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ئنلن.ثرؤن55
0طنفمبت.مأ!هفجريصجمبنلرأشهئأ

رر!يقتئسهئعسئثنقةئنندسضئهم
وقوتهاوضعفها*،2-الرأة-!شأعرهأواندما!.لها

الاسىنبرةمنصوتهنيرةتفيرالىالابعالبيتفياسشمعثميصسفحيناـنه،ربيعةابيبنعمراليناتحببالتيالصعاتمن

الىفجأةاهتدىقدكأنهمصطنعةفرحةالىالحائروالتفكيروا!سفتعابثهترك"نجده،حنابهتدلهتالتيبالمرأةاوقعهااقىالنكية

-انتاذهببم!فكرةعندي":لهاقيقول،قبلمنلهيخطرلمدائعحلالزهومنخاليامتواضعاموقفاويتخذ،التامالجدويلتزم،ومرحه

على،مببلةهناوحجته،،!دياركفيسبأزولىكباننياعدرواناحبيبتييالعدابها،ويرليلهايأسفبل،للمرأةاحدثبمايفاخرلافهو.والنطر

اذالمخدالافاويلوان،الرحلةاثناءفيفليرونالرةياءانزعمهاخرينمرةالصففهذ.نجه.عليهاجر.ماعلىالندممنبفررويشعر

هيسبلتهاذااما.معاارضبهاويرخلانمعايساكرانالنانسرآهماالفتاةلهذءحماستهةاتتعمرانمنهاويتعلى،التاليذءاذبياتفي

بلمرا.فياستلرارهابعدبمرةيمافرصذيتحينانيستخيعرانهنهايفويضعمنهايتخلصواخن،زمناصحبتهافيلضىانبعد

مويخفاهماويتحاثى،اخرىعرةللالهمنتريدمايتحفقوفيلكوعدمبيلسولالعلالفبتعلىيقدعونممنليسعمرلفئ.لعلولتوما

فياظثرتكوناللاهناالعيونث!رليخفىذاناؤاولفئ.الرثناءعيونفيفترام.وحرلذالفمنالمسكتنفللانلىذلثيسببهبماافتوات

رفقفيمتهاالتخلدنالىبهايتوسدعاخرفتوبرلذهيبقن؟ديارهالهايسببهولمابهتتيومنفيهاولعلنالماصارفاحزنامحزوناالابيات

.وتدرجمنيستطيعمابالطفالعلاقةينهيانيحاولفهو.بمفارقنهالوعةمن

املبينوتنارغهاوصياحهاجزعهاالىالتامنالبيتفياستمعثم:او!مة!!اليفالمتدر-ةوالو!!ل"!يرل

ويمنيها!كذبها،نمابايهباطنةثقةوبيننفسهابهتخدعانتحاولكاذب؟ثشيعناافلا0بعدءاوتصدعنا،غدا":ا!ليطفال-ا

الكالهئالامحدتكلبانهناهدلتحاوعولكنها.منهايتخلعىحشالاماني"!تجمعناالدارتفوعففنسغدبعدهؤونالرحيلااما-2

هذايقطعاناليهطالبةالتاسعالبيتفيفتصيح،افيلماليقينغلىيفزعنأاليينبانعلماعصتوف،هندلضشوقنا-3

هذ.منخيرفوذا،الامئنبتحخيووثواللقوبتدسكهاوانالمعيبالمئ!ث!تراةنعنمالربرهاوبسمعوموةفهالوففناعثنبا-،

البيتفيتلجاواخيرا.واليمأسا!ملبينتصلاهاالتيالشريرةالنار"فاجمناالبينفان!نعهدمعناليلةسرة):ومقالها-5

يكفيوالافيه!نتظرهمحدداموعدالهايضرببانمطا!بض4الىالعاشبر3!فانعنطالسيرانواظنمعي!كثيرةالعيون":قلت-6

.محددليرمستلبلولتفيريارهافيسيزورهابانهالميهوبالوعد"!وشادعناقكهلكمفيوراعبارضكمونزوركموبيا5لا-7

معها،!سافرلئانهالمؤلمةالحقيقهتقنلالىاخيرااضطرتقداذنهي؟خادعنالم-!لعمرك-هذاقاعلهانتشيء5":قالت-8

وععءغبمحكمانصرعانالامطسمنواهئلخيهنتتفيتتيناعلالكنهاواسعناالصدلىفان"!واصدقتينملهماحدثباطه-9

انهزعمهمنتتتمحتىلابتاهوععامنهتقرقتش،بلرهايشبز؟رتها"،فاطعناموعد.اخلايءلهنعداعلالناايلرين-.اً

عرقتالموعحهذافيذنلمفان،لفاهناعلىو!حرتايهواهايزأئركتتدفرحينوالثالياذوينالبيتيوليالمرألهذ.ولهالىانعس

هلىولكى.!ت4علىنفسهاووطنتصحبتهمنتماماويئستحقيقتهعلىغدبعداو،غداسعيكونوانه،ازف!قدوالفراقالرحيلوؤتان

هذامثللهاضرباذاشكهايقطعوهل؟الوعدهذامثللهايضرب.تمقدافخولىالفراقيكونخ!غدبع!ين!يملنتقد-هـ،اكثر

عخيملببراعظلصمتهعمرينهتئضل؟لديهالمواعتناسهةئوماالوعدالمستهيةامنالثانيالييتمناللكلمالخطرفيلتخوفهاواـستمع

عريعرفماهركصادآفهو.الاسذلذهذهنتساءبااننحنلناتارفاتاففلفيانمرثو.الاخيرلفاءهمايكلنربماهذاانالمتذيرونذ-يمها

التخميئ.مجاللخيالناويتركيسكتيتضمنهماوفيالفراقمذايفزعهايضاهوانهالتالثالبيتفيعمر

فيالفنظالدراعيةموهيته:بش!بئينتروعنااليارعةالابياتهذه.الصحبةقطععلىالممممهوعمريكنوانصادقجنىمناـيت

مواقفويصورالمتقلبهالمضطربةا!واطفيحملبرحيثالحوارمياغةالرابعادليتيئفيالرجاءفيوالحافهاقيسلهاالىوانصت

كلالينايخملأـلابياتهذهفيعمرانالقارىءءليمذكر.ا!شخاضوالمواثيق،وقدالعهودوتبادلللوداعاخيرةليلةمعهايسيرانوالخامى

ةقالامثبهتفيضمااللانيوالثبمء.وحرعوالحواربالحوارشثنءامامهذاتذللهانعلنانمنتخقنبللاانهاالفراقمنرعنهامنبلةا

في4قوفيمثلاافظر.المعذبهالمفجوعةللمرأةواسىورحمةحنانمنتملئم.لكبريائهاجرحلكذفيفيوانلهاالمرافقت!ينص!!ها

والفخرا)زهومنتطماخلاوكيف!وموقفهالموقفناعجباالرابعالبيتانهذاأقنواحها-سفضحينالاثعيالبيتفيالرقيقاتحذارهفي

عليهاالحبجرهلماالصادقةبالرحمةوامتلا،اياهحنهافيهقعهالوبماواهيةحجةعلىالاغنذارهذايتىوك!ف،اخيرةليلةمعهايس!ير

.اذلالمن،الرقباءعيونح!رةيخشىانهالاذثاستطاعلويودكانانهقيد!

المطهلةالفنيةوحد!اوراعيتا!بياتفيا!نظراعدتطذاتبحؤهاتيهيبهارحمتهلكنو!الرقياءبك!وةفبلمنيابهكانكأنه

ؤ!روفب!هاللفضفايقاخ.وادائهامضمونهابينالتامالارتباطلاحظتفيتعبيرهالبيتهذامنالثاليالشطرولعل.المفتعلةالحجةهذ.الى

الم!هولمةالعواطفمعمجنااتماقايتسمقالمطربةالراؤعةموسيقيتهالمشديدا!نجليزينجال!نعبيرفيكرد"مانعناالسمرانواظق"العجيب

طمهي!عدومرارةجرسهبروعهوحدهالعحنوروي.المتقلبةوالافكار!!اولهكا،!دولممأه!م!!!ف8لأ!:الرقيقالرفضفيمنهالضب

واظنوهلعوهلولعةاهلروعوالجنىاللزعمنالهناسفخالفتواخاعكعلىفياقتراحهايةكلانهيتصنعبيل،معهايساؤولنالهعباظرليقوعلالهو

بحر!المفرداتهذءتختمماولامر.ا!بياتجميعفيوالتفجع.متعلرالهييدواذوياسف،النطرفيهويقلب
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رسولبالطبعهوتلطفاعمريسميهكما"بالودالناصح"هذا-الكعيرروياالعيننجدماولامر.سابقةدر؟سةفيلاحظناكما،العين

عمركانواللذينالعصرذاك!يكثرواالذيناللقوادإناولئكمنغرام.القديمةالمراثياجودمن

نجحوقد.واستعطافهنالمتمنماتمحبوباتهالىلاوصولبهميسنعينادصوعلعاطفةالملاءمةكبيرنفسهالوزنانكلههذاالىاضف

فيالجماررمييومعمرتلقىبأنؤوعدتالمراةهذهمعالر-ولهذافي-5حذفاللذياي،الاحذفالكامل.الابياتعلىالغالبةوالجزع

يكونء-أمفالاحتيرومالمقماءاض،رااذ!ارته،فيتأهل.الحجموسمفص!ادتشطركلميالايرة"متغافى"تفعيلةمنالمجهوعالوتد

يكنم4والنبأب،ذاعمرءرح.الكبهرة،سبةلمنباءثهـغولينالناسفيهاذالكريتجلىكما،والؤعالرعبصيحةهدابحذذهيصور"فنفا"

عافرطمنيعني،الموتمنيقولكماسيدنيهاللقاءهذاانيدريقرات.ثم"قفعثلنمتفاعلنمتةاعلن"مراتبضعاتامالوزنقراته

المهخاقبصة.لاحداثهاصويمهد-القصةيبدأالبيتبهذا.سيثيرهالبترهذ؟انكيففلاحظت"متفامتفاطنمنفاعلن"الاحذاثوزن

المكأنالىذهبانهنفه!هذاومن)بعدعنمقبلةر؟ها-2ع!ىصوتكويرغمقويةصدمةيصدمكلمحثالثةللتفعيلةاونجىء

طارقدقلبهمنشطراكأنفاصممي(هعليالمضفقالوقتفيالموعود***.الحادالاو-هاع

في-رانهوهوهذاسببقليلبعدو-نغهم.عاطغتهاضطرابلثدةوؤيه!-،.القاناواكبرهشعرهاجودمنمهيالاتيةالقصيدةاما

لأيسقرصقولكنهبمجيئهافرحؤ"ـو.معهااطهتحققمنبعدواثق،عالية4جدرعلىالدراميةوءلكنهالقصصيةملكتهاخرىمرةتتجلى

الذكيمةالخطواتتبدأوالان؟معهااكلمالييتحققترى:نفس!ه!ررهانوالحق.ملاحظتهودؤةاشارتهوار!،ؤطلباؤتهمكاضحوفيها

-ذفتضخ.لوجهوجهايشلافت،حتىه!!ريجمابين!!خقرلطالت!قىالمقنعوالذوفىاللطفنهايةفي،واحداتهاهااشخاصبجميع،الفادمةالقص!

تجون،والذي-فيههيالذي.الركب"وجهبانالاولىالخطوةلهادفيقةالعصرذللكفيوصلمنمنهمانعلىتدلناوهي،المتحضرالمهذب

تدريجا!تفهـماكهأ،بغالل!ن!ورعلىوامائهاصديقانهامنعددوعنعنهاعليها،تغلبتزاللاالبداوةكانتالت!هقالحجاز!ةالبيئةتلكوفيابىكر

ناونس!ض:بط-.عمرفيهينتظرا!ذيالمكانمنالركبيقتربح!نى-البدوجهامةعنوالبعدوتهذيبهمن7حضرالمتادبمنعاليةدرجةالى

هـوهسوهابانتصرحاندونوخفاءبلطفذلكفعلتالرفيقةهذه.سبباالاسعلامدينالانجدلمذللكديالسببتلمسنافان.وفلظنهم

كبالروجهت؟ل!4الهولنتوجهء.رهذا:تقللم.عمرمنالافترابفيالبمي!دةالنقلةهذههؤلاءؤقلالذي!والرفيعالررحيالدين!!ذا

رآهنهـاعمراننفهما،صاهـذاوءن.ظاهرفصدء،ودونبصمتاليهـميتطرقانوقبل،دعوتهوحرارةعهدهاولفي،الوجيزالزمنهذا

553افءتصئعاصبرفيمنتظراكانحيثواقفاظلبعدعنفادماتوالجهروالاباحيةالتحللمنالعاسيةالامصار.الىصطرقسوفما

اليهن.بالاندداعيتعجللم،يلاحظهنةوعملافولابالفواحش

عمرويستطيع.مواجهضهفيموكبهاوءقفهاصشوجيهذاينجح-3وبين!1بينيبالودناصحجرى-ا

مضهايدركءسترقةنظراتاليههيوتنظر.قربعنرجههايرىانقتليالىالحصابيومفقربنجر

لنفسر:يقولوكلأنهقلبهيطهنهنا.اللقاءالى4ر"فتمثلفيانهاعمروقارنت.قؤاديمنبحدمطارت-2

هنوثوفانزدادالبيتبهدا!مضمونة"صصيهـة"فهذهقلبييااطمئنحبلياهـىالصفاءحبلقرينتها

منقبل.الاخراصدهـمارأىؤ!يكوناوان،تهماالاولاللقاءهـوهذاانأب!-الذيعرمتتواقفا،فلم!-3

.السابةخبنالقصتينعنالقصةهذهيرخقلفوبهذا!بالنعلالنعلحذوك-بىالذيكمثل

الاطف.والدقة!رةايضاوعب،الثانيةالخطوةهيمده-4واهلنا،ثاءهذا":لهاؤقلن-؟

اجلهمنجئضا"أوهـوعمر!ذا:لها،تهاصاحبتقللمركياهماتواقفلما"؟البغلمركبتسأميألما.قريب

لكلد!-جأءتمحبوبنك!ذه:لصمريقلنولم.اليهواذهبيفلأ-قزلي!انزلي":لهافان"!شئنمما"ةمقالت-5

ل.باجافياال!!ةءهذا!دعليهنيئبىالحضاريفهذيبهـن!فتعال"!رحلعلىوؤوفمنخيرفللارض

أىاالمحديثاووج"ن،اطلافايلاحظنهام!انونوتصنعنعمراهملنهنفاكضنفنهاالدمىامثالفاقبلن-6

،ر!وبن-،من!طوؤ!،حل!لىالليذاعوها:لهايقلنصاحبتهنوالاهلبالمودةيفديوكل

احة،الررعضننالحشىبغا)ضاظهورعلىمنوننزلبرهةهنانقفلافلمصورةلكنفندرارينجوم-7

بنا.إ!يقخطرولاديارزأمن،تفريبزلناء،فنحنهذامنخو!ولاعجلولاهوجغيروافت،البرمن

رى5"،رةتأمل؟الرثوبمن.نعبناكمانت!كه!لمتراكام؟نزللافلميرىانخيفةواستائستفسلمت-8

ولاحظ.الحيةا)قصيرةالجملذىالريعالحديتاسلوبحكايةميفعليكاشحيرىاومقاميعدو

هذامنزف!!.هيرغبخهالارغبض!نكأنهالنزول؟بدوانعلىحرصهنانما":السترجانبوارخت،فقالت-9

"الهواءشم"والنزهةبحجةخرجنؤركنوصاحبانهاهيانهاايضا"!اهلي-رق!ذيغيرقكلم-م!ط

اجله.منخرجىعامدبقصدتصريحدون!رقبمنلهمبيما":لهادقلت-01

برإد،ماعينبااطبعانهمعاقنراحهـنقبولفيتندفعلاهي-5"!مثلييحملهليسسريوللكن

هذهدأءتمادلكسافعلى:لهنفنقول،والترددتتصع-التديربلحديثنادونهناقنصرنا!لم!ا-11

كانتانهاب،ـذام!عية!مشببئتكناخالفاناريدلالالي،رغبتكن-ارصبضصلذي!حابص-ةطبيباتوهن-

الحية:لمصيرةاالجملههذ.الىانظر.السيرفيي!صععمررنانتفضللنطائذني":مقلن،نهوىالذيعرفن-12

ررنميك.ا!صش!لاطكفيها!زمنصا--هاماوتخل!نشعئتندماإ"سهلوفيليلبردديساعةنطف

اكث!"-نرقرةوالارض،أطايااظ!رعلىهباوكفانا!انزلي:امرهن!تحدثي":قلن"!تليثنفلا":فقالت-13

اقتراح!نهوالنزولانهـن3يؤانبهذايردن.المج!!ةل!ورناراحةاهـرملمهاانسياب"وانسبن!"تيناك

هي.ا!را!،لاانماال!ذااؤهـمنوقدفقمن-؟ا

راحتها.علىصريصأتبهاء!تماتبرهاغن51و،ينزلنتبزل-!!اجاكطمنذاكمنيفعانالذيفعلئ

البطلة"أنهاالسببيكونقدوللكن،مقاماكبراهنانهاهذامنونفهم.محكموسياقبديعترتيبفيتتوالىترى؟ماالقصةمراحل

نزهـنثا"نالاصظءممر9الهخقارةوالحب!بيةالاحداثل!ذه"الاولىفهمهانجيدكيمناتحتاج-التئد!!ا/جاز!،على-الدرام!ومواقفها

مع!أاقمنولى،ولعمراهاالجوواخلاءالانصرا!عنهاالىيباررنلمص5نطبقهالذيلدراميارصلبالضحيذكرناحليلالتتعمقمنقدرالى

!"مكشوفةالحكاية"تكونلاحتىبرهة.وحوارهاواحداثهاالمسرحيةمناظر
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معجب.*دالىالضلميحمرهفالاشارةدقيقبيتووا-01يصفالقصصيارريرفيتوقفااوفترةيحدثابىيتهذا-7

يطمع!وبل،معهاصاحبانه!،بقىانيريدلاعمرانالحقيقيفمغزاهالر!يقات،و،!فمنحولهامنوجمالجمالهافيصفالمنظراثاعر!يه

وهذا.الخ!هـةميمعهمابقينلوبهالقوزيستطيعمماباكثرمنهاهذ،وغرض.الاهوجوالاندماعالعجلمةمنحركا!نوخلووؤأنيهنتمها!ن

حضورفيعادةينغالذيالاولاللقاءهذافيمجازفااملامنهيبدوقدرغامباللاحداثميالرفالمجرىفيتوؤفمنحدثمالناظرانالوؤفة

بدلالكق.رفاقىبلا!هيكونانثانلقاءعلىالمحبانيتواعدثمآخريننظيرالاحداثلتعاقبالمتلهفتتبع4منايضاهويقفانعلىالقارىء

،فالواضحهناالمجازفةهذهعلى.شجعهماالطويلةبرخبرتهلهابإقداد4مننة!م.جديدتطوريحدثانفبلالفتوةتلكفيالاحداثتوقفتما

مىنءفيعيحيصرلابالطبعلكضه.اليهالشوفىثديدةالمراةهذ.انبرل،نزو"نبمجرداليهنالذهابورجل،ضلمكذلكعمرانايضاهذا

نمناامنصمانا،هؤلاءصاحناتكعليكاخشىلاانبم:يقولبل،هذا.بخطوتهءويقومانقلتمضي!رةترك

اسهطيعلالكاحملهالذياكرريدحبيلانأ!نفسيمنألا)ـكني،تامايخطوهاا-ضا!ولكنه،بخطوتهليقومعمررورجاءهنا-8

وهذاامامهنهوا.بهيفيضانيخشىانهوالمعنى.طويلةمدةثتمهبانمطالبااواياهامنادياعليهنيقبللامهو.وحيطةوتهذيببلباقة

تفسيرفأانلاحفلكن!بهنوثوقهامنيكنمهمايليقلاشيءبالطبعالذينالطارقينثسأنت!ئذانوالاس-يةلتباويبدأحذرهيأخذبل،يلقاها

فسرزرالتضرورة،اضطرتفقد،يبتهفيهوفالهممافجاجةاكبرهذاكانهـأوهبى،طعامذغرفدااوماءجرعةيطبوناحياباهلر!ون

وفدفالار.اليهالخفيفةالهينةبالاشارةهواكتفىبمالصرحانالى.الباديةحياةميكثيرايحدث

فيالنظروينعمتشيرناينسىاناًلىالقارىءندعوالبيتشرحناالثسلسليقطعفنياتنوعايحدث(لعجاةمنشيئانجدهنا-9

تلميحها.دقةمبلغليستكشفنفسهاالضصاعرعبارةايالقارىءءنفيزيل،الا-داثبهتسيركانتالذيالبطيءالهادىء

حضىفك!هنهاد!عانهوتفهم،اشارتهالذكيةمحبونجهتف!ما-11لف،فيبدو.جديدةقمةالىوالمازمربالتوويرتفع،للملالاحتمال

منانهاوويب!،وادمامرةيثالر!مجردمنباكثرالاولاللقاءهداتعتف-هـوكأنها،تلهفهاشدةمنالاحداثتحجلبداتعمرمحبوبةان

الخاءادخالهفيهيتتعجلاولم،يريدمانفستريداليهشوقهاش!ةالهعجيلبالخطوات..الامكانففياكفايةفبهدمااحتاطواقدجميعاانهم

صواحبها-مهملكيتفعلفماذا؟صواحيهاعلىوطمانتهالستروارخاءقدن3ززولل!غنداز،نهذامنونفهم-الخباءداخلالىتدءوهفهي

أ!فبالذوؤهاحأشا؟و-دناودعننااخرجن:لهاتقولهل؟هداهـ!اادعنكم،"لقصيرةالراحةمجردغرضهنكانولو،خيمةاقمن

فزاللاالتيالح.لمةنفس؟لىوعمرهيظ!بل!الحضياريأولطفه،وظمئنافيأءبابعلىالذفي.السترؤ.فرخي-!اليهاحاجةهناككانت

يغاددنا.اننودا؟نافيهمرغوبكيرجليسانفهمانلريدحينالي!،نلب.ابئيح!رهنالىبهحاجةملاسر!أعلىامي!ناتوانهنصاحبافي،علىعمر

فيصوتهعنهوويخفض،ءمرالىالحديتفيصوتهامنفتخفضاسلوب!-افيايضانلحظهماوهو،اليهلفه!ةولء!ىعاى،!لوهدا

النىوةفتفهم.الر؟وسوتقريبالتهامسىفيويبذ!،اليهاحديثهالتي"رقبةديغيرمتكلمم")المعترضةجملتهافأن.المضقطعاللاعث

يفهمنانغروولا،بالاخراص!هماالانفرادفييرغهأنانهـماالذكياتالح!قىالحديتا!لوبتحبر"اهليمعي"وخبرهالمبت!هبينتفصل

ب!هـ-أب!قدالهوىانطحالتهبنادركنوقدحادفاتمجرباتفهنؤيهتكثربلمض!ظمامنطقياتتابعاالجملةاقسامزء4تهضابعلاالذي

قديكنوربما.التحقيق.نهايةالىبهيصلاانيريدانوانهمامداهكلا.اشبهوماوالدعاءوالضعجبوالام!الصيماحوعيارات،تالاعراض

حرفعنهنيصدرتلكنص،الاولللقأ!مافيهدايحدثاناستغربنهـذاالمحىعمراضطرتهالنيهيوحدهاالوزناسضقامةانتحسبن

يخليالاناستمدادعلىهنبل،الاستغرابهذاعنضبىءانئارةاواطلعتاداترىكماحوارهفيتكثرظامرةوهذه.والاعتراضالتقطيع

ايجو.لهما.ديوانهعلى

وحدكمالمشترككماجهمتصريحهليقلنفي؟يفعلنماذالكئ-21

فيالحراشدمااواه:يقلنبل!وحاشاكلا؟الجولكمابلوالانيوفواردوس!بمونص!ث

برهةنخرجبانلناتسمحينهل!نطيقهلاانناا!الخيمةهذهداخلل.ق

حولنا؟منالسهلهذامي؟لباردالليلهواءونتنسمقيهانسزوحا-.....

وارتياحبسرعةاقتراحهنتقبللاهي!براعة!وقبراعة-،11برا!روا،-المثعمون!

تضتعبل،شعودهاحقيقةوعولانصرا!ضتعجلهـ،تظهرولا،ظاهر..14طرابيشيجورجترجمة

ترلمهـلدبةطويلااللعه!جمإأباللطبعنريغبنعليهنسلئداطوذع!رايمكنوتبئترهنئغبناواللحياةوسارترانا51

الىتح!ثيلها-:ويقلن.سي!دنماسرعأنبلطويلايغبئبالافيعدنها0.4اثريسمطرجيعايدةترجملأ

غيابرهنوائلحدافكطروعمركددهفيتص!نعهنبقاءئجعلنويرنتعيانجي!نهماقنتىمافيعمرالانسانمغامرة51

و-دهاقيقىلاحتىيعدنانالىو-راستهابايناسعهامنه.لكرممجرد.15طرابيثيجورجترجمة

أبحيةتحرذني"اص!ر،"حوا!هنئ!)الجملنلبثئئعمربهالخطرلعيإيحىبعرلمشئخواللشعوبوحكمةالوجوإه51

الدارجلاوعدالتصو-سرا؟عةخاصبنوعمهاوالابرة."!اتينار"175طرابيشيجورجترجمة

هـنخروجهنعمريصفثم(!اههجيناديش،1)العودةفيبالاسراع

بصسيقحاهالحكايةجيدوصفاالس!لالىالمتهاديوسيرهنا!خباءوجوديةاخلاقنحو51

:وانسبنالمرقرقالناعمباهضزازهائلمتم!الةلمشمي!صوالننغيميةالايقاعية225طرابيشيجورجترجمة

الرمل.!أازسياب

عمر،وصفهمااللذينوالحيطةالحذرهذاكلوبعد،اخيرا-؟ا015لوليتاوآفةباردوبريجيت51

ألطفادهـ-كبكلالنهائيهدمهاالىالدقيقةالخطواتوصلتوقد

يكصفاامناعانالاوفو!4ـ،-مادتهمرظكل،عمريأبى،والتهذيبنجزا-الاشياءقوة51

يمتعناشصكلاوا!بجت.المحكمةا!طويلةاللعبة!ذ.هد!عنللقارىءا..اًادرلمشمطرجيعايدةترجمة

وازهـ-اعنا!إجهرالةوينياظافطرهوبخاصةالمطربةبموسيقاء!يو
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صارخاليسمتزناجببلاعتاباولكنمعاتبتهعلىتقيلثم.خيانته؟!و،الختاميالبيتهذاالىنحتاجنكنلمانناالحقلكن،العريضى

منبقدرنفسهاوتأخدبكبريائهاا&تابهدافيتحتقظقهـي،مهاجما:امريناحدعلىيدلوهو،(كلايم،كستتي)االهبوطمنقدرايحدث

الكبرياءمنيحملوماالجمعضميرفيتأمل.وال!نعاليالهدوءالسذاجةمنقررمنيخلويبنلموذكائهبراعتهبرغمنفسهعمراناما

اذابلملأءانزانهاوقزداد.وازوراراتجلداعنامنكراينا:+الكرامةحدودعلىتمامايخرجانيستطيععنقريواي-عصرهحدودبهحدته

ثم.والتذللالولهشديدكاناللذيالسابقةالفتاةبحديثفارنتهفارادسامعيهبذكاءالثقةتمامواثقايكنلمانهو(ما-؟وبيئتهعصر.

مستفعماعلاتن)وجلالهالخفيفبحربهدوءالاحذالكاملصرخةقارنتالبيتمنذاليهتجريكانتالذيالاحداثمغزىافهامهممنيتأكدان

.(شطركلفيفاعلاتنلنلومهالىنرعانقيلعلينافانالثاليالفرضهذا؟انفان.الاول

عنوالعفوعنهبالرضىستنتهيازهامنواثقاكانوانوعمريفهمونلانفسههذهعصرنافيالادبدارسيمنكتيريناننتؤكران

تريدءهاانيدرك(؟ج!بمنلقائهمجردقبلتفلماذاوالا)خيات!هناانهحالايعلىنلاحظلكن!الفهمتمامالدقيفةعمراشارات

منالبجتوهو.المجراوحةلكرامتهامداواةاليهاالاعتداريحشنانهواحدهماحينخلاحدثبينهماماوصفالىيتطرقانءننفسهكفايضا

الدرامية.ملكتهءلىالدلالةالقويالعجيبالطويلاعتذارهيبدأالثاللث.صواحبهاغادرهماانبعدبالأخر

لانه،صادقدراميحديثالحديثهؤااقهونلاحظهانيجبفاللذيالاشورأر،فننناشدا،بشيتةبجميلقىالتعمرانالاغاننكتابيروي

فيه3يهـتولانفسهفيالاابشاعرفيهتطرلاغناليفظممجردليسفانشده،العذريالحبفيالساذجةقصائدهمنقصيدةجميلفانضول

التيىذاتهاالمرأةالىهسوقجميعههوبل،مشاعرهعنينفسبانالا:صاحجميلسمعهافلما.والرويالوزننفسعلىالفصيدةهذهعمر

ويتتبعكبريائهاجرحمدىويتذكرومزاجهاطبيعتهايراعي،يخأطبهاماوالمحه!اللياليسجيسهذاواللهاقوللاإ!الخطاباباياهيهات

ويحورهااًلجملاهذهويصوع،جملةجملةعليهاكلامهاتردقةفي.فشمراوقالم!احدمخاطبتكالنساءيخاطب

حجره"تكتسيك"مموعاالاخريالىاحداهامنويستطردبينهاويراوح***

وا،اعتذارهقبولعلىوحملهاواستلانتهافيهاالطئميرهوواحدلغرضومنتأثيراواشدهءمرنظمهماانجملمنبابياتدر(ستعانخ!نم

(لذياللكافيوالارضاءالكامىالاعتذاراليهايقدم(نهوعرضهانقلقسمينوسنقسمها.الدراميةوملكنهالقصصيةملكسهعلىدلالةاقواء

عنه.فترضىتعودانلهاسيبررالقارىءوبصتطيع.القصصيبقسمهانتبعهثمالدرامبمبقسمهافنبدأ

فيالوصولكبيراعناءلقيانهعلىيدلناهدااعتدارهطولوهجردفىتسبقهاالتيالابياتيعر!!ااحباداعمرديوانالىيعودان

الجرحوعمقالمرأةهذهكبرياءمدىعلىيطلعناالذيالامر،غايتهالى:لفادمةاالعظيمةللاب!ياتنماليدءنزيدلاوهي،القهميدة

،اثر!بخيالتاتخبعانالماهرةجملأهنقرأونسنوعلينا.جرحتهالذيماراالعينمندمعأوكفت،سلمتجنؤرحيت،فالتفبة،-ا

وتخففجمودها-وتذيبجزحهاتداويوكيفجملةبعدجملةالمراةفي"وازوراراتجلداعنامنكيناره":العتابعندأيت9ثم-2

هذاؤيالنظرننعمحهنانناوالحق.خطوةبعدخطوةتمنعهامناغرارابهاكنااموراخفنابل!عمك؟ـبنلاه!كلا":-طتة3

التها!ت.واضحاسأسياحتجاجعلىيقومنرا.الذكيالاغت(راستاداللهوى،الناسقالةخشينالما،الصدودفجهلمنا-،

لهاحبهفرطمنبلؤيهازهداعنهايبتعدالمانهيرميمهو"اشارابالبنانكانمنقولعنالنكذبصالا5-وركبنا

حولهماالاحاديثوجدق!يزعمميماانهدلك!سمعتهاعلىوحرصه(الاسراريعلمؤذلمنكانقدالمذيثونالحديثوالمحتصرت)-6

ذلكضرر،منيصيبهاانؤحشي،!ويقدبعلاق!تهماوالضهامسيكثرتقدنارابالنمصةالنأساوقدولك!؟عهدتاذامهـ!ءاليس"-7

لنايجوزقدو.والشائعاتالاقاويلفيهتهدأزمناعنهايبتة!ان!قرراختليارااخرىعليكقلبياثروما،عنكا:لاعراضؤلذاك-8

عليهاتوفرصتىقبلمنالسهـبببهذاعمرياتخبرهالملم:نسألهانسارامناوحلمن،!دنوتمقربتكمالنوىاذا،اباليط-9

ميالشطرادكلائهمنلعماخربرننبنسموقد؟وظنونعذأبمنقالستماكل".قهصارادنوتاذاواراها.طوالنأيتاذافاللميالمحه-.1

وشائعاتالياصحينبه!التجربةقليلعران!الثالثالبيتمنالثانيمتهماتصلالمعجبالبليغايجازهمافيوالثاليالاولا)بيتان

هدافيوحذقاوتجربةخرةعصره(هليفوقه!منفمنوالا،النمامينهذةشحصيهالىسريعةاشمارةعلىنحصلكما،الابياتموضوععلى

؟الميدانهجرهاولكنه،ومودةصحبةقبلمنعمروبينبينهاكانفقد.المرأة

ماانلعلمهالضعفالباديالاحتجاجهذاعلىيرلمقدمعمر*نتختلفوهكذا.العلاقةاستئنا!ويحاولاليهايعودهوذاوها،زمنا

جد!تريدلامهي،والندمالال!فوابداءالاعهذارهومنهالمرأة؟ريدهقائمة،علاقةيحسمكانابىمابقةففي،السابقةالابياتء!الاب!باتهده

بل-،والحجحالبرلأهبنهحكموالنت،ئجالمقدماتص!جحءقنعأمنطقياداتجلالكأرزفيامراةالجديدةوالمراة.قطعهاءلاقةيستعب!هذهوفي

المحىءادالذياويبئترلاالذيحبهح:يبهالهايؤكدان.ريدهماكلوعمرتتمعالانفهي.بليغاجرحاجرحهاقد!هاوصدوؤة،وكبر؟ء

ماوهذا.عفوهاويطلبحدتطلمااسفه!ها)يمرروانحرارتهسابق.جديدمنقبولهعلىوحملمهاواسترضائهااسشفارهافي5جهديبذل

قويتينبصيحتينالثالثالبيتفييبدأمهو.تامبنجاحعمريفعلهكانتحيث،السابق!الابيات!كطلوقفهعنهن،موققهيختلفوبهذا

ا!لوبمنوافعياختصاروهذا)!عمكابنلاه!كلا:اـلال!تنكارءتي!،وا،بجضااـصحبةؤكا"لاسفرادوتناشدهت!س!معطغهالتيهيالرأة

نامجردمنيهمعقكأنه(.عمثابنلله:لتصبيرالحي(لح!يث.!أا!رصهو

نااستطاغهوعدمحبهاخلاصفيشكواهـونظناقللمخي!لتهايعرضهذهالمرأةكبرياءبين!راعاوالثأنيالاولاييتينفيزوىفه-ن

.ابدايسلوهابالترحيبتبدأؤ،ي.اليهاعاداذالعظيمةوفرحتهااقوياحبهاوبين

ميءهارتهمبديابجرأةلكناهيالواحتجاجهفييتمرذلكبعدلان،"ئهقيتمابرغمهادفارصيناتجطهانتحطولترحي!بابعمر

ناتريرماالىالتامنالبيتفيياتيانالى،شتىصهورفيتقلي!بهيخونهادمعهالكن.منيفهوءتابهفيتطيلانعاليهاتأبىكرامصها

يلقولمبغيرهاتركها?:!قالبهدت!لمقلمانه:ثيءكلكوقتممعهاستعمال"مار"للفعلوا-تمماله.كبحهمحاولعج:يهافيفيضطرب

اخت-ارا!:-اظالاحتهؤايضهفكب-ربذكاءوللكنه.عليهايفضلمهااخرىعنينبىءالاضطرابوهيراثولان.القافببةسورةةلمجردوليسدقيق

باخريات.!للأتهاخبارمنبلغهايكلنقدمطالكلمةبهذ.يحتاظحتىامثالمنفرفكما-وهو.السقوطمنومنعهدمعهاصدم!أوكها

صقعيقيبهوىولاباخيارهيكنلمهدامنشيئاانالانمنذيقررفهوالحهيبالعاندبلقاءالفرصةمنمزيج-الواقعهلحياةافياًلواقفهذء

يخلفلمولكنهصحبتهماانقظاعاتناءفياضطرارااليهاضطربلمنهايضاوهو.والقطيعةاللفرقةالممناياهاكبدهمارى3لذاءزنوا

الىالموقفهذانظيركى-عمرمثالايل!وكم)قلبهميحقيقياالراالض!يفةا)نفسرعلىوالسمخطالمجروحةللكرامةالاسىمنمزبج

(!هذايومناالىالضساءمعاـقددمةاالحجةتنجحوكم،الحجهنغسمنكانمابعداخرىمرةلقالهالىا!اواسسعود.تهرؤضءنلعجزها
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لعمربدر،والاترحامالاعتذارطولوبعداخيرا،الان-11مبطقينهكانتماكا!دئااعتذارهفيهـمايتركبثيتيناعتذارهينهيواخيرا

الدقيقه!بيرهلاحظ.العذروتقيلفرضىبدأتانهاعلىدلهمامنهابقائهايفنرلاالذيوشغفهالدائمحبهتأكيدفيهمه!يحصرعدمهااو

ايانها.لعذري(لقبولمنهافعرمت:قالبل.عذري!قبلت:يقللم،اللامئطقيالعاطفياقناعهتمامالى!صلالتأكيدوبهذا.وصحبتها

ف،ى.ذلكعلىدلهمامنهالهبداولكن،بعدالمغذردقبولتصرحام.ابياتهمنالحواريالقسمهذامنوينضهي

مبانترارضاهايكلنانتشألم(لمستكبروابائهاا!طويلتمنعهابعدونريلافانئا،قوسيننجينوضعناهالذيالسادسالب"تاما

هـذامنتنهدوتبتسموبدهت،صرامت4تخفوجههابدا.صريحاالجملةهذهيرويفهـو؟لمراةالىاعتذارهفيقاللهاجماالتالجملمناهو

الثانىوالت!طر.ومعاديرهلحججهالمبرقثرتضرعهمياطحفالرجلالحديثلروايةقطعهوام،اليهاوجههاادتيالجملساةريرويكما

الصذرهـ-ذابصدقاقنئعتلانهاعذرهقبللمؤ!ي.ايضادقيقالمرحلةهذهبلغلماحدثتبحادئةفيهيخبرناالقراءنحنافيأوالتفات

تقبلهانما،وتجر؟؟هاذكاءهايخدعانمناوهىعذرفانه،وصحتهبتحويلهونستدل،الثاليالفرضهذانرجحونحن.اليهاالحديمتمن

هذاانطباقاكبروما!تريدهماكلهووهذا،يعتذرانيريدانهلمجرد(عنانكذب،ركبنا،رأينا،جعلنا،خفنا)اللجمعضميرمنا!فاعل

انهمادعائهملمجردعقوقهمعننصفحاذ،العاقين؟حبائنامنعوقغناءلىبديعالتفاتفهونرجحهالذيهذاكانفان.(اقتصوت)اةوداالى

!اعليهنادمونمنالحدهذابلغحينعموانعلى3!دلنااذ،اررراميالاترقوي

وصدهـ،،عبوسهامنالتخفيففيت!خطوهااخرىخطوة-12،حوارهمن"يديةالنمالاولىالمرحلةفينجحقدانهارركاليهامالحديث

ارتي"ئم"اولاسلاحطالانت.ورضاهاصفحهاعنالمتدرجوالاعلانجراةكثر5فنيهايكونالننيالتانيةالمرحلةالىئتقلانير-تطيعوأنه

ذ-ويتشءلوترهبعديسترخيجسمهابدهاي(مترةمرورعلىتدلالذيرفيقهعن5يببلابهابتعدو"و،ايىهاوالتحجبمنهاالافترابعاى

منع،بعدةوقوله.وجفاءشدةقيمن!نصباكانانبعدمريحاوضعامنصوتهويخفض،تحاورهماويسمعلهالقالهفييصحبهالانالىكان

الفين!بينيحاولاعتذارعمنالثانيةالمرحلةفيكانانهعلىدلنابئبرةيستطيعوحتى،هيالا4-+معهلاح!ىاذنهامنفمهويقرب

قصد5كانتلكنها،مححببايخنضبها(ومتوددايلمسهاانوالفينةايضايبدأهناولعله،واغراءخصوصيةاكثريكونانوالصراراق،هس

مبها،واقتراباتهلمسلالهتصدملاتلينفبدأتالاناما.واستكبارباباءحه!الاعتراضا!بيتهذاوبعد.ء-تثيراسحيب،رقيطلمسالمسهامى

ا،جابية.مبادلةبعدتبادلهلم-الاولالشطرهذافي-كازتوانالابياتنقراانادرفعلينا،اليها-ديثهيةروامنميهكارمايستأنف

اـهقيقىقياالاولىالخطوةتتخدبداتدانهاالرائعالتانيالنئطرفءاما.السابقةالابي!اتبهقرأناعم،كلنح!ىهامسدصوت.7-1

:اندفاعوبلابلطفدلكتغعلكيفأنظرولكن،بلمسلمسامبادلنهالىماعمرفيهيحكيالذيالمطربالقصصيالسمالىالاننأتي

تحتمنالجميلةكفهاتخرجبل،ومبانئرةبصراحةارنهيد!اتمدلا:الماضياطويلاحوارهبعدحدث

انهعالمة،الرداءخارجالانو.نبقيها،تخفيهاكانتانبعدردائهااعتدارااريدمنهاراتنياد،لعذريمنهاالقبولفعرفت-11

ويفهم!سيراهاالسواراترينكفاوارتني.هنعبعدوسامحتلانتم-12

،فيبادرالرد؟ءنحتمنيدهااخرجتولذابالطبععمرفهم-ا3فحاداعليهريححركتهكغص!نفمالت،فتناولتها-13

!هاللكفاية،بماتمنعخ!وكانها،وشوقهاحبهايغلبهاذاكاذ.تناولهاالىعقاراصرفاشابالنحلكجني،لذفيا-العلاجبعد-اذاقتو-41

بعدشديدعاطفياضطرابفي،احضانهفيبنفسهاملقيةعليهفنميلالخمارالديعئهاوالقت،البهرمنالازارشدةواشتكت-اع

التشبي!ههذايصوركيفتأمل.الريح-،زها)غصنكائها،الكبحطول!الازاطتحل،درعهايديفييديها"اليرجعهاحبذا-16

كله.جسمهايجتاحالمشناقالعئيفارتجافها..شعارا.،مشوقبهامعنىكمغوف،المحا!ادؤن،كانمطتم-7!

بالطبعلعلمها،بتقبيلهالهارر*طحعنتتمنعتزاللالكنها-14:انماراللناطرين،منيرالصبحمنضوءوبان-قالتثم-18

اشاحىةعنتكفمنه(لمحاو!ةتكراربعدانهاالا.التقييلاثارةبهدى"جاراقالاذاكاشحاانقياني!نضسيقدتك!ءميبن01"-91

نبدأوهنا.المسكراللذيذريقهامنهوتذيقهفمهاعطيهوعنهوجههاباللص!ةئهاواكتظالقصصيالتصويردقةفيال!مةتبغابمياتهذه

(لحاسمة.المرحلةفيالدخولقرائهامنكمنتماءلانلنالميجوزحتى،ارهفةاوالايماءةا!ينةا

خطوتهاالتال!يةوصففيالدفةبالغ،الروعةعظيمبيتهدا-اعاندورفيهانقولطماذاةهـريلاونحن.قةالدفياشاراتهامدىيدركون

غريزتهااثارتقدلقبلاتفا.اوفىواستم!تاعاكبراس!نسلامنحوفيها-لننظرانفعاهـباعلىالتغلبفيج"ـهـنا،بذلواكن.بالاندطعننمم

ا!أدفعمرانبدولا،القديمتدلههاالىواعادتهاالعنيفةالانثويةاسلوبالىلجوءدونالنقديبنابرواجفههان!ومطدئة4مميليةتحنظرة

!اتريدفهي.صادققويحببهايمتزجحاذقةبخبرةاستخداءها.بيتاببيتافيهانبظرانالىمئأتح!ناجتصويرهاودقة.مبفعلعاطفي

صراحةفبمذللكتفعللالكنها.العبلاتسيليماالىلطريقاتمهد

شديدوسطهاحولبهتلتحفألذيارارهاانتدعيبل،رنجبصةوقحة

الخمارانايضاوتدعي،نفسهالتريحتحلهوانهاانفاسهايقطعالضيق5-

فىصديقهاالفتاةتزورحينايامنأفييحدث01(!ص!ا،-لمئ!سمما دوله:دمهولاحط)جادأبهم!لميالحرسمدمنها.رهد"على-

وتحتفظالخارجفينليسهءأنتالذىبمعطفهاولادصضشض:ا)إرة

ئتناليلرخ!يحماسلليستبنهالحدالطوستاب(وبكىمح!رلعدهةهامد؟لنمهيدابقبعنلهأدزجنتا!،،.33--*-رلأهـبسنر

..لمللحا!لاث!.ممتزههةصد

فبمهاه!نهأاللحوددحارعؤبهيملةقبعتهائخدغسعت!سدصوتطرحاثمإدحجرةت!مصع!ممصمارنمعملإلى..!.ألأدوت!فقنات
ساحسئمماه

.!عنهراضجة!فن!5ء05م-ا!بممجاىضاصكى13
العظيم.وادبهولباقتهدقتهمينقولماذاندريلابيتهدا-016-جممى.القل)رربربر!ابفا(
لا.الهجريالاولالقرندبىحجازيشاعرعلىنستن!ه!نكادخىلا1979:!عى!لابهطسالىسظفرسيهالوعى

يصمفجممممهادىنجارتدتافيح!نمىلحصرملاب!سهاصعهبلفييرحرك!نهفافقطيهايصفمملكلا!ج!ا؟؟ءثؤ؟!اير3أـ!!ل3ةه5+ة"ةخولة؟لمه

الذكيوالقارىء.الازاد""يسميهمات!لم!نواخذنادرعهافتحتبمفي

ب!2



زمانبعدالزاخرةالليلةتلكفيحع!ماتفصيلعنيتحدانابىجسه"االىارتدتاقددامتاما*زارمناحرتحلانانهماسيستنبط

دليلهذاافبعد.الخلوةوتمتاعنفهالىالشو!وعادالتراضيماكلهذا.جسدهاعلىتلبسهالذيالقميصداخلفيفخلتا

فيلفظيغالانارةلمعنىوتياره؟الاصيلوفنهالعظيمتهذيبهعلىيطلب.التفاصيلنستكملانوعليئيذكرءانالجمادبه51يسمح

اشارات،والصيح،البينالضوء(ليهمضافا،"انار"و"منير"حالتهالىالواحداللفظبهذاءيومىا!حبذا:قولهالىانتيهثم

ضوءعليهيطلعانيجمللامماالليلظلاميخفيهكانماالىمقنعةيتابعوهوالملتهبةالمتشوقةوالنظرةالتلهفمنف!يههوكانوماهو

العيونه..كشفهاوالنهارالبيتهذا.هذايفعلبانهلنايصرحانندوقطعةقطعهلملابسهاخلعها

انهاءوضرورةالصبحضوءالىالانتنا.فياولهماهيكانت-91:العظيمالفرنسيالمثالرودانبقولةينيكرناالساحر

المفروضالرجلىوهو-نظنهكناوؤد.الطاغيةالعاطفيةالثورةهذءاع!ا!-؟!ه!ور!ياه)!!:!!-هـ!ءرز!ا4ع!.ء8)ة"!ول9ءكا

ولكنهذاء.الىسشيهالذيهو-الانثىمنوتعقلاحكمهاكبرانه؟!!!!!!،)،!كاررفهص!أ!وو،*محم9!4،هـكال!ه!)1(

التيهبمالمواقفهذهامثالفيالمرأةانعلىتدلالواقعةالحقيقة
....-رجعها-حبذا:المتتاليةالاربعالضرباتالى!اوانصت

وبرحماقتها،الرلمرحليعليفساوعنالعالعقلمحك!همتكبحمات!شرلصلهصولربهالالممدودةبالفتحةاواخرهاوانطلادتتابعهافيتمثلكيف.ها4يد-اليها

رغيتهاءخيق-الىاسرع-الرأةانهوالسببوليس!عقلهاوة!لةلهذ؟الانفاسالميهوروتتبعهيدهاحركةتمثلكيف-الثلاثوالهاءات

الانثىانالالساىمنيكونقد.تماماهذاعكسالميوثوحيةفالحقيقة.انسحادهاقصىيبلغ.خىفربةبعدفربةيزيدلاهثشغففيالحركة

....انخلعتبعديقولبانلنفسهيسمحماكلهوادليتهذا-ا7
و(لعقابالغموننصيب-اكبرالى،لحالاتههذءفيتتعرضالتب.

وجه.علىانهاهوالاكبرالسببانشكلالفى.امرهماانكشفمربانيقولويكتفي.ايضاانافتريت:يقولانيرفضهوبل.ملابسها

واستعادةنزوتي!اوكبحنفسهاضثطعلىطبيعيةقدرةاكبرارمموم!يالذيالثوبهووالشعار،شعارااللحافتحتلهصارتا!ا

وليقلى،الرجلاجنعلىاقطبيعةبهاميزماميزةاذنهذه.ر!ووانفسهيصفبهاا)نجماالتلاثوصفاته.الجسمشعرمن،مباشرةالجسد

!يقوثواانغرورهملهميسولماالرجالوشدةاحتضانهاالىلهقنه-مدىعلىتدل،روموقمعنىمشغوف

***الشعرهذانجعطيلنانناالىتنبيهنانكرر.عليهااقبلحيناضطرابه

تشاءلل!!جملناربيعةا!يبنعمرديوانفيومثيلازهااد!+لدهذ.بهالشعراءيصرحكانماتذكرنااذاالاواكباراعجل!منيستحقماكفاء

الدراميالفنمنامثلةالعر!عرفلويحققان!-!ح.عمركان!اذابعد..ونكررومنربيعةاجمطابنعمرقبلمناًلواقفهذهفيالاخرون

ور...جفاوةاكثرنكوناناقتضتناقدالشرجضرورةانالىالقارىءلفت

عريقيبر!فنطقليهمغربععىروفل!عفتهه!بوديحم!ال!راذمي!كمابوز!عيءلها.ما.يرمنها!ة3ظموف!فارفانمننت!كدصتىنفسهر(لشامن

لاوالتيالتاريخفيتكرالتيالأسئلةبينمنتحيلىسوال.الصباجووو!طءالليلانتهاءى11قجأةيقفزكهفانظر-18

عليها.الاجابةباستحالةعلمناسؤالهاعنيصدنااًللثان!ىكأثراثراًلهان.قتعرىامراةم!نظو،الىراهوكملا)1(
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