
ل!وف!لرصهرواصصق!!

ال!ف!!ه(اململمخىو!ها
ء.

!!!االورصو!
ضسندننسدس

بالمقاييمس-الحريةهـنموفوربقدريتمتعثمةومن.العاصمةأ!هـيدوىكمااسم4يدوىاللذي،نجورلىسيدارليوبولدان

4انسهذاعلىويرترتب،الونمطال!ص!منيعفيمه-سكسمونيةالانكاو.للكثهررنبالنس!كأا!كثير&حصني،الرنأنالجرسذيشعرهسطور

اجلمنيحتماجقدانهرغم،الامالبلد!واطنبم!من"واطنايصبحباكرةؤه!ةمناة،!بهناالسطردنفيا)!م!ريةحيلمتههقناحوبضح

ابنالب!داما.المدنفيوير!يممىالغابةقيركأنالىاداياب!ذهالت!متع:يقولحص،"ا!ضالالولدعودة"بصنوان

فهو.الاخظلافتما!هخظفةقضيةينتعكلانهالواة!حفمقالم!حضرغيرالسفيوطريق،اوروباالىاللطريقآخذمحدا

ث!صةومن،الحكاملدىالمقنولالمس!وىالىبنفسهالارتفاععنيعجزالاسهودلبلدياللحنهنيضئي

ناهدامنفضلاطزماد.2ريةوالع!مهالمدنيةلمطانظالسطائلتحتيقعالادبيةفحياته،ل!منفالياس!جوريكونأ!ا!روهـفةقبيلمنولليسى

.وا(كارعكالمنما!اوول3لبمنليعنيوأن،الجينتى!*رووفرملأمسننصمراتبينانفردتقدا!سنغالانلكوذ.السنغاليمةالازمة!سد

جزءاالمستعمراتتج!لانهوالسيماسةللهذههـدفابعدكانوفد.عامماؤقي!نذتاماح!قنااحتلم!لااحتاوهـاالاوروبيينبئنافريقيلمغرب

كا!!ه315!+ألمأقاليمتكونبارزوذلك،نفسهها!وذصمامنضجزأ4لاومن،عترالسابعالةونمنذبفرنساصلةعلىالساحليمةالمدنوكانت

مارتينيكجزيرتيفلمياليومنل!سيها)وضعوهدا.للج!هوريةتابعة.031،أدا5لويوسانهـهـآهخاجوريههثلالراكزهدهعرفتئمة

انجولاوضع!وكما،مساحةالاقلالاؤاليموبعض)1(وجواديلوب.اليومحتىاللحينذللكءنذبا!فرنتن-ةينطقونوملونينافريقيعنسكانا

البرتغال!ية.اللج!هوريةداخل)2(وموزمب!بقالتبماًلكليةاررء،حةغزوقمي!!أكا.آص!س!كا!فيدربالحاكمعهدوفي

ا!صغارالسودالاطفالاناورياسةهذهاتباعفيمنالحزمبلغوقد،المباثرالفرنسيللحكماخضلمعهاتمكما،الحديثةاللسنغالتثكل

)3("الضاللييناسلافهم"يستظهروا،آسماءانالحاضرالوقتفبمتعلأموا،الاوروبيالاهشهمار!ببهكاناللذيقتالوفي،186عءيامذ!كوكان

."رسالة4ا"قصيدتهفيسنجوريلاحظ!االقطاعاتوبعضومصانعحصونمجرديزاللا،عداهاالساحلعبر

نأهـو،اولنيأبسعطششااذا،!وعهفيالنطامغرضوكان.وفريئونالن!بوساحطلاجوسىبسممنممراتمثلاًلمماثلةاللضميقة.

فرن!بونيوجدانهث:نلا؟هـذافينجحؤهل.!ودفرنسبين!جعلب!مطبةتالذينالافريقيونالانتخاباتفياًلثمترك0188عاموفي

الفرنسي!ونالافريقيونل!4يالمتالسوريلصونيعودوالملكنهم،لم!وداررتممريئمعجنبالىجنباوداكارلويسانبمدين!بمالتطويرسياسة

هؤلاءبنرجلوأشهـر.اتنقافيةااوالادبي!ةاواهـ.،سيةالنضؤونفيارسالفيساهمواكما،فرنسيينمواطنينبوصفهموذ!ك،اللثيض

جمهـوريةالليوميرألىاللذبمما،نصمه4سنجورهوال"رنسبينالافريقيينمتعلببدأوكذللك.ا!فرنسيمةالوطنيةالجمعيةالىعنهمممثاين

كان،المستقلبلدهزءلممةلسنجور.ضحققأنوقبل.)1(ال!نفالالسنغالطلاب،.وكانمبكروقتفياللحضريةالراكزبهذءالافريقيين

وءضوا،ا!بحلمر،راءمادراً-لمتبمدرسةالصلمدا-عملف!ما-يصملمار!تا!ه!!افرنساالىذهبواا!زينير!اافرغربابنأءأول

بجامعاتها.

كذلدللهىحوادللو!امل،مهالىللينيكبحزيرةالتلعريف"نيقهد(م)1(

......سياس!لآحققتمهماعدىنتبعن2،اذن،الغدبهدانسحتطيعولعلنا

قي.بمخوبيبلتهـق!رمهيل.03بصدعاسكرولععملفرابهيهالههـنداجزرمنالسياسهؤهذه.فش!لو2نجاحمن35!أ+أأكااأ+هالتئويب

صهاصمشهكلامدلافارلفعا(مهـيناؤلمتع!امبمو(يىسيهـنزعااموهياكواارأيكوواكبركتهـم!ف!همابوسا6والهرتغالىاسبانياتزاللاوالتي،حديثاالاع!فرنسات!خللمالتي

يرفصل.لاخطلرسمتسمىانما،الافريقيةمسههمراة"مافيتضبعازها

تصدر.نسمة"الرلمليمهوناتاعأثلالتهراتهاليواملسكلبولمغهملسعامهنتجلولمىوزنيهربلف!!يو"و"المت!!ن"بين!فصلوانط،والابيصالاسوذبين

!تبرونالب!هضجميعانبنفىلاا.اللبلدأهلمن"اننحضوين

اللفتنرةفياللبرتفاليوتالاكلادهلوتد،القارةغربفيانج!لا!ع)2(ا!حضرا!لدابن؟كونن2ويلزم.(ان!عريفهذابمقت!ىمتحضرفي

للسمكولوالماسالنناوئصندر،لنوانداوعاصمتهل85،1الى82(1منبل!مضماطيكوناىيلزمكما-كالو!ي!ايكونن2ويفض-مسيحيا

ملاءيهيمنخلمسةنحؤاليومسكلنهلويهبلغ.والث!ميمروالزيلتاوالقطئ

اكتهثمفلهـبلموقهـدلق،ارةللثرقىجنوبف!!.قعاموزمبهيقاماا.نسمة،مورجميبرالهدألفهعنك!تابف!الاصسلكلصلعنعهـبمارةالمقهالهذا*

اللقرانف!بىعرفوصاانلسبقالمعربلكن،8!،1أم!اجطط!أسهـسودي،ا)لمجىىااللصهـحهر،اءج!نوبي!قيةالا"فىالادابن!الانهـكلليزالمتخ!صهمصيناحد

بحملمد!هي،5015عاماليوننغالبراعلليهاسيطروقدالميللاديللعاشرا7!ت!+ة33!هألاكاس!*أممهـأ5كمدهـمابوهس!و

أايصلا.واللفحموالهـذهبواللثحليسوا!نلطلللس!كرواللقطكل.!سدلىزراء-كأ.اوك!مفوردجامعةمطبوعاتعناعرامقبلصد!اللدجما

مهـاركيز.للررنفىوعاصمتهلا!،!زهـكأا!الواشراا!رجلمهةأذيلانالام!كانبمغهدلىحهلوللتوقهد

الدفرنس!ييئ.أجداًدلالدغلالىنههبة)3(ثنالاصهلللخلونظزا،اللهـعربىلىىالقلعهلىالمصنىيهـضمضلاحدش

بة06!اعامبههدالجمهوريةواعلانفرنسماعئاستقلالهدم!نذ)،(.(المت!رجمأالهئروحاوأالللهرامثى
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11،مةهذهالىينقلأنعلىقادراوكان.افريقيايكونانمعنىأخرىالستغالءنونائباللهح73أاأهلل!!مه!.)ع(الاوروبيإسبالمإ

ء"فهـاتوهمط،الادبوءكلرفةاللغةمنواضهكنالىقدطاأفضولكل.الفرنههي!ةانضلمكومةفيووريرا،الوهئبةفياللجمعية

.هايالورنانسبقاللذبم!اةورلميمافيوالنبيلالبافياللجزءبرمثابةكانتا-ضاآكادي!ابأفرنستعلإمايرءلمقىاؤبىبقيآولسنجوركانلقد

الى+نجريريتمثلوربما،"ارتدويب"سياسةمنس!خريةآولو.لتملمثل4!س!مآة4أ70!بر،سيونالاجراجطزةينالاؤربقيواول)6(المستوياتأعاى

في-عدا!اشيءايبههـاهه!ممااكثرلى،همتانهافي،للهاالنهافطجحهينورلابوينولدوقد.فرنسيةجامعةمن(3*وراهللدالمعاداقي)

افريقيا.اكتتافاعادةمحمليةيرمملأبوهلانحببث،غبرةالمصال!حليةجوألمدينةفيا6.91"ام

فيما3ب-طاشأ!لار!خذأنيركنا!ورةءنالتحتوووذاهداعلىاللبرتغالي!يننزولأدىجوالتاريحويرجع.الحروع.ؤء،رةفي

فبها:يقولالتي،لسنجوو"اللطوطم))قصيدةفيؤت،نباعنهاشروورلمةبلأاوؤد.عننرىالءونالل!رنفيا"شاطىء

فترايينيأعماقفيأخفيهأنبدلا:!رقولحيث،اللباكرةقصا/دهاحدى

العاصفمخبأهقصفالذيالجدبخار!،يئصاعداذ،،ززيةالجهاولانمااذ؟ر

.والبرقبالر!د.السمي!نةطعانالةدممن

أخفي4آ!بدلا،السيوانحمايصأءي.اللقسسوتراتيلالءئتهقاتضجيجاذكر

.اعاراحواجزاحطملاخى.ارجو"،اكأكأومبأزضودة.زترنمو!جمطالوثنبةالاصواتأذكر

الولاءإطلباالذبماالاميندميانه.النصروأقواس!والنسخيماب3االور3لذ

العاريزهوبمايرحىاذ.اللبالغاتالة*ياترقصأذكر

.حظ،ورالاسالاجناساحتنقارومننهسهيمن!وء4رلريا-لممارهيناجوقةو

))*و!"ت"فياولذينوا)*عقيدالطولفييفضرضأنيم*ناوكذلك،اور"رور"افينيو!م،اكءبانيؤديهارقصةوآخر

..)7(!.-جاورلس3-ءالنتتطلقهااتياارجهـ-رةالحبوصي!حة
انالاسلوبلحقوا.اماله"السوداءالبطانة))دص..بىةفياوسيزير

المدعسةالسوطلضربةكئيمرايدينلاك!سهسنجوراصطنعهاللذي،دبم!وء--)8(ال-ريرقببلةفلاص!بينصباهفي!نقلوؤد

-لوالحهسالت!اخلالن!غمذاتاللكءطوراو،سه:ريرشعرفيبالأصةورارحتاياتمنالعجائروالئسصوةالنتمعراءيرويهلمايصهعي2كانو.المنطهة

قوياثيرانهـزيراننتكفيهلامما!كن.ضاماشهرفيا(!.اوبىور-بئاافريقب،اللفرنسياتغزوسبقتال!نيالقديمةافريقي!احولتدور

ب-خاءبهنوهثبرتلوهو،وشخصيت"عقلهخلالمنسنجورءلى"نقذا)9(دإوباداف!يدقصيدةفقولكما"الاجدادمراعيفيالاباة1(فالا-ن))

ة،اليهيقولاتى"شاعرالىرلالة"ارر!ورةقه-دتهفيعمليةفيعظيمةدلالةنهاتكونبانخليقةحيعماتهمنالل!رةهـذهوكانت

الحبيب،والصديقالاحأيهاالببك"التنويب))ارادةبهايص!اًنءنهويكفلارةفتوهي،الاورعتيطان

الاخوية!الرتبةغير!ح!تيالاصليين.والاخلاصاللفضيلةبهيرقي!يثمإساياهاممستخدء،المزعزعة

أخباركتذوقتو!لىمنذقوقيبعزيمةالفر!سبةاللغةدراسةفينترع-نجورانغير

،وداءالسادلهورذاتالبحرطيورمن،داكارالىبهاتجهانالظاهرنبوغهللبثوما.السابعةسنفيكان

ار!ؤةا!ارقواربمنبمصرسةدراشهليكملفرففاالىآبحروالمشريناللثانيةبلغولما

العطريةبالاصوات،بالتوابلمحتلمطةتدوقتهاهـاهء!لاهءاكا!م!ءد؟ءأمولهـمالعالليةالمعلمين

...والجزرالجنوبلريفييراتيصهشرهكانالذيسيزيرايميههنأكبهنحقمانوسرعا.باريسفي

السنين،عبرتفتننيموسيقاكانالاتصالاتمنالطو!الةالمسكملةفيالرجلانفترعحيثا،سنواًتبسهـبع

جفنيكرمادوتحت."لساناالسوداءالاجناهدمنح"لمهـمةأهلمتهماالتيوالتجارب

بسطناالذنطالتوهجاللدفءذللك.ا!ئسرةهذهمعارفمنالفرنسيةغياناابنضاء،ليونوكان

!نحوهبالامسوأيديناقلبيناأواخرفيالاانضاجهنشرفييبدآللمالنهتلاثةاللرجالهوءمنأحداللكن

،اللخ!اصمجدكأنسيتللرجلالغريبالوضععلىبغلبواآنأولاعلي!ك!كانفقد،ارنلاثينات

،بالارباب،بالاءراء،الأفبالاسالتغنيممجدمننكتشفونحن.اليهينتمجمط،كمجت!معفييعيشاللذي"7اذوبا))

؟..الندىؤطراوبالازاهيرلاالس!احقالانطباعان،بعدفميماكامارالايمنفنكتنضكما،سنجور

وجهل،ألس،بذاكرتيالمظلمةالثقوبفي،اننياهـ-ىبالسفرؤ،زالذيالةرنسميةافرإقياابنالنجيبالتلميذلدى

الطويل.ألىفيتخففالتيالمياهأحتسبمحيثالمغاللطةاكضثفوحدهالمعنىوبهذا.العزلةعنينمانطباعاكانباريس

،الملوكطريقةعلىتضطجعانكالاطلاقعلىيمكنولا،ؤرن!يادكنللمقهو.كلهفعا-ههعلمهاتأسسالتي

،مضنىءتلنسيجهاحشيةالىوت!*تندمرةيكتش!وأن،الامريحس!مأنعليهكانكانمةومن.كذللكيكونأن

إفية،الافرال!ولتهزهامانادراالتيالارضيضغطوجسد!

،بايى،هالمحملةالس!بولتملأوأنشودتكوفرنحلا(برللنداوالندانملركبلصهيكامنا9(!سدلملا5فيتيكون)5(

اللنعيد.والبحركالليليتنفسوشعركالمتلحهدةلىالمهمهـلهثةواللسويهـدواينر،يجو*!لدضداحبودغولدكيلل!!ليطلوا

الحقيقييناوالامراءبالاسلافتونغئىانكعهسدافليهمهـد"الاغضماءلهدلولالمشتركةالميمسلهحهـةذاتاال!تاللؤا،نكللبهحيث

نجماالسماءمنتكسرانكوللط،.الد/ولمناضرعدرذل!كبعد/اليهانفمموقهـدلا.!وطنىلالدفداع

اكثر،لامتقاطعلعمأجلمنصئاسممتشهلالىيةوجهمحية،لكلهـنهمي!نوبمنأوا.للخلاهـجحيةوزراءمنلجمنة

.الاعضهـاءإتاللحدكوماتختهل!همملمثللين

م!عهيهذةه!نهـدلأسهةحسحهبالهنصهيدةيهـكلدماتابترقوللهرسل(1.)اطسلاقام!ل،الينالىةغرب!منإفرينياأ"ولانهل!االصسد(لبعلهه)6(

اللسطسرأولقي.ؤلأ"تىواحهدةكلمةءللىاليراحدالاللحبطليضحتملفأحميهلإنل.يح!هاصهف!لي!س!لهالميفة

في.لداببايضاواحدةكلمةع!لىلبىالنتهلطر"الفسلدشسثملثم،و)!دمفهحة!"ا.لهح!ببحديا"تسل")7(

كللمةىع!لىالتا"للثالللسطريمثدمهـتلملوكذلك،والصيفهحهـةالسهطرمدنحتصمف.يرةقبيهلة!هى،سخجورالثيهلأثهنهـصي)8(

.وهكذا،واللصفنحهةالس!مطرالهـةنههافيتأتيواحدة.لىاللتلالهفصلفيكامهلهةذكرههـااقطسيا)9(
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سنسلمالاصغرشعرائهاازتماجفيالانعكاسفيا،نسانجبانوتنوعهاالعلرين!ينقدميكعنديقذفونوالمساكين

.هؤلاءمن+ضويةالسلمكاسبهمالتقريبصقياللحدود

صحبةفيالادبهبئ4ات!جاهاؤتحقيقعلىقلمدرا،ادن،سنحوركان.الممزدةآرواحهنورفصةالورنبر،ةقلوبر"نيمقذفنواللنساء

از،مرغم،همومهبعضشاركوهاللذيرنالاخريناللزنوجالشعراءمنعدد!صديقيياقادمانك،صديقياي

الادبيالاوجاهمنشيئاسيزيرعنأخذلقد.افريقيينيكونواللمجميعا-بهذاعلمالميناءرئيسومحند-سدنتظرك

لفظياايقاعاشعرائهمنيتطلبكانالذيالزنوجةفيافمثلاالجديد.الليموناشج،رتحتهناكسأزتظرك

فامهفرارلقيهلعادواعملم!نضاف!!اضتطيكفالتوشبغيامىفرب!ق!هلكفا(باتفوالمثئخصية!أملئامأدبةالىستأتي

،ثقا!هم.تدعموآن،عمارىالاستالت"رلخط-قاتأسفلللزنوخالحقمقي،اللرقيقالغروبضوءالسقوفعلىبقطوحمبن

.-..ء...م.،المخطوباتكاافتياتورتزينونشبابهمالعداءونيعرضو

اًلوله!حيقيالمظ!رعلى،حدهالحس!جورانغير.مسهضقبلهميهياوأن.حاضراأنتستكون

الالاتبمصاصةشعرهيتلىآنبصضرورةيطاللبانهبل،الايقاعفي

ذللك،اللطويلالسطرباستخدام،يخلقذجدهآننلبت!ولا.الافريقيةالفرفميالشعرفيالمتميزةالخاصةموسيقاهسنجورخلقلقد

!رةنقدمول!لمجا،ضرهكليميزالذيالنفسالعميقاللدوارائرنينبلاغب"تقالليدمنالفرف"مبيالشعؤفيم!و!ل.بالشعر!ل!رهبدايةمنذ

باللفرنسية.شعرهمننقتبسأنالصروديفمناللخاصيةهذهعنحقيقي!ةالتقالليدتتيحهمماأكبرمجالاالالمحريقيةاتشعريةللمواهببح،ودرامية

فيه:يقولالذيأدلاأ!54أ!7"ال!م!نليل"قصيدتهمطلعواليكم.الاستبطانالىنزوعاوأكثرماحدالىأهدأبأنهاتميزالل!يالانكلبزية

!++!مم!330دام؟ه+ألاهمأ3ء؟يأة7أ+كاحا!كاح59ءدا3ءأبمدلهنسمححالفيالوقتهذادييكنللمالانكليزيالتنه!رلعلاو

3+أكامللله!3!ح؟لل،1!9!دا15للاللامم!مايلزموملحاكبيراشيئالديهمبئنأحسوا.للذينااللكت!اباالىاللعونيد

كا!-ألا!ي!3!م3كاا!كاو!+ا53!!ح9أللمكاألل71!7533!!كااالمكتوبا)زنجيالشعر-منالممنارالقددفانالطويلكانوأيا.!وله

كاماكاصمداأم3ولحأحدا!مبكثيريمتفوق(ا1ً)-افروكاريبيااويقياافركانسواء-باللفرف"صة

أ!صم!ء7كام5!+!*كاا703+ةيح!74آمداح!حأطدوفقدالاخيرةاالسنواتفيأما.الانكليزيةاللغةفينظيرهعلى

0005يأص"والقصة،الروالةفيبقوةأقدامهمبالانكببزيةالناطقونالزنوج
لاه11+لاه!كاص!ا!حماص!5ا3!ا!حلأم.!+

!يللمر?يمكنسعراءبينهميوجدلالكن.الذاليةوالسبرة،االقص"رة
ححألا،7505؟03!كا321!لأهح!-+15كا511!م+أه!م4+!3بيرويينوجصادا!لمهـ؟؟أل!منيجربولطبقةضمنادراجهمفييفكر-أن

05!كا!م!ح5لاأ3+5

11!)!ما!أاللاهم3مم5!!هم!4اأ!اأم9!للاكامء+!،م3!لااو،نجباناابنضاماليوناو،جواديلوبابنيلاح!7آأ35اأص!7

كاميسلروساناودوابينجماكاو،المارتتيكابنسيزيرايميه
7أاكااص!54ص!مملا.5

.السنغالابنسنجوراو،متيهاابنيلاه!7ة53أ+كاس!اءا

ترجمته:وهذءا!روائرفييحققلمبالانقليز!ةالناطقينالشعراءمنأحداًانبل

ب-،،علىاللبلسمينيديكضممط،اداةاقيها.فرنسافيالكأاباهؤلاءبهيتمننعالذيالركزالانكل+بزيةالادبية

.الغراءعلىالنعومةفيتتفوقاناللتمنلديك،...0.001ا04ا1001
....لي!ربرروهبدتلألمحمط)12(لماصيتينهـصنينوللسنهوفي

الليلنسيممعتتمايلالتيالشامخاتالنخيلأشجاران

س"مع،ألاسعفهاحفيفيكاد

تسمع.الرضمعترنممةولالا.+الكالىيهبياللهبحلرالىجةض(11)

......الدصالمنعابصهدورتللىيخوهو،؟691ل!امبلاللنسبة(12)

ال!لائم،دمناالالىلطنبضالسكو!نصغمعهبتالىرجحلنصخبةالفصثلهذايضسم

لنصغ.555عي

اصابةالض!افلائعهنجمكنغمابمخلالقر3ى(اكارللىجمةسضالانكاليزيقياأخ!لعائرواكثرانحبإناممملر

ف!ه!"القاتمدمنانبضالىابصغ)عبأرةفيللصوتالكا"لالعمق

ينشرأسنجورشعرانرغم،ترجمةأحسنفيحضىالفرنسيالاضا

..كاماح13؟لاهه!كا!3"لىاللفأتاني"مصءللا!محيئمزثص!ثيصهرأأئسأ

وأخملته.صورهب!ريأىلاحسعاظهلطرابيسرالالكليريةفي-حيء3

ديوانمنماخوذةالانحضىبهاا!تشهدناالتيائدالقهوكل

..----س:ص-؟م

بالاصلنهتهلامنا!شلالاءلمنيةالانهكليزلترجمةايلمئيفيماتجت(13)

+أ؟!م+هكالأي*هم75!!كاما!لميؤيالف+كاححبكم!7م!7حتهها!يبانيالوهمالىابدللتنمأعر

!كاي43.+7!4أ!امكاه!أ37لا.م

!ي!3صم"ا+اكا!5!!مأأ*743أ؟أ77"!يامي!؟أ!+أ*2اهمصسلواحدطريرضصزبعة

كاه!+!ي!!م5!اأوليا51+7"7!!ا!ةمح،.5؟305الحديثالعربىالشعردواوين
7!مالأ+حل3أاص!؟!حمهح3لا.3

4أ017931أ؟ااـ؟+05اأ+س!أ153أء!يأ!م!كاأ؟7آهلاهمك!3!لا

كاأهصحاأ5صم7

153اةص!كاص!ي؟+أ151!ي،آكاهص!3(الا"51أمأ!كا!+أ!يلأأ+51.لق02.الادابدارمشمورات

لمها7510أاكاا؟5ء.حى
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اللبيضالاجانب.اخوتهوبينبينهاللتوفيقيستطيعوناللذينا!مهالماثلينقديكنللموفيه.(91ع!مامنشروقد،سنجوردواوفيأولوهو

وغوصه،الحاليةواهتماماته،الحالليةحياتهتزكيةالىيسعىلاوهوالتياللهمومأثلتقدكانوانما،فحسبالشخصيةموسيقاهأتإت

قصائدفيلامهأوللموتىالا،باريسعلماءمنعالمشوونفيصحنةعلىاللحاحها!ثمومهذهأبرزومن.الليومالىشعرءعلىتردد

:يقول.اخرىالعىتعليمهسعىاقذ،ن،المهزومينؤومهوآمراءوالاسلاف!،الموتى

!اماهىاافرحيومدىالموقمفهذاشاعريةعدىعناللقبيرميمالمصومن.عنهم!زله

المقمسةالصورهذهفوفىاللثرقيةالريحابعثفلنالموقفعن،حالايةءلى،سنجورعبروقد.المعقدهذاعمق

.الطروإرمالفوقبهاأبعثكماعلىتهيمنالإنيالرئيسيةالقوة،مبوصفا"وتىنحوالاؤهـيإهاذقليدي

أسمعك،حينتسمعيننيلاانكالنصبافحي"مثلقصبة!في.!قظةللكنهاخ!يرةقوةوهـي،ءالاب

"ا"رفمفهـالررانتنسىالبمالمشمغولةأممثلا!ىساعيا،باريسفيالمنعزلمنفاهمنبالموتىيم!شصث"اتذكاري

أبي،فدمياثارامحولنلكني:يقولوإقدوتهم!مصحبتمنبالقوةالتنرود

أجم!،اإباءأقداماثارأو.الاحديومالموم

المفوحةالرأتيهذءفي.اللحجريةانوجوءذوياخوتيت!مهرآخافاني

.واغارافانىمالرياحكلأمام،يزجووننيالاسلا!أهـىاني

قلبي،فيالماءضحايادخاناستنشقاني،اماه.بالالماللحافلالزجاجيبرجيمناراهم

!الاغريق.اللاتينفيهايصطفاقيالصومعةهذهبداخلاناو.الضبابوسطاوالتدلطحالاسفياحملقاني

الرخاوةمند!!الواقيةالارواحتنقذأنعسى.طريةررينةالمداخنفأرى.-السركونفي

والمتحضرين!المذويينعلىتظهركالتي،سفوحهاعنديرقدونمؤناك!ان

،الاسلافآماماللقامإةمشدودأقفانيهباءأحلاميوكل

،)15(منقوطةغيراجيحاحةمنأوخرح!د؟ل3وبمبمدمغ،الشوارعفيكلهيجرجميالمنحررقلدم،أحلام!كل

...السلخاناتبدمويختلط

هذاقبلالشعيروجعةاللبنيدلقتإى،ضإاحيهمنكما.المرصدهذامن،والان

بمليللدوعلىلما-قىفتبمللالان!لمكتنزتين،و!حم!غوفياقوارعفيتطفوأحلاميالحط

،التلالس!حعئد!لرقد

رسإمه!وأبهةحياتهأوجفىلوردم،لوم-،لاوجاإمبياضغاؤ!علىجنسيأدلاءيرفدمثلما

سنجورزموقد."قآمتهاشدتوقدالزنوجة"!ي،اذن،هذء.اتلال!ذهسفوحعند،انسينضفوفدلىيرقدونوالان

اللقاتمةالالحانمننهراواطلق،سيزيرعناخذهاذيالمفتاحبهذاشفب4...

مطإاللعةفينمضيحيننتساءلانناغير.اللحديدةوالمولسقىالثخية!مودايدبمأ!كرحلني

.!،1()(لوساندكرىكالتبالامس
لسود"ايالضحا))ايوانلداهذاظهرلقد؟-الاخرلذيذوبامنفئاني:انهاد

لل!-أ؟5هـأ3لأ5!دوأ،للشمسالمهيبةالسنويةاللذكرى
لماخرتاريخهرغميتضمنلكنه،8(91عام

الحرباشتملتوقد.الحربس*خواتعن.ندوراتالقصائ!منكثيرا.مدفناجميفيبهايذكرنامايوجدلاللكنما

.-.،تموتواأنسلومارفضتماللذيئالموقاأيها،اهاو

نج!دومنهامقلقلل!ففيدولمحصييإسدومنللهرعندقصاائامنحتهكيسنجوثيفيالموتتقاتلونكيفعرفتمالذين

يمكنلافيماانخراطهعمقمعلنا،الاوروبيتراثهعلىحزيناسنجور،السينأوالسينعن!

ةالقصيدةوالليكم."فريبة"حضارةمجردالاطلاقعلىلهفيأن،المعطوقينرايينيفيالمنبعالدماندفعللقد

)16(9391لوكسمبورجيتسكعوناولادكمجعلتمفقد،احلامبماحمواالموتىأيها

،للوكسمبورجفياالخريفهذاللو!سمبورج،فياا!احهذا.رقيقةأقدامملى

خمنابي،وأحييتعالشتكمالليسا،الاحدضبابفيالفارقةباريسأسطحاحموا،الموتىأيها

موتايتحررإالتيالاسطح

،الماءاختفى،المضكعوناخلىفقدالثوارعالىبرجبنفيالخطرالامانمنانزلخنى

،الاطفالاخ!ص،الماءمحلىال!اللقوارباخنفت،الزر!العيونذويباخوتيللالحقكيط

.الزهوراختفت.الخهنةوالايدجمي

اثمإ!رإ،التي(لفحتهاالاطفالوصيحاتسننمبرزهورعلىاسفاء!عنهابعدهشيءوكلسنجوربينجسربمثابةهناالمو"ىان

المقبل.الشتاءي!حمونكانواالذينالاطفالهـ"أهـ3مزجا-مالس!نءنطريقحضورهمعالمية،لىيتنمددوهو.تعبمه

.عجوزانصسبهلمانالاهناكيعدللم3!"أسسإص)4وطإفي،رالانسإبأسماء،ريمبمالبلالنهر

الإننس.لعبيحاولانفجأةيرىالشفافةبرجهنافذةمنينظرحينوهو.(وسالوموجامبيا

-أطفالبلاالخخييإالصباجهذاالوتىايضايرىلكنه،ا!صقةالث!وارعيملؤاللفرنسيالقتحدم

!هياعادة،قدأرئهـندأفورلصرتىللقرابيمنايمتقدعادةلىايتيير(51)35دلأكا!073،دهولا،!7هـ3ل،فييرتييرتإحهولحدن(ا؟)

حيحالةفيمهنها،مميمنهةلمئووط!سلتوفهيااناللقلبهايهـكونأنتمحتلزمالثمهي(الانالد،م!نيهكلنجلمههولىية)لومخكوسلناف!الوطلن!يةأبطهـالءن

.منقوطة.غهير،"واحدبنواتتلكلن!(أنمثلاادلاجاجةالمستهعهميرةرإقادوقد.الاولنلبلليوتعهدف!دفرنهحدقابعةكدنت

أح!بال!ستىبلرإفيالمرإإالحهـدائقهي!ضاللىكهسمبورج(16)هخاكالىخناصهلةحهملةلارسلالىنابلميونلىافهمطو،يهيناللضرنسمضيد

ه!و،ا92!لهمماموا.وفلخانليها"يهمىبالىاءشهعؤمنكئجرونفهيهاكعوتيالجثهورا1جبلللىاونفبدنحيئةبفدحكلمةكلوسلنعيلىوقبضى،اللثورةلاخدماد

اللقهحيي!/ةفىسبت!مبرلشههرانكهمل.النثانيهةاللذحرإبرإهاشهـتمل!تاوريمافديشلرهربرأتاينإولكملا،ال!جل!يرإيةالعواصمفطبهينمهلتاحهيثبفرنحمحا

منه.اللثاللثافلىطتهـلرعلىالل!حوبفرإنسداعلثتفنإد.،راقحنإلللةدلا2.ثانمابالرإ"عنكتابهفي
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المماللك،دمرتالتي،المدافعحشتالتيالبيضاءاإلاي!د!ط!مغلقاالاطفالمرحأنبل

وأللهبتكبالسياطالعنيدإهبتأالبمالايديقيهاأعجزالنياللوكسمبورجهذء

صفعتك،ااننيالمعفرةالايدبمر،شبابياثارتعقبعن

صفعتنبم.التبمبالبارودالمعفرةالذيضاءالايدفي.كالمروجالناضراتالس!فينوطكم

والكرا!يةالعزلةالىدفضننيالتيالاميفالايدي،برفاقبماليئلىوحلإحلا"ياتهزمت

العالية،ا!ابةق!تالتيالبيضاءالايدي؟هذالم!مبحأنأويمكن

افريقيا،علىتشرفالت!الغابة.نلك،الاو!اق"ءكالاوراقيساقطوىأداه!

افريقيا،قلبفيالثابتمةالمئتصجمةالصحراءوقمطعتالموتحىا!دملونيسحقهموهجروحينذابلين

.ردادخلف!الذ!الرجالكأوانلا!ج!لةالصحراء!زفاتهمستضمتنصةمقبرةيةف!

الحديدية.للسككالىف!لنكاتلتحيلهااللعذراءفطعتالغابةلقد،اللوكصمبورجهذهأعرفلااني

.لرجالالىاتفقرالتيكانتلحضارةاتن!ذكييقياافرغابةقطعت.لحراسةابونيتناوينللذا!راساهؤلاءوالألا

الهي،همىفيداراللذبم!اتراجع-جمواكياداالعانص!انقد

،الاخيرةاللكراهيةهذهأتركأنمستطيعغيرزلضلا)17(النت!يوخمجلسأعضاءيبن

أعرفها،اني،عليهاتعلمتا،ريكة-التينحتالخنادقحفراوالقد

أنيابهـمءنكثيرايكشرونالذيئالدباوماسيينكرا!ية.اكاعمةالشفاهتورددروسمندسسأول

.الاسودلإحمبااللغدفيسأقابضهااني!أخرىمرةأسوفهاالملحوظةتلكم

،!ذابللقب،الهيياآه!خظرتفابمنلهيا،نحم،أواه

باريس،أسطحعلىالجلميديذوبكما.تسقطالتجراورافىاللحظاني

قلبك.طبةشمسفياللخنادفىفي،الحفرفي،المخابفي

أعداني،علىعطوؤطانهجيلدميجريحيث

الجليمد،منا!خ،يىةاللبيض،ءالايديم!ذوبم!اخوتي.اللجديدةالاجناسواملالاممخميرةندفنكأودوبا

الندىأيديبسببأيضا!ذللكعنيدورالذيسنجورشعر!شمغل"الصباحهذا))ملحوظمةان

وعتين.المل!وجصتيعلىليلاترقدا!بماخلالهاوأسر،19مسكريةللخدمةفيهاتط!مخربأاوه!،اللحربس

...-......-.بعيدةمحرخةوألقصيدة.الفرنسيةاقجيوشانهيارعقبآلمانيافي

التوهـيقالىسنجور.دوسلاتدبدوالىالصدوومبيل!منهداومع

صلاة"قصيدةفيكما،2تقريربافيهمفالى،أمرالهما4وطدهوا!فرانلاوروباعورةبين3الدابقرص،بةللزنوجةالمنينةالهيئةمنمستمدة

ودقيقةطويلة"!يحأغنيةفيهاين!"اقي،((!اع)"ا!لملأمأجلمندافئةكريزيةلاؤر!،صورةوبين،كالقردةذكية،مجردةفظة،باردة

:اللكلماتبهذهالليض،ءلاوروبااللكرا!طمنيمكنلااؤريقياانذاكعنديعلنوسنجور.غسهاطلاصأجلمنتعمل

نطاللعوحهين.اللقارتين.كلتاادنبذهدايفقرانروناوروباتنبذأن

الهي،أدبياموقفاأساسهافيلليشتالزنوجةانفجأةننذكرالقصاررهذه

،البضاءالامموسطفرنساضع.اميركيوافروكاريبيموؤف-باحرى-هيوانما،الاطلاقعاىافريقيا

.الابيمينعلىهو،مجضمعهفيلوغلوقد،اسودا!حهافارةفييىالذيم!قالاتود

فيباريس"قصيدةفيالوجودتينوالرأكةالهيبةتستبدلهنابشكلالملادلىيعلنهوأنلسوادهالطبوليد!أنالىبحاجةلليس

اللخطاباتف!تحبسكينخطرةدرجةالىالصلةوثيقبثنميء((الثلحيسيطرلمجتمعالدنياالطبقةفينفسهيجداللذجميالاسودللكن.داًئم

ملحوظةالزلوجةصفحةعلىتظهرالاحيانبعضوفي.الاغواءوبسمة،ثقافةاولغةالمجتمعهذافيلهيكوناندون،الالوانتدرجعليه

الاميركيينالجنودسنجوريحييحينيحدثكما،!شمابهةزائفةوجنورهأصولهعنفصلتهوقد،يفيزهخاصا-!لهيكوناندونبل

؟لمح!قولبالنصر"!كللينا91عء،مباريسيدخاونالذيننوجالريزكيأنفيسيرغبالرجلهذا،قرونوبضعة)18(ميلالافئلاثة

اخوتي،صضيضايزدعوأن،م!معهأسنانفيبهيدؤعاوأن،يمجدءوأنل!وادء

اوربا.فخرافيت،اءكا"هـرااللذدندمروكنصمآنتماذارستأدربم!ماسل4افيعقدقديكونآلايصم!و،قطعيناهعليهاتقعللملافريقيا

وعموره.ء*دومالها!دبهآحرقتالرعد.الذيكنغاذاومار!،لشرورفيا)زنوجةفعالحقي!ةالغربههذءومن.مرةزيارتها

.الشتاءلعدالرديعونمصببغ،رح!تهرسلآنتمانما،كلاف!ان!ى،ن!هاافريقهاالبمأما.سيزيرو،ايميهجيليننيكولاسمثل

0003ماحدالىومقحمة.دخيلةطريقةدائماسممتدو

انم،الابيضزميلهوبينالاسودالمدفعضارببينالتفييزهذا1.

ما.حدالىوططفيخكمي!ءلفي،والرنوجةقطبيبيندائمايظرب-تجولى!مران!نولا

عتءالبحثيهجرحيننجاحهقمةسنجورشعريبلغماوكئيرايئ!ألقحينوهو.ا!يقالكاثولمجه!ورء4آنماه!لوءـو،ا!نويبوا

لاللعوافكعيراهتمامدوفمما،واحدانفعال!سحليقنعوالتوفقهلتبنفبينالتوفبميصجحفانه"التلحفيباريس))قصيدةفيكما

........"ام.:يقول.أصيمانسجامفيالقوتين

كاماص!13+مداهمكالا"ش!"ييتنالىااغنيات"انيوفيدلحباوقصائد

مناللكثيرمنهاتسصمدانهاويبدو،ذه5الهـجرخاصيمةفيها(9491)،لهي

المعه!ادمنأسرعلشكلسشحورشصيتحرللصوقيهـ،.الايقامحيةطاق!ن!،لعهفيالملحيفو!اللذيالابيضبردكؤبلتلقد

...اكصىفيالجليد!ذوبكماالانيذوبقلبيهـوو!مط

ناييت!يا:كيقوسأي!ءلاغير،يتصولصأنطقخيلمهل!مكوتضوهح.وانسى

كالقرفة،الملمسناعم،ناييتيا،اًسمكالبذىاهوالهفرنسهيالش!يوفي!جلسانقيلر،يخدملالمعراوأفمن(17)

،الدمونألضجارسربفيمهدقداذياالعطرانهقمحرارهاص!لدلىئم،ابيولونياالمانياغرتا(تبهـدهثت!لرال!انن!ارءأءحدر

بالسكر،المحلىالصفاءهواسمكنابتيا.هخلوءلمى(الحربباعلانايضا

،الورقاتاللبنأشجارصفاء..وافالر!قيااميركابيئاًلمسافةهي(ا8)
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س2-تتورداقي،)91(السافانايشيهوهو

.ال!سابوتسديد)1؟(ايعلاماتزمانحلللقد.اللظهيرةلشمسالمذكراللظىتحت

!نيويورك،هندبم!ل"مراظلمناوانضر،هـوالندىاسم

)22(والسلوىالمنزمانحلللقديظهرالذياللصهيرالشفقمنأنضبربل

،)23(الربلصكلورتصغيانالاءلليكما.النهارحرارةتسكنحين

دمك.،الدمايهناععلىيخفققلبكوخليالحادالبرقوهزيم،الجافالاعصارانه،ناييت

زاهية.والواناوضجيجاهمهمةهارلمفيرأيتلنهد،لآلاءوفع،ذههيةعملةيا،ناييت

.نفاذةوروائ!ح!ميوشمهليليانك

العقاقير-بائعبيتفياررإيتناولوقتذللككان-.بأسمائكانطقكيما،ساحركالانغدوتوقد،بطلكانا

.النهارمنفراراالليلالرجانيعمونرايتهم.العظيمالمقدرفيا)!يوم).2(ؤوتامنالمنفية،ا!يص،أميرةيا

.النهارمناصدقعنديوالليلهـذهفيناتبعثهاللذيالريللهذامساوياريانلتمسانويمكن

،الهلاهرةاللساعةفيذلككانديوانمن"نيويرورك"مثلوومبيدةفبمعنهمختلمفاكانوان-النهصيدة

،اللشوارعفيالعياةالربيبعثاذنحنهقاللقصدةفهذه،(5691)أءهأ،أ!9س!دا5حبشيات

.الذاكرةتخؤهاالبنياللحياة4مواج!عقدهاطريقءنمقبولكاملبشكلقدميهامكانللزنوجة

.كاثموسهتسطعاللبرمائيةالعناضركلاوكانتللغايةناجحالنهصيدةهذهوبناء.وهارللممانهاتنبينمضيئةمخلصة

هارلم!رأيتعندئذ!هاراللمياهارللم،سطورهاعبرتدردجياينبةواأتيالجا!طومعنبالعهنم،المدويبمطلعها

!خضراًءأذرةنسمةرأيتها،النضارةيبعثاناللذينورائحتها"ارلمدفطءالىالمفاجىءوانتهناللها

العارية.الراقصيناقدامحرثتهاالتيالارصفةمنتنبعث:اللهنصيدةوإل!كم.بهاتنتهيالتيالرحبةالرائعةباللفتةوكذلك

السيف!كحدمسنونةونهودااللحريرمنقبعاتامواجرأيتها

خرافية.واقنعة،الماءزنابقمنوسلالا-ا-

الشرطةخيولحوافروعند!نيويورك

تتدحرر3اللحبمانجوبتكانت،جطللكأربكنبمالبدءفي

.الفهنراءبيوتمنأتية.اللطويلةالسيهناننواتالمذهباتالفتيابئالرائعاتتلكمأرر*تني

الابيض.)24(اللروممنجداولالممراتعلىو!أيت،المعدنبيةالررقعيونكأماماللبدءفيخجلتللكم

الاسور.اللبنمنجداولرأيتالازرقالسجائرضبابهولمحي،اًلجليديةوبسمتك

الابيض.البردمنزهوراًارراءفياورماءرألت.خجلتللكم

.سحرةو،ريشاتملالكة،اجنحةالناطحاتشوارعأعماقفيواللضهم

:نيويوركيااصغي.الشمسكسوؤطترىفلاأءلىالىالاعينيرفع

النحاسمنقداللذياللذكرصوتكالىاصغي،نعممنالملبأبعضلاتاللعواصفننتعددنمنياالناطحاتايتها

1)25(الاوبوامعيرتجوهواليهاصغي،الاملسالحجرمنوطلاء

ةكسردمبقعتسعاقمططالتيالعبراتتخنقهفاللغمالسماء.لهندحبرؤوسهمعتمرةهوأبراجككبريتيضوءكان

بعيد،منالآنيالديجوريقلبكخفقالىاصعي.العاريةمانهاننجسرممراتعلى،اكثرلا،اسنوعان

ود"ها،الافريقيةاللطبولايقاعالىاصغي،الثالثالاسبوعنهايةفياللحمىاتدهمكثم-

الافرينهيةو.الطبولىالافريقيةاللطبولدم.الفهدبانقضلمضةعليكوتنهنض

س3-،حهنولاو-أنهاربلاأسبوعان

!نيويودك.بغتةالجوطيوركلفيهماتساقؤ

اعلنها:اني.المسطحةالعالليةالاسظحرمادعلىوتموت

نيويوركيادمكفييجريالا!"وداللدمخلييديفييدهتبتربى،طفلشفتيعلىبسمةتورقلا

الصلبحة،مفاصلكعناللصدأيزيلحنىاكثر.لا،لونالنامنسيقانتوجدوانما،أمصدريوجدلا

،حياةريتكأنه.عرقولالهارائحةلاوصدورسيهن!ان

.الزواءفوليونةالردفينحنيةجسوركيرك!سبحتى،شفاهتوجدلالانه،حلوةكلمةزوجدلا

العصوراقدمفيكانمايعودوعنرئذبالنقدتثشترىصناءهيةقلوبلوجد،انما

والثورالاسدبينو)الوفافىجديدةمنالوحدةوتتحقق.الحكمةفيهت!لتمهسكتابيوجد،،لا

،والشجرة.المرجانمنببلوراتتزدهيالمصورالوانولوحة

بالمعنى.والاشادة،باللعملالفكرويرتبط!مانهاتنليالبميا،السهادلليالييا

.،المتراقصةالاضواءأهاجتنيلكم

اللجمععلاساتبهـميى55!7؟داو335؟اهنهاالمقعصصد)21(الفراغمنتعويالسياراتابوا!بينما

.المحهابفي(:او-او+)والقهـسهـمة!الطرح،اللمهحيحاللحبمظاهرتطويالحاكلكةوالمياه

اسراليلبنيعلىالهلهانفىدلهألدذ،يههو.اللطم!اموالسسلرىالمن)22(.الاطفالبجثثتفيضأنهاركأنها

بعدسيناءصحراء"لطمئهـردينقهضرهاالثىعاماالاربهـعينفهتهرةفهط

الليقهـديم.القمنفىمصرمنخلروجهماللامارةانمبالمداطقالاشمجا!منتخللاللتىاللسم!هولاوالمراس)91(

اللنفهر*وهر،واللقر\انالانجهيهـلفيذكرهجا،)23(.والاسشرائهي!ة

.اللزنوجصدمفهـضلوهرالهـسمكرفهطدبمن!نعالذيلدشراب11)24(خصبف!الص!قال!تلل/ر!افياتالقديهـمةالمماللكمنايي!سا)02(

حهيانا.1النفديرب!اسممالهـعهربهيةفثطثسرف،نهـحاهطنفهخللة1)25(.ال!سشفالجهـنربفياليمرم.لفىمنطقةفههيفلالااصا.االق!ارة

88



ذكرتي.لهفتسمضجيب،نسبكتنشدانحسبكالرائحةنفاذةبتماسيحانهاركوتدمدم

بالماضي.الحاضراخلطدانمافانا،هذاحدثمتىادريلممهت.لهمرابعيونهنوجنيات

الرحمة.منجمربينهمايصلثم-بالحياةالموتاخلطمثلما.البحراجنياتاختلاقالىحاجةثمةبكوليس

الىتثلففببهبمقالاللتكلفتهمةضدنفسهسنجورحنصنلقدعينيكتفتحيانيكفيكللكن

و!!و."النبععندماناتااهليشربمثلما"قولهفيوذلك،ماحدابركلشهرفيقزحقوس!لى

مثلكلماتيئلف،افريقيللجمهوراساسيةبصفةيتإببانهيجادلهنا،الاذانكلفوقخلها،اذنيكتعإيريوان

3()عوديالي4؟ظأكااكاأ)(3(وبالافونحكا!ظإك!)33(كوراوالارصإاللس!ماءخلق41ذيللرب

علىكريبةا!كلماتهذهكانت،اذا،ةأكاا!اوخلاماةلأهأ)6(ساهـوفوقضحكةمنايامستةفي

تكونانبهاالمقصودوليس.شانهمنهذافليس،الفرنسيال!قاروإء،السابعالليومفيرقدثم

الافريفءع!ندشيءكللانوذللك،وصفية"كلوناناوانماتصويرية)27(الزنجيرقدهالذيالاعظمالرقاد

وكسإل،مخلوقكلوهكذا،واحداإنفبمومعنىاشارةيمثلالزنجيقمسةهـنيتحولحينوالاكتمالالقوةهذهمإثلسنجورويحقق

والمقاموالايقاإعواللفتةوالرائحةللونواوالشكلالمادة،كذللك،نئيءرسرإ-"كونهبمسألةبالهانشغالعنيبتعدوللفرنساالطويلةحبه

العراوسصندلو"4!ميم،الكوراوشكل،اللازوردلون:والوتر)36(الطبهعيةوالمناظرط!فولتهصحنتهفينفسهيغمسو،"السوداءاللشعوب

."جراوهلم،واللقناعوللفتتاتهالراقص،خطواللىحاجةفيعندئذيكونلافهوبالاسلاؤطيربطهماوكلبلدهفي

سنجوريصفهماانفيالشكتزيدالعيارةهذءمثلقراءةاناشعمارهيمدلؤالصفوهذاو،نغسهاوتمصفو.شيءايتيريراوتزكيه

،الانسانفيالتوحدعلىالفنانقدرةيمثلالرنوجةدعاةمناوغيرهعلىالورق،ويتفحسنجورصفويئميزالمزاجوبهذا.4الهادئبموسيقاه

المحتممنيكونوربماالتخصيهـصوجهعلىالافريقيا،لسانفيوليإمى،"حبشيات"منمنقولةالتا!يةواررطور.تنسىلابطريقةوء"تب

احتجاجاتانى-بالضرورة-واللعسعفالامتهانقرونتؤديانوالصوابهوهنايرثيهالذيوا!ط-المنفيثاءلراكثرهخصصديوانوهو

هذءفمثل،هذاومع.مطلقةاحتجاجاتنفسمها!هتصبحابجابية"بلفوراميرة"قصببدةاليهترهزماكلومن،اواروبامناكة!يحالة

الاودوبياللفنانتنضالالحقيقيةالطيعةلاخفإهاءعرضةاللعنصريةالمقالاتمناللقصيدةهذهفييتحردسنجورلكنهـظ؟أملم!33!4ظماهـ)31

بدرجةبالغانخطروطنيعةوهماالزاحفةللهمجيةاللحقبقيوالخطرع!ولالاستبطانتنرايينمنثريانانقىجديدمنويكمتنسفهذاكل

ويجبئونيررحونالعاطفةوإالئنيقائيةؤ؟عداء.واوروباافريقيافيواحدة:يقول

دالما.بيضاءآقنعةيحملونلااوهم،جميعابينإا،هذاحدثتإىادريلست

اذفطالنتوتراتمنالشعريةحيا.تهيبنيان!يسنجورنجحللقد.عدنبجنةالطفولةاخلطدائمافأنا

المغويالرائعواللسحروالغربةالعزللةومن،تدمرهانالممكنمنكان.الرصمةمنج!ريبنهمايصل!-بالحياةالموتاخاطلما

والاهـل،الحربوكارثة،لافريقيااللقوياللعميقوالجثب،لباريساوولآالمقبرةعندس!ترفد،)28(أويم!فاموعائداذاك،شدكنت

ريفوتاناالىفيتهـناممندموياسحقاتسحقالتييدةالجدلللاممالنقي).3(سيالنإاؤورةعند)92(صاناتااهليشربمثلما

اجباريا،المجندينمواطنيهايديغيرآيدعلىوتكرارامراراتسحق)37(،ألفرهعلىلاللهموكان،يأوفامنعائداذاكعندكنت

ر!ول:حيث،"القتيل)قصيدتهفيجميلة.جدبطريقةللهمكتبالذيناللضوءيشفحين،لناالارواحظهور"اعةالساعةوكانت

وا"رافع.اثلات!ضزمار!ةد!كماغني!انالممتة،الاخوبةقبضتهاذتفادىكي،اللدروبأنغادرانبدلاوعندئذ

واكاذيبكم.وامراوغاتكماللطليحديثكمسيفعل1وكذلك.البعدعلى.ؤرفرفقريةدوحان

الكرإاهية،مناللخاليةروحكمفيكراهيةثمةليس؟لامواتأملاحإباءروحأ!!،تردإ

.افيثمناللخاليةرولأحثمفيخبثثمةليس:بقوالاحيتنيلقد

ار!الد،اوبر-!ىسهإراءيا،ووج!كقيميكع!لىصفواماءالمسالمتضعريينزلانسإ2"

.المغفرةلكماطلبدعولي."قلبكفيصحبتناظليرتجددانوعسى

وكأفراد،حرلشعبكممثلينالاناوروباالىيألونارزينولعلوالتقديرالحريرمنلازوردايداهاوألبسمتني

المكوباتإطاقةياء*قواان،والوفوداطإرإةمنشإجاعغيورخسإىفياللبهبدلنصفللبننعومةمن-اثثيةاللحوممنبحديثوفتنتنثي

بارسى،احبالذيالافريقيهذاانتاجعدى"فنفرنس"كلمةعليها.مض:جمها)31(خالاممنموسيقيةاكثربسمتهاكانتو

واتإنقفرنمسإة،زوحإةلنفسهوا!حذ،وجودهيغمربااوروتراثوجعل.بلذةوبكينا،بيننالتجلسالصبجنجمةوأقبلت

اللذبصاولئكازمة!همفيدغبوااذاولعلهم.الكالولييئاللديانة،ذه5الن!ببتاحفظي،المهندمةاختاه-

المولد"هذاانتاجفييطللعوهاان،مضتسنةثلاثينفندسبقوهم.حلقكفيا)دافىبالوهجتتغنىانعساها

مشاكله،ءنمختلفةفىاكلهمسيجدونوهمقولهحدعلى"الثقافي.خطيبةنيلليسوانا،الجميلةللخطيبتيالحباتكانتلقد

مشاكلهعلىيدل.ناريخياالراسنجورتركف!قد.منهاايسركانتوربماكالسو!ونح)؟3(عاليارويانبدلا.اسمكليقل،المفضلاخي-

موضوعتناولتاقيالقصائدتلكفيتركهوقد.تجاهلإهايمكنلاالإنى!لللرإوعةيا.الشمسضوءفيكالحس،ميضويوأن

ولايقررهوبالتوفيقيصرححيث"اللثلجفيباريس"كقصيدةالتوفيق.اسمكتنشدان!بك

"نيويورك"مثلقصائدفيكذلكتركهوقد.يطلبهاواليهيتوسل،التمينالخشبمنصندلا!قلبيان

كشفنقطةتبلغاخىواحداتجاءفيتسيراناللتين"السينليل"و.ا!جنجلودمنقديمجلدوراسي

ياةو.جديدةازمةعنفيهاوعبرجديدةموسيقىخلقوقد.وطهإ،انإينة

الاسم.بههدإاالمعهروقة1الموسهطإالالة)26(

لشلشعلني:نرجمة.بأسرهاكمدت1ح!يهنانهاللتهـوينسفزمنالثدنيا،صحهـاحفيجاء)27(

عمله!ناللطإبعاليهـرإمفلىالدلهوفرطإ"جهن!دصاوكلوالالىضالدسموات

محلهـطإ.ولريةمرإطإإاللة)33("ع!مكلالللذايء!ملهج!ميعمناللساأبعالليرإمفيفاسبحتراح.عملالهـذي

المحدللية.باللهجةبلدكوناوشرفة)،3(.اللثحهاعرابدلاادفياماكناسق-!لء).3(،)!2(،81؟(.لى؟14)

المنإ.فى)36(.المحلليةباللللهجةالمضىإ)35(.ع!نهدنالرإبهابة1-!ئسإعطإطإولأرإيهةمرسيهـقحطإالهةالخهـالام)31(

مدغشقر.وملاجمهامثىجممهوريةعامحهـمة)37(.نحماسيهـيةدينإلطإمرالة32(ل


