمةتلكطهعلي-لقااهقدو.اللصانمدلولهاعنإلمترجمةتطوعظاممنخلاىايدابىفييلتمس!كلنتأثرالش:اببهايتأثرو

فيهامواربةلاصريحةقالها،بلسانهثموشفتيهبعينيهلصاحبض"نحوالتحرراتهاخطاولىالمصريةالبيئةخطتهناومن،رتيب

بة.ي-.ء-كانت،الحنسننلننالعلاقة!لكالوافدهصورهمنو،الاحتماعى
منعينالط...ضوصلاونحرجممهايطالعلىلاا!سهوجريحه-ء.--

ويفدلعالصبوةوتتنزىال!هرهأهدابهمابينصسجت"الثرق"خيوطلان،مندفعةتكنلمولكنهاالامامالىزاحفةخطوة

وتتحفزال!وقويلهبعثالرغبةمنهمازةعلروش!ان،بالميماكلن3ـاج!حوتكبحالوراءالىتشدهاكانتبالقالماضيمن

رااًسرمنالناروراء!ا"الغرب"ي!ألوحين،للوثوباللهفةفينحطمان،قالانطفورةفيوكط،كلماحتإلىحين

.الحرمانصوتهـواًحدوصوتغيريملالمكفيطهعليوجدولقد..والعقباتالحواجزكلطريقها

،ا!الحوموؤفالادؤمنتةفالتياصكلى"اهيهذهالرغبةيغنيلاالذياءالعتولكنهالعزاء،بعضالانتقاليةالمرحلة

..يملالاالذيالطمانانه،معلوماتجاهالىالتطلععنالجبيسة
وراتفمنفورةوكلسالشفتحركاكلن!حكلتفرو

حالمنالمثاءرلتحوزخقاليةالاالمر!لمةهذهفيوتبرر،الجسدالنفسبهتمتلىءوانماالغديرمن"منساب"وهـوالماءمنظرنفسه

الىبةبالفهنااكحركةتف-ر!لىصاالا)-كاصةاغا..حالإلىيعبانشاعرناثرآولهذا،الكبيرالنهرمن"متدفق))وهـو

الىةلالنس!!:-افورةوكلاعالاص،حاتذوإلىحد!كمشاعمنأمثالهعلىبفي:.هاتضنلابيئةءفياللذاتغر.ن

.-.!:الظامء-ين

ءلي-جصيةفيتستطبعلنو،أةالمتذوقإ!!سعىكمرجل

واحدايكنلمإنه،")!ة،ت"و"الرجل"بينزفرتانطه7دءأءامحهاغضيانار:خديكيصبغياء4واليقدت

.واث!اءوص"وةسكارىآحلامالئرقفىياعيفيكمتء

لحلغيالمااطالصةادةابغجةالإنضويدالجشدوريهذالذينمنوالاهواءاًلاشواقرجته-ةابتسامالمشوقثغركولمحا

بهاوتتجهالحىساتجاربفيو!د!الفئالغرورجمحين،ةالغرين؟وغناءدواىوغوانوخرزهردنمباكأوحقا

معرتناضوءفيي!نلم..دمقصوأطمجاأومعيضةداشةإلىواًلاغحانيوالمقبالحبدنهـياكحثلتالصبافتنةيافلت

واء-داالتجقيقءلىوإنماكااضا،هـؤلاءمنواحدابهالحشخص!مة!الحرماتمرارةالاالمثتاقالجسدحرارةانمارتما

فتانرافعءلالىارواحهعابراجسادتاان

،بالجمال"ر4مقتر"و!ياللذةفيهلاندالجذلل!وني"ثممنوالوج!انبالىمول!ىناكظورالعالمروحيةاهوىاتا

إلىينفذانيريدصثعورلكلالرئ!-يالمعبرهيالمرأةوكاًن؟الا!ثياءطبائعفيهاالاحياءافكردواطجاةتكرنما
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لذيدجسدبيرونمنظارفيأنئىكل!بعيدخروالافريب.جماليةفيممنالحسيةالصوروراءها

الأرأيت..ةالث!*ءإرضااللذيذغيرالجسدءوراءولاسيهبملاتفرقةبينشمرنفيوكلـكذاكاحياتهفيهكذاكان

واحدمعنىفيعندهالطعامقيمةتنحصرصالذيالأكولالرجلاوالشعورعالمفيبينهمافصلولاالجمالتذوقوبيناللذةتذوق

فيالاطعمةكلان؟بالجوعالشعورضدمجديةوسيلةانههـو))الذيذ"الجسدصورةالرأةفيعث!قلقدمخطور..عالمكلفي

،"شهية"!ضملاالعرفرأيبعضها-فيولوكان"لذيذة"رأ؟امتزجهناومن،"يل"الجمالمعنىصورةابىهـالذيذفيوعشق

كيرهينث!دلالانه،يستساغلاالغيررأيفيبعضهاكانولوإلىليسمتماس!ط"وحدة"أصبحالقدحتىنفسهفيالاحسا-ان

وامتلاءالث:علذةينشدوانما،المذاقوطيبالطهيجودةالمادةعلىاقبلالذي((الرجل))فيهإن.سييلمنتجزئتها

مااعدقفيالانجليزيالشاعرتجدالماديالممالهذافي!المعدةمنلونانوهما،الروحعلى!أقبلالذي"الشاعر"جانبهوإلى

النبم"الرصل"4ان..وحماتملامجمنالبثريةالطبيعةتقدمه.بالاباديعترفولاالفواصليلغيماالقربمنبينهنماالحب

اندوناختهجسدنهمان"الجنسيةمعدته"استطاعتالذياقه"المجردة"اللذهغيرالزهرةمنيستهويهلارجلهناك

قلنا؟المعدةامتلاءلان،الاجسادمنغيرهوبينبينهتفرقورصرالذيال!اديالزاجهووهذا،الراحةطيباليهينقلها

ل!الجائعينمنامىالهعندالغاياتكلهـيالتذوقيقصرلاآخررجلوهناك.الماديةاللذةعلىالتذوق

في:إطاركلفيالاورويةالصورةيثتجما.يرونلقدكانلأن،الروحتدثقهجمالجانبهاإلىدامماال!ةتلكمثلعلى

وفي،حرجولاالصديقةإطاروفي،خحلولاالاختإطار..،..-
-....يهوحوءظريجهرلون."عطر"و"لون"عدهالزهره

ولاسبيلعابرةعلإطاروفي،ترف-عولاالغيرزو!إطارذلدالرجلسئل،الفنانمزاجلأنهالعاديغيرالمزاجهووهذا

يتذوقيكنلملانهلبالجماالاحساسهـيالغايةوليت"تنبلأز4،رشيممزاجبأنهتصفهانيمكندلامزاجصاحبالاول

ولاهكذاكان..ا؟اليةالقيممنشيئاالارزويةالصورةفيونان،واحدةبحماسةالزهـرةفيممثلاالماديالمشهديستقجل

لههذاوخلفبدمهاختلطالذيالورائيالنرذلكفيلهحيلةاحاسنته05الرئيسيةوظائفهافقدتقدالاخريالحواس

أيد!ولاللتقاللعرفوزنايقيملاالذيالمتهترالاباجمهالمزاجولاالعطرعنتجحثالتيالثمحاسةهينعنيهاالتيالواحدة

بههياماولاالاذشويالجسدالىنهمامنهبأقلطهعلييخاولمأموجدتهالزهـرةافيوجدتهلديهاوسواء،سواهشيءعنتبحث

مستهبمارا.-ولاولاإباحيللمجنلمولكنه،يى3،تهاولاال!ورتضمنهماكلدامتما"الكولونيازجاجة))فى

تحصينفيالوراثةوأشوالنشأةالب!ةلاختلافتبعايراشراكم!اولمعالشظرحاشعند.اشتركتلو،الرائحةبنشوة

يدركحينالمرأةعنيعفعرفناهكماكان!الانسانيةالثخصيةلون!إظكماوهماوالأففالعين!حساسفىالزهرةلغدت

..الرذيلةسوقفيجسدبائعةللستاغابانسانيتهاوبفطنته!!سإلىذلدبعدالخارجيسالا!ساهذاولتحول،وعفى

ب!خطفأةامربين،العشيقةوبينالصديقةبينيفرقكانا!فنيالمزاجتبردو!!...وجمالالنفلذةلغةفىهوداخلي

ص!جمىأةثمرةلين،الحسديلل!خلفتاعرأةووينالروحي
الأخير.الرجلعدالمرهف

!والعفافللصونمهيأةثمرةوبينللقطاف،المرأةتذوقفيمزاجانيقابلهماالزهرةتذوقفيمزاجان

،الغانياتهو،ىبينوتنقلالكثيراتطهءليعرفلقدمثلشاعرعند"عادي))ومزاجطهعليعند"فني"مزاج

عنديلغيالذيالموقفمستوىفوقيعلوأبداكانولكنهو!دايجداالافيلميزالشاعرعندالمرأةلقدكانت..بيرون

الذيلميزانااهوةللمراًميزانهكال!،بالانسانيةالشعورغيره"الجنسحاسة"وكانت،فحسبولذةلذةوكانت،فحسب

:ومرماهغايتهفهموفيالرجلعلىإقبا!اتقديرنييخحرفلاأداةهي"اكمحاسة))كماكانتهناالوحيدةارذوقأداةهي

تقبلأةوامرالجسد،إقبالفهواللافحبكيان!اتقبلأةامرا؟سديشتهيلاالذيالرجىلانهاهناكالوحيدةالتذوق

المصفىبحديئهاتقبلوامرأة،الروحإقجالفهوءاليرييوج!اكلماترددةالغرينصوتيخمدانهو،-واحدلغرضلاانثويالا

إقبالفهوالكسيرةبنظرضهاتقبلوامرأة،الصداقةإقبالوفهحين،الماديةالذةغيرشيءولاالماديةال!ة..صداهجنيجهبين

الانثويةالنماذجهذهوكل..الرعايةوتنشدالعونترتجيمنأحد!صامعنيينالىالجىديالهوىاصحابمنغيرهيسص
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المحضدمةالرغبةحامتكموريالرئالنجعوهيالمرأةوحولالحسإزاءهافاختلفالمرورمنوأك!رتبهمرث!د

..هوالقدأحف!النوممبالثراقالناوم!عمنتةفممادبنفراةفمم.والننعور

صوتارتفعكلماالمائدةكمامكانهاتحتلدائماكانتاًسوالكالنساءبيننوعيهبكلأالحبفييفرقالذيهذامو،نعم

الكأسوكأنماكانت،الجسد-عليشيافهطالامماقمنابىع،!بالعاطفورلقأوبادطف!لمجالكلفيبينهنويفرق

إنك،-الطعامألوانالمائدةعلىصفيت"كلماالشهيةفاتحة"هيل!لأنالمرأةبعالمالطوافطولبعدلمسالذيالرجللأنه

نادونالاخيرطهءليشعرفيالمرأةعنحديثاقيتكادلاأولفينفسهحدثيحدثكوهولهواستمع.وسيلةو!اغاية

"ـواقعكانوكذلك،الكأسبفمثوةالهيامذلكطياتهبينتجدمنبدايةعرفتكماانهاوكأو"العائدالشوق))ديوانمنقصيدة

بالرأةهيام..الحياةواقومفيالنمموتينبينيمزجوءـوامذبي:"ومفوابسبمافا"الفصمآرذا

ثقبمالذيو"ـووكأته،بالطبيعةوهيامر4باوهيام

وفورةابىدلفتةفيالنغممعنىيحس،كال!حياتهفيالموسيقى؟خليلهاولكمعشوقةوكم؟مبلياحببتوهل:تسائلني

الوحودوحمافااررصالنحيلهراحدهاسفتيالىبحيلسيهمتوقدلهافددت

..-....فيلهاصموألا،،كحبحفيوماا-بتاًرمموما،نسين

هـلترى..حياتهفيالمرأةمكانهووهذاطهءليءـوهذ!حيلهتخغيهمالظهارالىلييدعلمجوابكليفقاك

..سؤاللأقلناهالذيهذالبعدك!يبفضها"انعيستطيكان!تقولهانتحاول*اتكذبحيارىاسرارغينيكوفي

"والاشباحألارواح"!ر!زمنوايمانينالثام!ةا!حةآتحعو!وسيلهولهاعايةلىالغواني،عرقتهوىاجلفقلت

:الجواباليكيقدموهـو"الشاعر"إلىلتستحغدي!يطفىء!الظطناناكأسرعصرترينكاوعدت

؟والرضلهاالحنانتعرللتيوهمماحواءأاًورض؟دليلهسمشوناطاعوكبفويحيقلتتضعفكيففقالت

لااطيلهاناوثرالاشواقمنحلمقلتحياتكمافقالت
و.بهاادمخلدهولو!كنلششالقضا؟

جميلهعوامراة،غنيتلهابكأسبداتضةحياني

المبغضاالعالم-ليوحإباطياةفرمتهواهاورثت

مفىنماادي!الفروحلمطيفالنعيمالارضعلىاراهاالمرأةعرفلقد..الاعترافيةقصائدهمناخرىقصيدة

فاذاالجسمفإلىففماةففهوذلنذومع،ولونجنيمفممآمن

فنهامنطرائففطرتاتباعمحضبتيوكانتعنسئلوإذا،الحرمانعرارةبانهاجابكهنلالرعنسئل

جنهاءنالهوازتورجمالةفارتصحشبابطوكانوسوا!الوأسرالغوايةفتنةامامالضعفبانهأجابهناالسر

رر!فنما3دميا!اعاورامملحذالهوضتفليةففعااالتيدفنمإؤرفهدآؤالاسلثببيمفهتلناهاننفىوهذفي،الايفاء

هـوكماالاولالجوابفيصادقوهو،ثهثونمصيرفيتتحم

ءئافهابالمجدوتغريلدينالخلتغويانالئهضىالرجولةباسملذةعاشقكانلأنه،الأخيرالجوابفيصادق

وابواقهاا!فتوحوغارا!اتحينبابهاعلىدفت!هفيالمعنيينبينللصلةولقد*تعرضنا،الفنباسمجمالوعاشق

فا!قهاإر!ابةدعتها!ادعميم!لو!صالذيالرجلهذالمثلذلكبعدواعجب..حديثمنسبقفي

ذاكاامنوتعدتذلتبلةنيالضخممجدهس!يعفحين،الرييعرفلاوكانهالذاتنهرمنع-كم

،الحواةالبهحي!ممقدحوآءإممبقوممهناالجوابإممياعمعمن،افيبالح!ودآنفةالمتصفئمانذماًغممبفيوهو

،يأسبرعدوأملأ،وح!هبعدأنسأدنياهملاتقدأنهاو!سبلما"معرض"فيتحفظأنيجبثمينة"تحفة))أنهايدركامرأة

بصفا!ماغزمثسرقةوبسمة،شكبعدإيمازاو،ظلمةوصدونورافيتباعالتىالرخيصة"اورة))بتلكوليست،وتصانالثعور

القلبشعابيوهـجهاتلفحمحرقة4د!عبعدالضفوالفنفاقآ.الهوانمنعليهاضيرو!ا!سواق

العاطفة.ومساربإلىيسصأويلقاهاكانالتىنثويةالاالوجو.أكثرماألا

ثمفبنمثذتمىصأحدتريدنفغبة،تحتدمفرغبةجتبيدوبينلتائيا

العراويساكوالقاهرة،الجمالرحصقمندفقةوكلاللذةعصيرمنقطرةكلالحياة
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