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العظيم-الامريكياشاعرا؟نفاسواندفاعها.لمتفقهالمحيتذكرظعاجمعهوهي-011كا

.ا!حادةالمالته*قيالانفاسبلىالدافئةإلانؤ،ور!تلك..((ويت!انواًلت"ال!قالنة!اءرجابرةأه!فك1!عط

نامنفيهتنفذالتيواهي،ألص،،عرزادهيالعاطفينةالقوةهده

00،1شعراء!ببهيرقعالذيا!ضعلاأبيالخط"إ!وانا))فييشردىء.. ادصدا..

.،اًلمامةواثعاداتالخارجيةالمعافيصدودعند.لممفونعندماالوطنية!عالدس!ببءهامنقصائدسبعنجدالابىابءنالاحيرالعلإدفي

فني!5.نيراًنيمكنالذىالسس،عا!كبنرالىتأثرالاشرو!!مءننشرجولااواًامربريالانسارتنشغلالىكماالقضايراتلكمنعامةقضاياتتئاول

بةاً...ا001ًلل!ان،صعباخ!نباراًلعامةاًلقضيةومعالجنما.عامبوجهالمعاصرالانسان
لعالية.لتكررهلطبولبات

اندفق))جانبالىالضينحأ!هافيا!ءبدةاهذهر.ندصن((العاماوضوعا))ي!حولانيستطبببمالذي!و.وصدهاوهـوبااد!انلان

فيءالشحك!!هـم!الشاعرلدىإخزىصؤددةءلى4ب.نضمهبزالذي((اًلعاط!يرء!انيرستطهعلالمحهـو،الم-دوداكلادياالشاعراءا،شعريةمادةالى

الموسمقى:ك!مذهفيواًكتويع((ا)ة!دةءو!!ةى"ص-وتبر-فتاوبذلك،المورروفةالأتض!ائعةالمعانيالاالعام"وعا!وففي

...ء؟واحه،نا،اـوع!وا01!"نجشيراوإ"الدعاءسوتتفعيرو،صبدةارقيفيإمنا

.رححصملم...المنصورسهالر

..!.!كوبد،الوظيفةنفسزوديانولوتحطاةثرامنالقصمبدةتق"رب
مغرجمياملايبهبنك

الىصنالرأ!هىحرحى!م.جمبيلملنىتحملاًنابداًتستطيعلىنلانها،دريرمافشلاالقميدةتفشل

0000001صااييتعمرانيمصولا،المقالالينايسحمل!اانيرهكنالت!المعاومات
لعدددى..اًلمنمام

.....ادي.صة4الؤفينإدهـهااني.كناللذيرلمناهمبقاوالوصفاواًسعاالتحببل

2-دهالبرخالىاًاتء.وللابرجدرانيرجبولمةقضى"برعالجاًاديالف!نانان

وأ!اصرالمكلى-عشسيرتيالع،هـسةج!القضفت*ر،ماكنشىلوير-!لممولكما"صوت5مكبر"

عبأبء-المف!اعصاداًنعينتي.

"الصوررسمفيناصحةفنمةمقدرةعاىابرضامدةالقص،ت!مد11،"ديءاروهع!وت!و"ايف،ول؟!-سلىقول"؟صودهارؤىفي

........((اوةقدية4وماكأالهجإهعة"هيرإبموراًلىرسنطيعوحدهوبر!لكاًلخا!ت

هـنالمقطعهـرزاصد،..إء-،ةباألاد-اتتملأا!خ!الجزئ!بةا!تمعريرةا....ء

.ءلإاو:ا،:فه-هـةر،-لذأتالئهظكأ5هذاتتبعانالماضيدهالكلزد)قهطلقديلمحيل2وس!حاو

يررودسؤالا..ا*بااؤمصرو!-لى،فنص4ءهـالجهامامةا"الهضبيرمالجارالشاعرا!تطاعهـف3

.......اتءاح،ا!لىساءدتةاقياةالفنىاًلوساؤلهيوما،لاامدلكفينجج

بر"،داولطرانييود.عال!صمتئهيرلمقى.النجاحفحن44ضنزفنناقصةانت3ارزرتياًو

01؟ن!نمن((إقالطو"قصيدة!جم!الماضيالمئ!،رادابئفيا*ضاتطاةقصبواول

صفيقطلأموالاؤقأونهءلمىالنشاعربرجاقشا)قهجههـةهدهوؤي.-"ىالعب!*لميمان!لنض!اعر

بال!اءي!نذرنا..بربفئافياديوالبهايدعو،محددةؤفى-قىرسالةصابشلمعرفهـو،المعروف

الظماءالجي!اعاحلامللموتادةهـ-أنه،؟لجماهـيرداًئمةصلةعاىلثاعروهو،ام2الدوعاىاب!ا

اًإباليهاك!لاهذه..ت!ل!9)!نلمؤهصيدةكتباذاصشاوءـو،ءامة"ؤتمرأتفيشعرهيلقى9

العالي4الشرؤ،عي!نتجرحتهصودهعنيت!خلىانبرشتطيعلا4فاق،عهام"؟زلممرؤيالالقاءلي!اىالمقصود

نحهـن؟من،ال!-!ماوعببهفيالدوامء!بىكامنةالجماهيرصورة...لالجماهـنن

سحر؟ياتجهلناهل.الحيالواًقعفيامامهتكلنرماًداجمطهاويتخيتصورها

الارض!هاتنحنصساحباولازةكما9:يرقولمرةاً)مي!ك!سايمانالشاءرسمعتولقد

ع..القدرنحنللتمببصوشبطةالا-ليسءةديوالمشمر.شماعرذلكبرعدوانا،رسالة

عبولىكواخناؤمعلنول2)د)شو."ا-)كربيةاوحدةا"وهيبهاأؤمنالتيرسالتيعن

السكونبرنجتحربر،ذهايرمانهعنهدرقدشمرهكلبربمنلمانالشاعرهذا4قيما-

كالاجلش..دمد"قىعلىفيهـ،.الاوخماسهالقضية

باقالشعباصحةوتجربةفيهالاوليس،معيةفكرة"يرقالطر"قهمبدةوفي

الصمل.كلا.نهللا..في.الم:اضلمبنا-دسؤاًلء)ىيرجيبعرا&طا!!يوا)فكرة،محددة

الحيا9منعاليةبدرجة.نضمتعالتياًلجزئةودالصمنرودهنااخسرىوصودة؟العملءا:السؤالصاحبيقول.العربيالمغرب

الئنظرتانهالمجرد"العبوناجروحةابةالعالفالشرف))اًلفنيةص،ولكا،"القه!بدةوتذور،العربياًلشعبطريرقهوماهيلالسؤال

ي!ي!بكافنالىيرةء-ولإكادالذيوالسؤال،قيالباليلالىك!.اثم!عباطريق!نوىطرير!قمن!ئاكوليس،الى؟الءنالاجابة

وموؤف.."بالمضناء.ب!نذرنا.!.ليلمفنا"خطيرسوالفهو"ءبئهغلبنا"نقهلىات،والحقم!قة،اًث،عربهينغنىالذي"المعئى"هوهذا

له؟نن!من"حبيبينبينهـامسحديثكانه،الرقيقالع؟،بان،والروحب-ةالفنيةالعذوبةمننوعافيهاونجد،النساعرغذائية

ب!د.هنا"السحر"5ءودةاسفءضادمجردان.."سحرياتجهلئاالابرب-اتصللالوتندفع-تفبضعاطفة،صادقةعاطفةصاحبالشاعر

ملائمحينفنممي.نح!لهواًدخطبرالسؤاًلطخلهالذيالعن!بفالجو.اليهاوتشدنامعهاترفعناءالجمةعنيفةموجاتينهادلقصيدةاًلمختدفة

7



منتيئاكاتقدملاالصبورعبدصلاحقصيدةان...هادرشلالئنهماالعزفالىالمعفيفالعزفمناًاصورةبهذهينتقلالشاعركأن،تماما

على-نطريفيووب!أخرىاًنتم!ياءواكنها-تقدم،والاندفىعاًلتذفقهذااث/ل،نحن"جديدمنالعنفالىينضقلمال!رعانولكنه،الرقيق

ا(لميءبالاثاتالقصرمثلالطريققصجمدةكانتوادا.واعمقاووم-الاقل،"الخ..القدرلحن،الارض

ر-تا!ح!ك!سمحلى!ي"الصوفيمذكرات))قصيدةفان،المبسيطالعاديمهضوهـ..فمبةوحركات3اجوامنيصابهاا!صور-وماهدهان

ؤفي.الخصباًلمغنياًلفبيبالاثاثمليءالداخليمنوأكنهبسيطصغروتخفف،الفيالذوقيمنمقبولمةوتجعلها،جمالهاللقصيدةتعطى

شحه!بةفاختيار،فر!!ة"موضوعيةلقطة"بصاقىهاعلىالقصيدةهذه.عليهابالقفاءكص!لةكا!تاك!الخطابيةحدتهامن

قصةلان،مبتكراتجاه،داتهحدفيهوتشعرجممالعملكمادةالحافيبشرالشبويرءلى؟الشاعرقدرةان.اًلىهـنانثهرانيجبانناعلى

إكءلالىتدفعناكببرةنفس!ةظلالذأتقصةواقعهافيالصوفيهذااولا،الغناءعلىؤ!رتهمناقلغبرهاوفياًلقصيدةهذهفيالفئي

يحلدالذي")).اًلغريبشخصية،"اًللامنتمي))شخصيةانه،واكفير..شيءكلوقنل

و!-و9-،نفسهفيالاضطرابو!!خلقروحهيصدمماا"جتمعواقعفي،الازدهـ-ارعلىالشاعرعندالغنا؟كاالطابعهذابرب!ماعدومما

طردظاًلعرببماًلشعرأماميفتحمماالعربيتراثنامن.مستمدةشعخصببةالملتممفةاًلر!!ةالشخصيةالذكرياتالقصهدةبناءفيالمتجا؟ه

ةيرالكبيرالتراثهذازواًيافياًنسانمةورموزنماذجمنلملبحضواضحاالود،بعاًل!مصثلتكونالخاصةأتاءاًلذكرإوهذه،وذاكرتهبشعوره

...وثممهـرزاًد،السندباذ:مثلالمعروفةاًلقدإمةالنماذجتلك.+ةاًلمرتفعهالعاليةالانغاممنمديمد/وسم!

ف!ك!،اًاجميلةاًلازدواجية"ننوعالمعل"الحافيبشر"وقضميدة!اًلث!اعرقولاًلخاصةا-ووانيةالمجارباًلىالالنفأناتهذءمن

نقراها.ونحنفكأننا،الوق!نفيفيالرمزيوا!نىالمباشراً!نىالجمع:ا!ريرقالصيهة

لهمامعاوالنغمتان،خاصطعملهانغمةكل،ممنزبخنيننغمتيننسمع.

لآق!،الوؤت-نفسىفيوقصتنا.بشرقصةانها.واجملاعمق!مالمصودعبيد..الملايينهذبمما

.....لا.\.لاء..-.قبوربقايامنهاقرقيكافي
لا!،الح!ي"بماساراًءن.ا..ليسساالمعنىمنيب!تالديلا

المصصالع/هـهاتتشابكاتياقعية1الوالحياةسوفىفيعليه،يعثرعصرطفلاراققتها

الكارثة5هذألىأدت!اككبمااًلاباباًلقصيدحددتولقد.والاطماع.العذاباجر

ارضا:افقدانناحيةمنفهى،الروجيةالضبابفيهااحرق..قصائدا

..الالمغضونالكبرىقصهتي

الرضافقدناحينالنكلسقاني..قلاحوجهفي

القضايريرك!بما؟لجراًحكلمنيؤعامل

الامطارتنزلامفيولكنها،محددةمعينةتجربةالىتنتيرلاقرالابياتهذهان

اًلانسجارتودقاـامكانوماالواقعيةةالحتافيدكرياتهالىبهتعودالشاعربنفسالتصاقها

الالمادتلمعلممذههنبعان.حولهءنبهاشعراوهوبهاشعراحزانمنيلقاء

البحثهوكيرانسانيمعنىالىرقرت،المصى!ذاأنشكولا.ولحنوبتهاجمالهاسرهووهذاخالصذاتينبعهوالابيات

هـصالعصريانألافأليس،اًرالاسجميعوكشفالمعرف!ةومحاولة"تهلقص!المعاماًاوضؤع"علىاًلعيسىسلبمانيضئبو!ذاً

صاةالحبسريرعرفأن...شيءأكلرعرؤءأنيرردالذي"فاوست))السىوبالعودة،الموستقى5هدوتنويعالقصيدةءوس!قىفيبتح!ه

ؤقتدوبدلك.الاشب،ءمظاهروراءاكا"نةاالحقائ!وكل-،الموت-وسر4"تتميزالذيإلمتصلالع!اطفيهـفقوبالت،الخاصةالذاتيةالذكريات

وأصبحت،الطمأذينهففقد...الظلامفيي!بحثوبدأالرضاالانسان.اًلقصيدة

.ءوجودةغيركأذ،1شيءمنتغنيهلاكلهااًلحياةثمادففي،اًلخطابيالمشعرغنعامةكلمةهنانقولانيجبولكننا

!"المشك"ا-ضااًلروحيةالهـارثةهذهأسبابومناجمالاوانه،الفنيةبالمزالقمليءالشعرمناكوعهذااناعتقادي

الميقينجوهرفقدزاحينانالمغزيرةبموهـبتهيستطيعكبيرشاعرواي،لهمستقنللاشعر

البطونفيالحهـبالىأجنةتشوهتيرح!قاننفههو؟سنطاع!هكانالخطابيالشعرميدانفيينجح

ال!يونمغاورفييعنموالشعرؤيهاول!،فالسفيبممقفزورهاالقصيدةببناءاهتمانهلوالكم!

اجبيناعلىمعقودوالذقن.،صوت!.وحعل،العامةاًلمبافترةالصودمنبدلاالضفصيليةاًلصورالى

الشياطينمنجيلمثىلوتنطعر.المرتفعالعانياالصوتمنالنقىا)ى(واقرب،هادئا

الشيأطينمنجيل؟،ييركشاعرقدميهعلىبرقفاًناستطاعانهرغمالعيسىسليمان

عا)ك!ليينابفرقهوهذاودع!،أديمينمحلحلقداوضافالشكجانبالى-نفسهمنؤالكما-نذكرهانيمكنالنهايةفياننلاًلا

وب!ينعلياقوةالى5وتردشيءكلتفسرالىتيالمطمثنةالراسحقىالعقيدةدعوةصاحبانه.كشاعرنذكرهممااًكثرالمتحمسيناًتالدعكاصحاب

ة4واضحةمستقرةهةبعقييومنيكادولاشيءكلفييشكعالمهـنولكثهاتيرضخمبقصراشبهوقصائده.ذلكبعدوشلمعراولا

ا)كارثةسراليهاوترداافصيدة-فستعرضهاأخرىأسبابوهـضاك.شهابهاواشاعالقصرهذاعطمةمعي!تلاءملابسيطبأثاثمؤنمئةاًلدافي

يمناقشموضوعياعملاتكن3لمءهوماالقص!يدةولكن.للانسطنالرو(حيةرووداًلتيالذا.لببةوالتجارب،المعاصرالشعرهذافياًلفلسفةان..

اننيادقمة"الغنالي"))مننوععلىحرصتو!،،ويرورلسفو/فر4شعرلىمادةانهادغم،ايضاقليلةوالحينالحينبينالشاعراليها-

ؤفحر.معاوعذوبتهاعمقهافأعطتهاللقصيدةاًلفلتسفي؟لجوامتزجتكانواجثاسضغلالاًحسناًلدحثوات!اًصحاباًلشعراءاسفلهاخصبة

الشاعر:يقولالقصيدةمنالرابعاًلمقطعاحصبالمطريق!ووهذا،اًلخاصخلالمنالعامعندائمايتحدثون

وتضنيهتوجعهالقلبفيحقيقةتطل..العظيمللشعر

خاطربهاي!بحرلمالقوليبحارجفتولوهص!لصالأح"اًلمحافيبشراًلصوفيمذكرات"بقصيدةذلكبعدنلتقي

ملاحجمباههافوقالظنقلاعينثرولم.عبدفصلاح،"ع!امةقضية"عنأيضاتعبرالقصيدةوهذ،ء،اًلصبور

نبغيمهلانلقاهماانوذلكالتيالمعاصرةللانسانيةالهجاءمنلونايقدمالقصيدةهذ.فيالصبور

نلقاهلانبغيهوماودبما،والطممانينةالسلامافقدههـاضخمماديصراعفينفسهامعدخلت

لمائدتيضيفيياادعوكأنيرضيكوهلبهانشعراًلتيكنلكةغزيركيبىةث!عريرةطاقةالقصيدةههـذهلناقدملم

-!7اًلصفحةعلىالتتمة-الشعريةوالالفاظالموسيقىتندفعحيثاًدعيسيسلمانقصيدةه!
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فه،رع.بي!هولالؤصلير!ه*نلابحيث!بثئننتملهابالىرجغرفهحدهمإنيل-إسلمح!فصط

وج،هاءاى4نؤن-ةزريخ!دن!،اجمطلااهاير.،الاخيرةالمرحلةوفي

ابة.ا?:ص،ؤ!ويرضة"4خا.نمؤ-صحب.مومباءوجهالافيهابربرىفلا،ادربر"أ"طر!بخايدةبقلم

و!ثرت.نفسهلىطرانبعديشتطعلبماًنه!نأبىطلقب"بررمزوذلك"***

فيالانحضىعلبهارلى(1اك!ماالخطة!اًتبمع،3"اءرأبضلمكإءننفىالكا.نبكبيرةدرأحسةنئعرتالماضيا!عددؤصصقراءةمنفرعتحين

د،-وأفة-يروالكبرببلوالتحبا!نترح.ال!وذلكا!ءدإكنهو.الابرءاءفيرسخاًنلمعظ!ها.يرمبقامقىشاليأؤلملأمخطتهاا!تيفالاقلام.تغمرني

نه،ير"بنؤنص!هإبمننتفأنملهازيملورءنإ،،كانالنيا"ذةتلكالقاريء؟دنشبىةطيبافياءمصتوىبطغتقد.وإ!دلكومع،اقصةاعالم/

الى،بي/(مددت)):اةولبااكاتبااًكتةىاوأجملكاناما.العلاقةتلكفيالمهمولبص.بلادنافيالقصبرةاًلقصةبحتهالذكطالعامللمستوى

من."الاخرىيدهافيووضعنهالض،.ؤمسجبتوبهدوء،اًلابرهنبنصري-نتن*فس،انسنحاول-مزابر،منؤحمببهتتمتعما،القصصتلك

سىوفانه.وصمالإ،اًلموحضء!ة!اكونهذه":النترحذلك)ضيفانبعضهاكإنوأنكيبربهتلمقبلتبتركامنةطاقاتمناً)صانكشفهمابل

نافكلت:ذلكحدتعندمافقطواصدةمرةفدنتلأبالجنئعاءاتبرملأها.وتركيزوتعميقبلورةاًلىيحتاج،

المنصة.الىالذهابوان،!هاخرجتوقدوأردغيرلةالهطالىاًلرجوعتستلهم،أكلإ"،في،القصصتلكإنكذلكالرضىالىإلمكورما

قنئقانيجب..الكئيبةإلقاعةهؤهالىاتيانفعل!واذن،ك!بغيتليس.ر،لفعلوقصتقدتكنلمولوال*ادثةوقوعبامكانيةيمشعرنامماحيا"ننا

.فالاشباء0تمالظهذابضيرمخطوبيننكونانأر)ب.اولامابشيءلوهـات.ا!عوببمالمجتمعمنالوحاتالقص!يهذهخلالمنوسنرى

التعريمنكئبرايرتطلبهذا.ا)داًخلفيماكللناتبررالخارجإة.لاس!!ات.اذامحلبباطابعاالقصصعلىتضفي،مميزلمجتمع،مميزة

.((اولانفوسافيالهقنإمن!رقانيرجبولكشا،الالموا.خامصة

الإإء،ءعض"كأبرورفخلووت،اق!امهولكن،ذإتهبرءدجميلالمقطعهدا*"*

افيبيندش!وراؤ،ملاخطماهناران!يهشكلافيما.القصهلةفيالع(مأهـصاهبهاذ!قصسة،واؤ!،تضلهمار؟!القصصهذهمن

نا.وربخاص"بهـلإوىإلىد،لقصةفوتةعالايحاءعنصرعلىالكاتببرمتمدمجررةلنفشبةدفيقتصويرانهـا."للتمخيلصالةفيمقعدان"

والتقزير.الشرحعالمألىبر،بط-،،قناعمكلنكأصفتانبىثتءاولكنها،ليدائنهاوغطتالمدنيةهذبتها

4.وجإصودءينالإبحائيةايقوةتلكفعا!يةبرشتدكالمؤلفانعلىجيإ:،برعافيماادقعنتعبرقصةوهـ؟.الواقعصدمهاأذزيمههاوبدا

ر"-ذو!،عهاً.(!)غيره!لملحوذيرللشمثليصالجذيرءدا))بئنهاًدطاقىظلامطمسهانوريةخلالمنمشرقاؤفالىالمتطلعالجدإداًلعربي

مستمبلها.وبا!تا)!،هو!هانثصياعءن-"مبرصامتذ!كرافضا،متهردامتحرراغداانهاليهخيلمافاذا.وقرونقرون

طاؤ!-"إملكموهـوبراكاتبااقصةاهذهؤ!يربدوالرا!ب!،نيانفب4اًتلهإخبت،!انترةبهالمتعلقالحسيا!واًقعراًح،الظلام

اكقر)بى.فيالانزلاقتحذرانالافيقصهالاايحائية0((عثمان))كالبطلممثلااًلاإكنلىال!،ح!قته

ءصمهممن1/ضاعناصرد،تمسضهدادما*ادل"الحلالاًبعض"وقصةالي-صينالاختلاطبوبوبنظريايرؤمنالمتحردامربجمطافالشاب

"هـلطفيةيابىءثةتزال،،اكك!،ةالحب.فاك،مصرؤكبمااًلعربيةاً!حياةولكن،جمهلفنانهعلىباكمثيليؤمنو-،الفتاةوبتحرر،الجضصعين

ؤ"،-،اله،ط!ةت،1ؤوإليقرض،الاوساهـاًلفقيرةفيولاسيما،الاحهان؟الواقعيجابهحيناتياالنظربئلمك"مقتعاسيظلأتراه

.مصيرهوترهـدة!ازمه،الفردءلىعلى!،في!تعتموهي.القصةتلكتجيباًلسؤالهذاععاى

علىاخ!رؤطابالصصيروليس..أدضضافمن،القهصة!ذهأدطالاماوجهـاا؟لفايضصبهمامتنا!ينلب!ينالمتصدالتحليلياكصوير

يره،3ضارضاء"بغئر؟لقايل/رضىالذيا!نشعيخاًلأنونملامع،ءللاروء،م..!.إتجهغاليجسدلوجه

ءث،دكأهاعنليعههـةالخاصإهاءافيالغادقةاالجاهلةاًلقويركأالمراةوملامجلامتمدنجامعيشابوهو،البماًلخطمنالاولالطرففي

دكض*مه"فياًلبائنسالطفلوءاللامح،لظروقهوتقدبربىهاهمومهفيللوجلفالتمثيل.خطيبتهتمثلهامسرحيةحضورلمحنييرترددانلنفسهيسمح

مع"وخنقت،التقاليدوخنقض"،الفقرخةقه"حيطؤبالقرشوراء!.دلكفيرأيهلمغرلنوهو.جميلفن

تمو.ا!الممكنمنروصفسعادةاية،1)مج،المتعضباكنرفينموذج،عثمان:الثانيالطرف!وفي

لت!-سىحتىالضانقالجوهذاخلمقفيالكاتبوفقولقد4نمصبوفد.-والاخلاقال!نبينفاصلاخطاإضعانيرؤضاًلذي

دطا4يرستدركالكاتبانإولاءئببكيرسيطراليئ!!بجووت!عربالاننتاض.3اًلرجلطبيع!الإ"زؤولىواًنبدلامحتوملقدررمزااًا؟لف

فةبش؟"ءليتاحا؟ياالعائلةقببودضوير،اقع41ؤيرفض!،د!جعا"بضىر?اعالصروبرجم!دا،للتمثبلىصالة/ضمنالي!نويتصارخ

.وذدره4خكل"كأبنفسفيقرر،بعبدزمنمنذبهاآمن!اديء.معهماالنفسيالتطوديبدأو،اًإتمثيل

اًلذيعذبهالطوبرليالصراعذلكبعدهـنصرغيرطبجياقوارهويبدوحدالىالتفتيلتجيد4خطهتانالبطليحنسالاولىاًلمرحلةففي

لاشباحوعرضةاليهابرهيلانالاكانسانبرب!حهلا2لاغراءاتعرضةوجعلهفيهايصوربسكولوجيةلقطةذلكوفي.."تمثلانهاإتسيهبدأت)ء

وولده،تخبيفهاءامهمنتصبةوامراًته،ميت،جائعانهتهددهضميريةفإ،،،تنزدعاًإنرددبذوربدأتواإقيالفنتقدرالنيالئفسي!ةتلكالمولف

وبرروح؟اطلاقاقرارأصدرلوفماذا،زوجتهيركرهوادجل،تعيس.بالتمثيلعندهالوافعفيخننلط

شابة.حلوةوامراته،طيبتذابانه:يردداًلضميرصوتوسى.الحليبةالى.يردهاًامثلالشابلممدالثانيةالمرحلةوإفي

إضيم؟اصوتاماكدةم،اصوت،المتببخيل!!صوتايؤولحدعلى-برفكرهالذيعثمانوجهالىالبطلينظرذا.نهااللحظة

على،تزال"اارضمنيكنلمالبطلانلوممكناالاولالجوأبكانمتردداخائفايزاًلمااببطلان."اًلخليعاتالفننيات،بتلك"-اًلكا.نب

.والروحانياتبالمثالياتت؟من،فقرهاويق...ماشيئاتحسبداتالتيالمنفستلك،نفس!هبذاتبالجهر

امل.بعضلناوتحمل،الروحيةتلكمننفحةتحملقصةو.نلك..يشرحهلابأنالمولف

***البطلفيشعر.المخطيبةالممثليجنب.الثالثةارحلةاوفي

اخر،جوالى.ننقلكفانها"الاخروالجذسالمغناطير"ؤصةاما.ء،!ت/قد/التربرةانعلىللتهـليلالاشارةبتلكويكتقكاًلكاتب.بكابة

تنبعتوشفاويةولنعومةفيهالحوارولسذاجةموضوعهوطرافةبرشتهوبكفىسطين،عرضانتهاكمعلنةالضجةتعلوحين،الرابعةالمرحلمةفي2و

ه--ذهمثلاظ!ادفيالرهافةتلكانالي،و.بخ!يلالبطلنفسيةمنطبهور--".وتستيقظ،البطلنفسي!ةتثور،اإيهاترمزاإتيهيواًلبطلة

حمسنالفآحعبدقصه!علىتهضفيبداتقدالطريفةوالمتاعرالاحاسيسلفد.منميلوالتالواقعبيناننفريرقعنءاجزةوتصبحالمعراةالشرإة
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يبعداناجلمناي،"يلمهو"اناجلمن،ءيلانتاجلمن،/بمقبهاأنه-مبزةوهذه+.عندزااالقصةكنبابمنكبر،نإة"قدهمميزاقصصب،طابعا

نفسه.عنالنسمناراآتحملىماؤفىالعئدهانوهثة3انتوان،ير!ستغلهاانللمؤلفيئبعي

يرء،ب،4انألاالمرءي!سعو!.الحيماةينضوادياالدودهـوالثمان.غلىء-وترمف،وء4ت!مف؟نقاف!ةمنؤ،عدةألىبحاجة4ؤقصص.فطوقي

وموراه-،.ا&مأموبر:عد،واهـو،راحملالكلعاىاشجاعةامقدفاداً.ؤراًءتلامنالازتهاءلمجردمفعولهالارضيعاثتاساسعلىاقاصيص"

برضورهولا،مبتغاهليسالمهـواانعلمى.الى)!و!"زراًمختلغةإشكلالايصور1فوال!هاًا:اطةظا،وقان.4مبزبر!قدانمناًل*اصعا!خوؤطولا

ؤ-يبدورهاث"شرخاءمةفلسفةاءلاصقنيةوسيلةانه،داتهلحدزقله،مورافه،والتيلاابرتو"المغفاكأارسائلإ))عة3قفينرىكمايجننمعان

عا-ىجاهدابرمملانالانؤ-ها.نعرص!ولابخفاءوتضغاغلات،جه"*ظم4طوبربئ،اًسلوبهاقبرفةطر،بموء!وع،1بر!ة؟زقصةفهي.شصإرعوءى

نا.مئ4انحددتالذيالاصيل.بالنبعخطوطهاوربطوجممهاكشفهام،اًلذيالبساطةظاهـركلنأرغمبراجذورهافيعم-لمجة،بطلهـ!ث-صعيةفي

التأملمنالمزيدالىتدعوالطاغيةوالس!اجة،خداعةعندهالبساطةالذيذلك،الفنانمودافيا،هنامتغلغلفموراًفيا،عليهاكاستولبم

اللهو،هذاظاهرعيدبرقفونموراًف!ؤراءمنوكنيرون.والاستقصاءاتىارزهلةوبالمفاجأةاجوبت!مفيوبالحسماًبطالهحوارببلارةيرصعق

اًللهـو،مظاندرمنكمظهر،خاصةالجنسيالوصفطهذابسحؤفيؤخدون.القارىءي!حتظر،مؤرقةلمتذمكلة،وبرودة،بساطةبكل،هكذا،يرمي!ا

1(الحسناءالرومانية"و"المسأم"فيحدنئكما،باللاخلاق!يةفيرهـمه-نههـ-طرهفف4،مسات!يضاتحليلاؤهابرءدانالعالميالفئان،مورافيا.من

اًلقصة.ه!ذهظاهرمنبرنجنراءى3ه!وباللامع!ىششصمناًلمرسلةالمغفلةاًلرسائلتاكسوىءوضوعلا،مثلاالقصة

./***حين،القارىءويرهاجأ.مصدرهاعناليهالمرسلوقلق،الهـويةمجهول

واي!تت!زاخوعالمايولكن،واًكصفالصفحةلاتضجاوزقصةاليهفيستمء،الرسائلتلكقصةصديقهعلىيسردالبطليناحديرى

فيها!لنايبدواصيلفنان.!اماىمن":الاخرلهقالحكانجةمنفرغاذاحتى،مدهشبصبر

"صفرةسجادة"قيهتحضلاخرءلملمالىاًلاجمبرديزيوتنقلنا.."اًناف!الرسائلتلك

حتىصعيرة،"رويرةاشياء،و!،ةكلح!بماةففي.باكماهاؤتاةحهاة

؟"فسهـ،كبفلكنو.كلوقةهاوقتددتمت!غا،،ف!،دلكومع،التفالن!4.يمتء-رالذيالحواربدلكيردكرنا،ال!صةفياًلحارمالحوارهدا

0001.خ،صبتوع"السطم"رواون"فيموراًفياعندالؤيهةاًلعناصراهممن

الحياةوبرخ!بعالمهءشمعوللمحردوكل!اتالتهللكسهمهملراهومنفواجوب-،صناك"درنجو"اسئلةعلىيس!طرالذيمثلاالبلادةفطابع

عن!،تزيلىانهذهقهتهافياكاتمبةا.ذحاولالباق!؟الانئياءحوهذهءنووءايرح!لونم.ولكن!اخر.ينابطالالسنةعلى!ضانجده،عليهايلياسيمس

لالرمز"نتححونةتبحرىالتطقعلىقادرةوتجعا،اوتلونهـ،الشحو!2-.اًلاسمحفيولوبسرعةتكشفه،مشتركامبدعا

وا!برحا?تاكمنوانما،وحسبحوارهمنهنلمورافي!اطابعنميزلاونحن

..فحببن-اًلبساطةهدهظاهرتحتتس!نكين-التيللحي!اةالفلسفميةاًلتجربة

العاطفييهاذهااضاعتفضاة"ألس،ةرروزاؤعدو،الصغيرةلمحالسجادةبةدد،ج!ديةلذةذلكوداًء"ن!لايبغبم،لىيس!يلياجسدفيديشويئغمر7

الاصسىبنهاجوبتشويتنال!حىياسنقر(دهاواضاعت،امهابفقدانصاصةقواقعكلعيرلمعقدءله.،الحياةفيحيةجذوراًلهليركزيمسعىما

نا؟السج،دةنبامتهاازط،نبيتهاحسطواضاعت،فيهالسجادةوموضعالرس،ئل،هذهصاصبيفعلكما"ما"ا،أمانسهنفسهعنقيبعدبرهاتربرطه!

دهـر.ىءمهاامراة؟"ينقلمادا.ا!بى)بمةعلىهوالاصليالسجادةموصع

5ع!هحه!!
وكلانهـحاالىاعادتهاجدوىدونحاوللمتلقد؟الع"بةعاىفتفعهاامها

فيتغاغلاكمياللذةتلكققدانهافيسبباعدتفقدواذن.السابق

فيالمرءيحشهالذىبالمضيالاستؤادمننوءاؤصها
وتشيعالنفسطاحدبرنجاصطرئ

ولمن؟؟مأساتهاتفسرفكمف.ؤقدؤدمنزلمهاان،له.. ..معر

الىسطياللحظه،صياتهاقصمة"نلحظةتسصقطب،ا!اتبةوتروح

والهـوءوالسلاسةعلي".البىاطةتغلبباساوبالسجادةابدالخلفت

اًشتعلكلم،،فو!..اكفكبماب!نبطه"ثطوقيفهفيقئلذلدرضلبررغموباةر9!ةوو4بهطاؤرب!وا-اث!.

نئلوجة،هيقتطفئه،لويبهكلن"يسبردالواقعراح،دفسهافيالمغيظ-

لايحبونوا)تإسنفسهافيبماتبوحكيف.الواقعهذاوصلابةالمنطق

الم!ونويرنا!خرفمنءتعيهر!لها!امنال!ضسافيلبهحقغبولد!لمسعداي!حترمومنو!ءاوهش!عبيوالتنظميم

كا؟صسب!م!تاجمطاين

الذيالوحهبالمنطقيالطربرقالقصهةفيالاسهسلاميبدووهكذا-

،حدتنو؟(عاىتق!ممنهصصكلسهالع!تمسمعوجهةبئلظرحينبهاوا!حكطهـتقنعنامقبيإنابىطلةبرلفكتى.اً.را!جمممحح!"ن:اليمفتأ

تافهـ"مجاهـلىعلىإ:سكب،.مرهفصاؤطاحس!اسطعنتنمقصة

ء.للنفسمحباجذابابرقابرعل!يهالضضفي

اكاتباتاغلبفيهكتدورالتالاطر،.اقصةاهدهفيديزيتعدتلقدس

ص.المصطنعالتمردعالمم!يرفعالمها،.نتخمناكادتوالتي.إعدناالقمة...اًاً

واثمرثرةا)زوماظ!طوالالىلموباطنانةاالالفا!منراؤضعةاًلمزيرفبه.."اليبرو!ط!"ج!يرداًلمالجررد:تور!ورلا

صعميملعرضهـلحبباببس،لهعياة.منوعلمطاًلبمم!يطةلتبم*جمطل!رصعهـشئ!هاهنانتعرقدةدفعمصام!كأا0وتبير!صالمعر.رز!ارع-"ت-ء:ةمكتبخة:يعتوز

اًلقصة.هدهميزاتاولىوتلك.الئا4ماترويركلىحدوثبامكانية.....

6!022.بص
*-**-

بليينقالنا،تاؤ،ةصعيرةالاشياء4فيلناتبدوالذيالجوهداومن

-467"!"ممحءلىالضتمة-6!عيو(!!!هه!مممميه!.
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عضهبحثنااذاا!المجهـودهذايرط!أ!ا!فضلمنان.الضانبذله.إ .،..نكنشفهأنوحاولنا!اً!فصائدنمل!لهمة-
هـماؤلأحرىبقصائدنلتقيالممتازةالثلاتالقصائد!ذهدمد

جف!منللشعاعر"ا!ترممر"ققمه-ءبة،لفنيةلوؤبيمهادرجتها!ههه

!--!أفعضدورا،للشاعراًبىاثرةوالافكارالقرقيجومنمزيجهيال!اب-جيفهسهـوىتلقىفلا

بقوله:قصيدتهاًلشاعر.الآلاموهذهالغذابهذا.،و!:أنت4الاتعالى

أخصرءواًل"القيمءلىتحافظ!اتىقةالرقي"اًلصإئية))منعاليةدرجةهده

المقمرالليلبابيطرق.اًلباردألفلسفبمالتفكرمننوعاتصبعلاحتىلاقص!يدةالقنية

اًلقريةقاعفياًلرمزعنظريرقالعامةقمصيتهعنيرعبرأناًلشاعراستطاعوهكذا

ف-!رسلبرشتأننتوقعالحلوةالبدايمةهـذهاثعويبهأعنررما،اًافل!صفيالعمقطرءلقوعن،المبعيدوالمصنىاًلمبمانترالمعنيبينوالازدواج

كليرتضمقالتن!اعولنا((فيرجمه"موالانسمعح!بثاًلقريرةجووصف.اًبخيحافظتءلىقي!نهاا!ؤنجب!ةالغنائيةعنطريرقاخيراواً!قصيدةبهتضمبزاًلذي

نسصوت!ىذلكبرور!القصيهةولك!،عنهايصبوأنيبريدالتبماًلمعانيم!حهـصرللث!اعر"غرناطةفيحرإمة"بقص!يدةذلكبعدنلتقي"

:مبانتراحدبثماالتصاعوبلسانؤتش!دث،"الموال"وتهمل،القوير"،الإداباعاىالجديذةالاسماءمنالشاعرهذايكونوقد،مالرعفيف!

الانسانإغولاًلانسانللأنشاعرأنهيثتوا!دابا!رمجات!هافيا!نحض!لهفرأتهماولكن

الحزنصمراتإوومه.كبميرةشو،لأطاقةيملكموهوب

اًلسجنويلاتبلممه

الدمفيالوالغاًاوحش!كن:أوالىتل!لىمولكنها.الحربركأ!وعاماموضوعاتعالجأيضاوالقصيدة

..انم!-،و،والضطاد!ةواً&"ثبرظلاا!وعاًلىتل!لم،الم.اث!رةالتدبرات
المصالوددعوديرذروم.....ء

!ماالقضاًلقمروجهيحجباً!مراذاالشاعربا-ننطاعةكانتماءا.مختلففئياسلوبعلىاعتم!ت

الاطفالبسماتر!صبويلتل"الحريرة"كلمةاماء"يرضعانالعتقليديالفنيالاسملبىعلى

هـصحالبئيج!،باليىا)ـ!لام.هذاًأنأحىأ!حتلقدووضشطرديسفطردثموأقكارمعانمنتستالكليهبماالكافةهذهيتأمل

في.يضركأنهالا،ذلكقبلالكلإمهداأقرألمأزفيودعم،الاحوالالشاعرولكن.صب!ةار4-وتشهيفكرةأي،معببعة!هـةكرةيرةوقفحتى

......ة.ه...0ء.بر..قي-دبىلظاتوحمطبالذاتغرناطةاختارلقد،"ركباعميقادناءير:نيهنا

/مللأنذيوص!عصا-متطيعلقدالموح!ىال!كرةمرق!لهيفعيلينهدرلالهلىمىلم!عوعربممصيبقض!بةبىإنترة!سلةله"كلاليه!هوكل،ا!هامةالخصبةا!انيمن

اًلعظيمة.القضيةبرهذهعامةاخرىوصطةاًلحرير4

الشعرخقي"لفيه!أضاعأىوبعد.جميلةكئببرةأشياءخلالهمنيقولاًستداديراصكم،ؤرانكوي!كمهاارتيالمعاصرةلاسبانيارءزفضناطة

.القصي!ةأضاع

تمتاز،جيدةقصيدةاًدجبوربما!لمان"اهـلامخيط"و!رة-.طيهاوالقضاءا!سبانيمةالثورةتصفيةبعدقام

إهكن-اعربربئ!لىوتدل،.اًلمنميزةالفن!وصور!ا،السكالموةبمو-!ا!االعظ-ب!الاسبانيالشاهـرؤيهاقتلىالتيالمدبرنةهيوءرناطة

ا!ضوعاتاوفمنالا!وىعنهذاشيئاالشاع!ابتعدلوشبئاانةقدم/بقىالمحرمعر!فيث"!ا!قطب..."لودكاجاجارلسيكوفردر))

اًلخاصة.اًأذاتيهتجربتهالىواقرباعمقتجاربعن.وبحث،العامةأ!-داثقيهاوقعتالتبماالمديرمةهيوءرناطة،الحرقيأعداءبرصامى

فيفص"دةاصعفؤ،بي.طاقةلمئمادل"حبأغنية))قصيدةأمافهاةهـ!!ذه"ماريانا"و،"لوركا)اكتبهاالمتي"ناماريا"مسرحية

فيلأ،يقالمافي!يربقولم،وقديممطروقنمعريانسيجلانها،اًلعدد0185صقىايضابنياالىفياًلجم!ور/4الىالمحكلوةاىاءقتلهااسبانية

...والم!صعورالحياةمنوموقفهمعافي"فيولا،الفنيةوصورهاًلفاظههـكبماهدهوءإريرانا،الحريةكلاةالاسبانيإملماعاىتطردكانتماريازالان

لأمقدماتولا،فلسفيغمقبلا،نضالالىفجأةيرتحولالذبم!الحبان،غرناطةال!مفيذلتقبماالمعاننه!هكل.اسبالياأوالاندلسداركجان

فنة!4،طلاهـح!قخلاا!فىي"اً!هوريارفباب."مننوعهوورط!ةؤصبد.نهفبممطرعفيفيمحىرالمشاعرجسدهاالقضا!اهذهوكل

:اًرومهذاًفي19ثعرأين،ثم...نوعأيمنواكن،خاصى!نمنهللكل،مةمددةخيوطاذ،!،"غرناطةفيمجريرمة"

فخصفيالحريرةنحواًلانساناندفاعانه،الئهايةفيواحدالمعنى

مرهشجبراًت.ببلكالغيثواؤءفياو،نامارياابى"بطةاًلفتاةشضصفياو،لوركاالشاعر

اًلصحراًءقلبفيمالىتن!اءاًلقصصدةنس!بجفيقيلمنةكاهاالرببوطوهده،،ءسةالمعاسبانيا

الزهرهتحضضنصيفكةراشة3ؤطاًلمض-!ذهالتقماءوعند،ارتريرةعناداًؤعوأ،برالطغيانلض:دد!رائعا

س11،ءنبععلىوتميل!يوغرناطةشههبكلهوفلوركا.الرمزياًيغاممعناه،للقصيدةيظهر

الهمهقوميفيبريعثكننتعيدفنيكلجهـوداقصهدةاهذهفي.اجلهامنوتهـذباحرينهافقدتبلدكل

القمةيجتاححبمنوكأعصاروحنسهامارياقابينالحبجوفيهاان.روتنوعةعدبربىةوأجواء،ضخم

الروحأختعيابوحكتينيبربخفيتكونتكادالتيغرناطةجو:يستدع!،أخرىاًجواءوفيها،+درو

.اثودةاخنتاءياوبربمعىالحريرةاًلانسانقه4يفقدالعالمفيكلكانلكلر"زاًالقصدةهذه

قصيدةوه!الخشنلمفؤاد"الذاتخمرة))عنوانهاقصيدةبقتطتاةاًلمشحاعر!ئصالىتستدعيالظلأومةفغرناطة...عليهاللحصول

سهلةوفرثامت!دادولاعمقفيهاليسواكن،حلوةرفهقةوجدانية،"د،ل!راحالممتلئةاًلحزينةالوحيدة))في!وانماهارلال!فيبةالزنوج

لمليفهـ-الروهـيالجهدمنكثبراًالقارىءولااًثاعرزكافلاقريبةافيانفصاد!ةفيا!موااوتوااع!فاذانجأنبالىار!ص-دةوفي

،اربينأفيتذبلصتىنقطفهانكادلاصغبرةزهرةانها.بهاو(يسنمتعفنياعمللامهاقت!جعلارقصبدةفيوتلتقيتجشمعالاجواء5هذكل...

والتي،العددفيالوحيدة"الذاتببة))القصيدةهيهذهأنوالغر-ببالانحابجةونماذجهاللتفيبعمقهالشاعرفيهأتغلب،متالقاعميقا

الحد!ذاالىاًلذاتيشعرقطامبجهلترى..عامةقضيةتعالجلا!فهعنينحدثوهوالضطابيةفيالوؤوعاتمالءلىابتنوعةواجوائه

عميقاا!زاًجاامتزجتؤلمد"العربيةاراتناأفيأم؟والبساطةالخفةمن4نمب.أنير!نشيءمنهناككانوانالمحربربئقضبة...العاهةالقضية

حقيق-ةعنابتعادااًلقضاياهذهعناًلابتعادوأصبح،العامةبالقضاياؤكبواضحاك،،عربذلهالذي!ودالمجأنفهـوالممت"زةاقصيدةاهذهعلى

الاخير.بالسببالايممانالىأميلاني؟اًيضاالذاتب!سلانفافىفيروض،ؤضيءملايءإى.!خذاًنير.*ن.بدرجةةالقصب

النقاشرحتاءاًدقاهرةالذيرالمج،وداًلشعورمن(يتحرر"أنمعهايمكننا.درجةالىالفن

الا2



رع!حرحممم!شيهليييسيىحمس!مح!.بهـمم"لدلمبىفىصهدستينابنوانا،لثال-لمموال!،طويرلادربا:فاجبن!

-1.اًلصفحةس!إىالم!نة"ورتضهة-4.....هفرك!ا.وا!ح اًلدمععصلدر.،!الهاربصلمم،ليلممدلمحللا

ؤجسداامادانف-كعإىلى*"*!:وؤالدمبهـفىات-ثمه3ؤاد"ت

.-!وءسيممسي،.عيحيس-*لسر(،،سمهاوليتبهاالهـزءمناث!فىاةالحبلمسم؟داتروجدتاما:فقات

ؤه،ةمنا)والىروكأاقاطعاب،!هاًلحدبرث!!!از"باناًودواخبراً

،تدقاككه!الساعةزاكهـ،كلة،الانص،نتواجهمشكلةاًعقدالى4.رورالممتتهـةىدخلع!دء،مفا"رأ"عنمارونف!بهـاتحدتالتي"دوداج"

ؤ-بالانسلنقتطوي،مبرربلاانذار.،بلا،هكذاتقفأ،انمانلبثنم،بئا!نهـلم-وأولال--صديدذابهبايرقي3انتاًدياً!لمجاتااولىلابراء

وحبدااًلحياةددبفياًهـابقشريكهونترك،المعنويالنسيانعللم!مهمنجواًنبءنءارونبقام!ححةصورةتعطص:،انها.الما"رةلصياته

شةخيه.علىجوابلا،حائرام.غلبة"علىقدرتهلاسبابالمفاتيجوتعطفيالموتموفففيحتىالس!اخر

هـ-لملاللموتيجدلانيسىو!وانيالافالفكواًست-!ان.ومدوسصتهـاصاؤنراًتقفكانتاةياوؤوتمهصعفهولاىسار،با)*ياةاًلموت

وهـ-ا،ألادبعئثصرمنهاماعنصااًلرهيبشبحهوكان،تفشبدااو1)1(ةالدائمةالثورير"لنزءخه

البس.انقأطعوجودهلحظةكلؤيوزتبت،يرهبنااًك-بحوواًيزالا*!متنفرنبمالىقددقدواًنااًطهيصدقاًنالرائدعلى:ا!هـربقالت"

غامفادليلاو*اًلوجوداًلح!ي!اةفية،صالمعاوجوديةاا!فلسفةأنغماس0اًلحدودءنفادجعتفيهمرغوبغبوسغيراًكنتو/لكت!اًلاب!يةاًل!

ء!ىدديلا!لهانكارهاا!بر؟اًلموتموضوغمجابهةمنالهـروبعاى!!ىلمإئثكرمناشكراًعقابيعلمىوعدتولمااادخاهاابوابهاعلىوقةت

ز؟رقنا،اًلتيتلن،هذهالعبثوفكرة؟ن!مهالوجودووذافيفعالهتهاللىياال!لمباي،الموتورهذااًورثانناللذبربئ+وجديوابي،المكروه

اليس-؟ح!با.نناتاؤهةهيلماذاً.الموتذلكشبحوليدةايضاهي(لىست.ولاولاخرطالىلمحتجلم

..ير*ن!.(شجمئا/وكأن،ميردوبللا،بمىاطةبكل،هكلذا،سنمضى،لاننالىضةرقيتحىتىالىءادةاًلطبيعياًلاصقانالاممناسترحتوما

؟فاجوإبقأياثقلمخطيرةاحدإتمرت،اًلمةءريالاحةقاىالماًعانيكاماةاشهر

ؤ"--قىو*،جذب،بهإضفعلى"نوهـا،الجوابهذ!يرفدصفمن:،ازت!لكقلتاذلا.شاءاللهاننحلقفسوف!لنااكدولكن،عليها

لي،"-وتانؤمالانهؤصةلنا.،رويانه.هناالكاتبمافعلهوهدانفعاولااما،ؤول"دق!كإ.واحدا،وماالكضابةءنانقطع."رشدي.باوغيئمد

-ثىفبشرمغطىمسجيدجلاالاالموتوللايرهخلس،ذجططةلرن13كأدمامندةترالابىبكؤ"عالاصبعكزضعامماتصدقلاتوءامثلكنتاذا

خوفابدننافجشعرونصدقه،بعدفيماا"لمانغانومنولكننا.اليضالاوا-ىاثادي.!رى،قر!ذ!فمناكأراًلى4تاريشيرجعدؤ".نري

...........بربدركبر!إدلانهبضاالافيه.نرىلاادالماضيعبودمادونمنوتضحك

كل-نماتثممبرهميالمرلمحصاءجلسوؤدحي!االمد!ونالرجلذكزمن

-يست!بقظوارظللأم،والوص!ةالسكونيش!ئالحظةكلفي،اننا.اًلخوؤءفان،ذوؤ!علىنفسيءملتاخييافانا.ارتاةسيودفارونملامحمن

رهيبةإءيضأاءامتتراقصالا"واتاشباحوتروح،البدائيالطفلقهنجار؟ء4ءنازخلففلما!زمنماشيتلاني!بمافيهفالفضلشيءاعجبككاى

حعلعا.نموتانفنكاد،،"(!!ةو!موارداداً!طإورماواًانواًرجوهـذاعلىاكب،باعا!د.واني،ورطءة

..ي!بغونمااًلىواصلون

.،(ثةالح!ومنطق،الخهاةونعمرنا،ر1)مها،علبت،طلعحينولكن،

.ؤبهـ-!خوؤااشدلمرة9هـذهكنت؟كاررءنالمسسشئمفىالببس

ثم،اًل!اءتمف:البساطةء،يركأوياوتأفا.نعئهاتفا!ةايةزرىناجء-كأال!هرة:لا،واؤولن!ساشجعبقيتولكني.الاوملىالمرة

القصةهذ.طليرضفعل4..ولاائير!ب،علىلرغملجسدا!لذأييختكاىعمحال!الهذ-ها.نف!فيألاعتقادهذاتمكنحتىذلكاكرروظلات،ريرببدون

.-،نودئت،13(،هـةقلبالجراح،ش!يمفزالمااخدعهالممؤاناوبعد

أش!ما!يعلكىؤجميلق!مةتالايرالممم!سيطوالبقهـسوللح!اجوبالرع!اً،،امتنئ!ائمنبعلىمرر4نهاكا)كيرء،"رء"دركلهـ،هدهعلىيرحىواًؤقاكنبعلينا!3و،اًلعقاب.كجناحكبما

..........بر4ءمافوالاسترالموتبالاستهـزاًء

اًلتياًلانسلنيةوالعاطفه،الحبهناك.اجلهـ،منال!ياةتعاثرانةجدير

بهاًحقظالذيالاخلاصقذلك،اًلقصةتلكفيمااوقعولعل.لانموتظهركماليظهرانهتظنلا-لامصلوبغرقتيفيقباككاكان"

ذرؤها،ا!تيالص!ادقةالحارةأ)دمىوتاك،اًلراحللاستاذهالتلميذ،اًاوتالاسهشقبلشجاتكمنش!بئاسهـادإ،هبش):لهؤلمت.للبا؟

هـنلي-تاذها.لا.تبر/رابىولئهايجداندونمنالمبطلابكتوا!؟!بماعنكبرججبزاقايكمنطلبتانت.حالكلفيلعبةليستفالعملية

.التلمىفهذااجلمناز،أ،ءمهاجلروئولا،اًبي!هاجلالف،لسليكسمبشربتها.ترعوأ!"/نجنىولممنتربتهاولكنك،الطشى

الشرحافةفيلاي!قعوان،ش*ودهالكازببرجسعمالاافضلكنترالحيهـاةاوتالاغلبسألئربهاوانا،بالموتالموتفغلبت!بربئالاباًلحياة

،،بتشف،نتبتى!ة!-!بواتؤ،بلامق!رحاتسا؟41يرةوكواق.والضقريرر!وزوالمابنائيانهود!راًرملعيشتيمحلىواعزائبى.-بعدوا؟!ب

تلكان،القصةررجاقوفقا،الاع!قادالىاميلوأنا.نفسهالقارىء"ؤ!في،موالمانهـم.واحدةلبلةمعكيس!روالمالذينكأللاميذك

تعببراًكانترلىاؤلفاحسعمكم،المضلمه!الإنرمبذاجلمنتكن31الدموعا(ستفىدخلمتبروملاقط-برنجاموالمتلامذتكان،ماروناستاذنايالا

سينقضالذيأ!رهيبشبحهومن،الموتمنألادديالخوفلذلكمب!مافيكانلوعبود!ايوماعكيرلماًلتيالابديرةاًلتضوم.نجاوزتبربىمولا

وهذا؟اء"باءياال!لمميذمحليرءدنفسول4تمثاومن،يرحبهاالىجم!اههعلىاقيرائك،للضاستهبهاجديدةدة15بقلمكويرزودبكا،برخنيءاعبزرها

..تدقماتزالامهساعةانسمعحيناطمئنانهمابرفسر.سماءكلتحتالمبثوثين!"للاءهـذك

صاددة،هاوتصويرعرفهاإةكأطرفيبمىيطة،بهوضوعهاعمبقةقصةيثالىفاقلعتالكبرىبالمغارورةقمتيرومال!،سروانتتكنولم

روزايا،وتلك،اسلوبهافيسلسة،وتمبريراتهاوءشاعره،انفعالاتهافي؟بع!وماذا:الابديماللصؤاًلجواًداتجدانترجو

.ر!ودعايقصصفيعليهاوف!تقلم،ازئ!.،اع!رفيرهدر!ناذينواالملماتفينفةقدككأانالنيقنحناًلشأسروأناً"ا

وان،الحياةصحميممنرانهاتنفعركاًلقصكأانذلكتعليلكانوربمااًنر!فلااًذيالطربرفا!جواًب،الةذبالحواب"نكنظفرانابداينا

الينا.نقلهافيصادقوالهلحظانهافئياعاشؤ!المولف!.!يركيرحما"

علب"تقومالذيالعجيبالتناؤضهذاؤكرةؤيهااحببتولقد

مظهـراجلمنبريكيوان،برفنى،الذي،اًلموت.الانساني!بكيالا؟اًلمقصةلم!عدعالب

يحشبط.اًلذينقيضهمظا!رمن..أ
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