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صلجزولس!!كىتحمولمحض!ثش

!!لبميم!!لبد!سا،بمرر!ىتا

لم!صعطلنطابرك!رمحمبالقا

هذاتصفتزاللاتم؟البيتلعرفصل:ءجيبحببهبطهاوير،اللإهـونفهيهيزدهرالذيالبلمدتعرفطهل

التبىالببوتىعائربيتايكونانفيالمتمكيرساورناحيرىالبي!ت،اإن!بيهةاللبؤلقالزمارتوهحالمعتمالشجرفي

دعوالمخ،باللنورللمعوالردهة،آعمدةعلىيسضقر4ل!طرانء!نعروها،الزرقاءاإسماءمنتهـ-ناعمةريح

اشفاق:ديلهاوتسأالليهاتنظرهناكؤاقفةإرمريةاوالتماتيل.**ألق؟حقاأنعرمها.عالوالغارساكنةالريحانشجرة

فيسهر"كلماللذ!هذابيتفاي؟11ءكينةطفالتييا،بك!علواماذا!هنارالى!ووناكالى

هموءيغمرهىئماحركة+للولشع!ثن،كيءتللوايضبمءالرمرنماثيلحييبييامعكامض!انأود

ع!لىويلحإنالانسايزورهب!يتاوكوناني!فلأنهلنجواللحاودالابد**!ه

لعيونيخإلمق!مكأنهبموزبألقشيمء!كلهناكيفعلو"ادا؟ريارته4سطحيطتقراءمدةعلى؟البيتنعرف!هل

)ءالمرمرية،(اكماثيلوهذه؟البترلميها4يقوىلااسرارولغلفه،ا)بشر،يتأللقوالمخدعتلمعالقاعة

لتضمهـرلملا،المسكينةآقناةاننن!ركأزهاهت،كلالفجعلهااللذيماالبموزضظر!لمكتقفالرمروتماثيما

بك،ؤملواماذا:الاءهـرالطدالللهاإضشأبل،شبابرهاوتنعهدوتوعاها؟المسكيضةطغلتييا،بكفعاوامادا

اللذيطن"يلاء،ؤملوامابهادصلوااللذينهؤلاء؟ا(سكينةطفالنييا؟حقاتعرفههل

شانهموماهمأين،المرمرتماثيلحتىحركالذيالظلمهذاظلموها!هناكالى!هناكالى

التماثيل؟فيهتقفالديالعالمنفسيالىيننمواانيرهـ"نوهلترعاليمنيامعكأذ!باناود

،مكانكليعمرونوراوتألقلمعا!،"ويرننقر،وي.*ن،يقف"*!ه*

11ذجميالظلمءنعيونهاوتسالأتممفاقفبمتنطرصا"تةوا!فةنماثيل؟اروحابفيالملفوؤطودربهالجبل!ركطهل

يأفي؟بتأكيفي؟كلههذايكلناين،ا)ءمبسةبالطفلةللحق،اللصلمبفيطريقهاعنتمبحتاللدابة

الامكضة؟وكلاليبوتكلوراءرمزلراهأم؟مكان،اإكبادالتنينابناءيسكئالكهوففي

منوالاخببرةالثالثةالمقطوعةالىاتقلواحينالشراحانعلى،الطودانؤوقهومنيهويالصخر

معاوليئ،ويدورولأحوللهايلفونوراحوا،الل!رة!مواجههالقصيدة!هناكالى!،ناكالى!ح!اتوفههل

فيالايطاليالشوقعنكنعبير!سيرهههـرهانسيجفييفسروهاان!نذهبدعضا،الابايرهاآه!طري!لميمضي

تفسربأنهيعترفونكانواانهمالطنوأغلب،وا!فتاةالشاعرنفسو.للقفه،1،لغةالىلغةمنوتجولتفمالىفممناذتقلتاغئية

يمككلاغريبةبرعشةأصلبتهمالاخيرةالخم!مهةالابياتوان،يكفيلااللطرقات!فيللمغنينملكاتصبحكادتحتىوالعازفينالملحئينأصابع

ا!فتاةوصفتانم!بعد.البلادمنغيرهامنولاايظا)يامنتأ/نياناك!فىنسرهاعلىمدرهاطوتص!كينةفنناةأنشدتها.والحارات

ناينبغيكانالذجمهاللشيب!الىء،دتم،تقصدهالذيوار-تالطبيعة،اللقص!يرةالمعرزبةتهاصيايشغلظلارزيالحئيئوضمنتها،الرهيب

4!ياولكت.الليهاالملىديم!اللظريقوصف2الىرجعتلقد.بهبداالتكه!المتمياقبةالاجيالتعرف!لم.الاسرارسر،الموتطواهماحتى

.لقولبلأبيياتقوللاانهالاحظا"الاب"تمممطلانها!طريقمن"من!يون"التعسةصلمح!بتهاحن!ينعنتعبركانتانالاغنيةسحرتها

عنوتتحدت،السحابفيبهدريلتفاللذيالجبلءن(!الابايهااللشاءهـاللذيشوقعنت!برأم،،النورالدفءبلد،الجنوبالى

الجبلتهفانوبرمد،الضبابفيطرلمقهاعنتبحثالتيالدوابياختلف،"ثيلهـميسشر"ال!رى4روايئفي!سانهاعلىإنشدلم

التنيسنأبناءيسكنهاالتيالكهوفالىفجأةتهبظالجبلوطرلقويتوهح،الايمونآزهارفيهتزدهراللذيالبادهذاحولالشراح

اللرعبوينشرونلى،البشعةأفواههممنا!يران!ونالذينالعجائزوتقف،الزرقاءارر"ماءمنالناعمةاللريحوتهب،الن!ءالبرتقال

فوفووومنتهويممااثتيالصخورالىتنتقلثم،حولل!ممكانكلفيأنلكونالايمكنلااثبلداهزراانافالو.شامخةساكنةالغارأشجار

الغربس9نيسميهءااوالهـونيالانهيارمنصورةكرسم،الطوفانوالسماءالصا!ف"واإثمارلاشحار1هذهقكونانيمكنولا،اللجئوبفي

سؤيافيوجاءتآيوباسفرصورهامانحوعلى"بالايوكاليبسه"اللشمالابناءبرحجمااثذي،والضوروالفنالدفءبلد،ايطأليافيالا

ف!ه!فارقالليهوا)طرتق،السحابيلفهاللجبلانومع.يوحناالمجيى-درلسولهممن،أحضانهالىويهرعوناليهيحنونالعظام

ب!لودتربصونكهوفهفييسكنونالننينأبناءانومع،اللضبابأنعليهماللعس!برمعنيكئوللم.جوتهالاكبرشاعرهمالى"دورر"

!ضيرشيءوكل،الطوفانلمحوقهومنيهـويمماوالم!خر،سبيلعابر"هربلم"الذكهالضاعرشوقوبينالصغيوةالفهاةنسو!بينيربطوا

رافلمهالذياوالسكونواللتمالقالنورعنويبتعد،والارلطشاًلخ!فمشاعرهوسجلالشمسبلادالى(الضباببلادمنصياعذات

:بانمفاعتهـتفتزاللااللط!فلةفانكلههذامع-اللممه،بقةالمقطوعةفييجدواانايضاالعسيرمنيكنوللم،"الايطالليةرحلته"فيعئها

طريقنساانواستسلاميأسفيتقولانها!هناكالى!هناللثالىوشوؤ-4للشمسحبهيبررمابالاسرارالشغوفةايقلأقةحياتهفي

مهربلاالذ!اا!قدرهو.هناكالىيمضي-وس!!هيطريقهالاس.ائشورالى

فيهمابكلاللجبله!ذاأيكون!تردد!لااننفلنذهب،نجاةولامنهدليلايعدموافلم،الاقصهدةمنالثانيةالمقطوعةالىواو"قاوا

اللبراقالثمارفيهتزد!رالذيالبلدالىالطريق!والمفزعةالصور"نىال-ف!يهايهـكدوالممشكلاتذللكمعصادفتهمو9نفرضهمعلى

ال!ىالطر!"ويكونأم؟السماءهنناءمةيحالرو؟!بوالليمونكثيرةباعواميكبرهاالذيملأوواًبمبهاحببهاتسمالالمعذبةف!الفظة.حل

3،



منيس!ت!خرجانيستطعولم،صامتةظنتالطفدةنكن."؟العزيزةومميف؟محدمثهبالئور"يتألقأ)ورلفتهتلمعانذجميانساكنالبيت

.واحدةكلمةشغنيهابين"راهاام؟وهاويةنهايةنفمسهاوه!طزيقاالمفزعةالصورهذهكلئ!ون

ايطالياانصحوان؟قبلمناللبلدهذا"منميون"رأتهلوت!نوف،الليهحنتاللذجميالبلدلرىأنبعدالاخيرالمستقرتكون

دزهارعيناهاوبىأتقيهانشأتفهل.انيهاتحنالتيالجنوببلدهيؤ!طذاكذلكالامركانواذا؟فيهينتظر!امنوجدتالنيبالبيت

من-تقرباللتيانطفلةهذهان؟اللذهبىالبرتقالو!جرا!لليمونأيكونأا!دايةفيم!لهاوكانالنهايةفيالمقطوعةهذهترتيبجاء

الانسانهذا،واسرارهااللطفولهببراءةتحفظتزال،لاالفتاةسن؟اليهقصداللذيهوامالنن!اعرفيهوقعخط

يدرفلم،ءرريدةمناسباتفي-لفيلهلمحبهتكشفالذيالؤيبالقصيدةيلفاللذيالسرللعلا!تنتهيمألالوشككيمرةأ"،ئلة

للحبيبها،الف!اةحبأموراعيهالابهاالابنةحبالف"،ةحبهلهو،اللجوابفبماصلبغيرفيهانقعجعلنااللذيهولاخرهاأولهامن

اللذيالطبيباسانءاىنعرؤهاوقصتها،قص"لهاتكونانبدلااحاطاللذيالتعس،المصير.فنشدهاالتيالفتاةشخصيةلعلاو

الرواية(منالثامنا!كنابفبم)ويذكره،الاخيرمرضهافييزورولبالرعنتةآشيهعنهايرفالكلامقليجعلاتذيو5وموتهابمولدووا

اللكتابفي)امرهـ،فينجاءاوت!ه!اللقديمةالاغني!ةقكمنبصور.والارت!جاف

لهررقولبدبمااللموانؤدعندهمامناًللطبيبخرجلقد.(منهاالثالثالتياللطرو!ةؤ!ي"داخاها"منالقصيدةفهمآناذنلنحاول

به.تبوحأنتمتطيعلااو.أريدلاسر.علىصدرهـاتطوياللطفةهذهانا!نيةوالاع!ألاث!عرفهمفيسواهاطريقة!لمناسلممانهايبدو

وشوقها،و!هالرؤيرلآا!عميقش!قهافيتكمنالطيبةالطفلةطنيعةانالتياقفسيراتكلءنال!تطعناما!لنته!.الاجمالوجهءلى

بهىايمتدكلاهما.ميهاا!لموحيدالارضياث!ءاوهو،فيلهلمالىاررف!يةظروفهفيمبرراتهاعنتنحثاوواللفنانالشاعربحياةتتذرع

يقسولكما،ميلانوضواحيفينشأتلع!ها.لهنهايةلابعدالىار!اءفياووقةفائدتهااللتفسببراتالذهتكونفقد،الاجتماعيئاو

طفلة.ززاللاوهـكااب،لراقصيمنجماعةوافها،اللطبيبالاس-اسهيتكونانينبغسبملاوللكن،الادبيا!نصعلىالضوء

ك!انتلانها،ذللك"ناكثرمنها*لعرفانيسفتطيعلاالرءانغير".الانطلاقونقطة

فنه،واختطفت2فيهولدتاللذيالمكاناسمتدركانمنأصغرل00.01لا

اصلهاءنختىلانسانتكشفألانفسهاوبينبينهادفهـتاو-يرلانهاثعبقىالالأنسانوهذا،افسانلسانعلىزأتيأغنيةالقصيدة

او!،بهاللهموراحتفصفتازهةجمثليهاعثرواالذينان.وفأزها.والوقاك!الشخعيأتالاحداثمنلييرةفى"بكةفيخيطآوروايةفي

وا،تقدوامع"بمآخنوهاوطنهلأالىيعيدوهاانبالد"وعا!بهموتوصعج!ح؟المعنيهومنن!رفأنلمقبلالاغنيةنفهماقلسهطيءمبيف

بئى.المبهبة!لىأطبق.اوحدااليهزمودأنررطيعلنانها!جوز،هذاولكن،القراءمعظمعندمج"ولةكانتربماالروايةان

ترع!اهاانووعذنهالهاتجلتهالمقمسةالعنراءاقىاليهاوخ!يل،ؤ!وقفاقى(منيون)ارر!كينةالطفلههذهعناللطديثمنيمنعناأن

فبمتثقالا-مقدسا-قسمااقعسممتالليلةتلكومن.أمر!!وتولىتهـبورأحت،الراهقةوأشواق،الطفولةبراءةبيناكضحبها

فيالامل.ءلى!تممتتيابللاحدقصتهاترويباحداولااررتقبل.واللعذاباللسررعشةمعهاتحملرياحوالمكاناللز!نوراءمنء!ها

منجمعهبلاللطفلةمنكلهذللكاللطنيبيعرفلم.4الامعونة.....

واغنياتها،اعترافاتهااوغرائب،أحلام!اوآضغاث،لسانهافلتاتجموتهرواص"منالتالثاللكتاببدايةفبنالقصيدةنقابلنحن

ضرباته.توقفآنالمعتمةآشواقهتوشكاللذيالمسكينقلبهاوتشنجاتىتهاوهلةلاولنحيانئا."اوومسنوات-هـترلمجلهلم"

نتهعهد،-اللاتي0للفتيات"ناتماليه"هاراعيتتقيمهاحفلةان،ووقائعهاوايةالراصداثعنبذاتهامستقلة،غريبعالممننسمة

فقد-سمعت.7بالاسراراللحاقلةطبيضهاعلىافوءتلقيقدباتر!ة!،!ماتغنيهاا!يوالاغنياتالفص،ئدمنكغيرهافيهامندمجةغير

المسيح.والسيدالملائكةانالفلاصنأبناءاقواهمنالفتياتهذهب!لان.العجوداللقيثارعأرفهبمأخرىشخصيةتنشدطأو

ينزللوناوفيثآفئونهمللاطفالداشخاصهـ3الاحياندعضفيرر*الرونعوالمفيف"عن.ويبحثقيالذيأثاباهظ-فيلهلمالرواية

.....0505ب!بةوالترالثقافةق!صةح!ياتهوتسجلالوسطىوالللإقةوالننلاءالمسرح

واحتشارتيةالرؤاهدهلهمتحق!"ننا.نالليه.ورات.العقا!ر..
.!مصوتمنيونويميز.بابهأمامموسيقىيس!مع-عشرالثامناللقرنفي

خفيفا،ابيض-لوباالطفلةولبحست.الملاكبعوركقوم"منصن"اقيالاغنيةوأتء!تانطفلةودلخت"-.اببابللهافيةتحتغنبمالتي

المنس!ررل-ش!رهافيعتووض،ذه!!احزاولصدرهماحوللفتواً...اً.1120!لا..
005يسمعىطعيسمهللموط،وا!عبيرللحنعجبه.(اىسجلماها

حتىالطف!ةتجلتانوما.ذهني!بنجناحبنخفيها3وعلى،جوهرةثم،لهلاوتشرصهاا!طوء،تا.عليه!أنمهاوطلب.الاغنيةكلمات

.منها-الاقترابمنالراهبةومنصهم!"منسيونانها":الاطفالهمنفم!،الكاتب!قول!ا،ترجقهولكن.ل!هالىوترجمهادونها

."هداياكمهيه!ا)):يدهافيبسلةذراعهاتمهوهياللطفلةقالتاختالتؤدارر*ربراءةانبل،بعيدمنالاالاصلتحاكيانتستطع

هل":طفلؤال.ويسألونها-يتأملونها،حولهامنالاطفألوتجمعمسقا.شيئااعثرةللغ!نهامنوجعلاجزائهابينربطخببن،من!ا

اخر:طةكسأل."أكونلواتمنيت"ةمب!ناجابت"؟ملارانت.الاصلاللحنسحرتعكساناذنالترجمةزرتطعللم.متوافقا

!أنقلبيليت":منيونردت"؟زنبقةيدكفيتحمينلم!اذا"الانت!باهتلفتانتريدكأنها،وروعةباحتفالبتكلتبدااللطفلةكانت

ما":ثالثطفلسأل."سعي!دةلاصحتاذنلمءثلهاوصريحانقي!ا.اثطثالسطروفي.أهميةلهخبواتذقلاو،يابهفيفريدشيءالى

أجن!ةتقنلاض!":منونقجابت"!لراهادفي؟الاجنحةهذه"صقاتعرفههل":سلؤالهاتنطقوأخذت،وحزناخفوتاالصوتزاد

كلعاىالعميقبالرمزتجيبراحتوهكذا."بعدتفردلم،أجملعن"!هن،كالى!شاكالى"رقولهاوتعبر،متانيةنحامضةبنغمة

.نطلعم،بزاوارصت،سؤالكلع!لىردتاانوبعد.بريمماءسؤالبو!لةتارة.فمهامن3فشرج"نن!بدكلنا"تقولكما،طاخشوق

لكاضزون1اليها-طلب،الصغيرةاللعيونمنتختفيالدهشةوبداتأعسهاانشادمنانت!توعندما.واعدةمستحثةأخرى،-وتادةملحة

-وأمسكت-،ما!تستطيعبكلفقاومت،العجيبةملابسهاعنهاتنضوأنوسطدهـ:جطدةظرةفيلها!الىونظرت،لحظةسكتتالثانيةللمرة

في،الا!نيةهذهتذشدو،راحتمرتفعمكانعلىوجلستمعزفهاأينمن.ايطالياانهبد،":ف!يلهلمأجاب"؟البلدتعرفهل"

رقيق:ساحرصوتوررمر،4دلالتلهسوتمنيونقاقي."؟الجميلةالاغنيةبهذ.جنت

،أكونحتى،.أظهررعولي،هناكالىيوماذهبتان!ايطاليا"قاك4.:ماتؤكدأوتنفيأن

الابيض!؟اثوبعنيتنزعوا!وكأنه،يسألفيلهلموعاد."البردمنهناأتجمدانني،معكفخذنبم

الحميلةت3الارمن4مسرعأمضيم،أنلمص!غيرقييا،قبلمنهناككنتهل":الصحيحبالجوابمنهاظفر

لا!م4



لأ؟المجت!عنمنعنرلاالاخيرةايامهوعاش،ال!أيهذأبصوابابداالمكيناللببتذلكفيلاهبط

زوجت"وفقداللحربفيفترةخدمقديمصديقغيراحدايخاللطيهـاد...

ؤسيلل!يع!ثىعمرهامنالعاتذرةتيلمغ3آنتاآتبم4ابننمعوعإد،هناك،قصيرةللحظةأرقدهنالك

كلمنمعاومةايامفيابي!لزيارةيحضركان،ضج4في!دوء،اللجميماالمثههد-علىالعينتتفتحثم

كانتالتي،سلبشواتعشرالعمرمنالبالغةابننهمعهويحضر،ابوع،الصاف!بةالغلالةأتركهنالك

،-رالدباوذ".طينالاصبغرالاخوإدخل.وجمالاروعهالاياممعتزدادوالاكليلالحزاموراليوأدع

جد،والواكمةس!ءالىاحياناأترفعهكانتخنئنقى،ةلمحببكليتهوا!تسلم...

حالتهوتحسئت.وا(للالبأسحضيضالىاخرىاحياناوتخفضهالسماويةشكالالاوتلك

منيخلهصاءاناخويهمنيطلبراًحولكنه،ابيهوفىةبعد.فشبئاشيئا،امواةولارجلعنتسأللا

جارت!مننواجهعلىيوافقاوان،للكف-ةقطمهاللذياقدسىاالعودالتجاعيدولاالملابسولا

الاضان!اللحوجن.حبهافيوقعانهيبدوكاناككه!"سببراتا"المنيربالجسدتحيط

اطلعهماثمتثيراتردد،اخيهمابرغبةوكآشةاهالاسرةفميسعلىالاءر...

فقد.والامالابمنتهماش!ببق.اسنيراناكانتآقد.ا!صج!ببالسلمر!لىلحناءولام5بلا،حقاعنتعتهاحياتي

اوانهى،عيهتغلبتقدالطببعةبان.حياتهاواخرفيالعجوزالاباحى!بماقاللع!الالممنحملتلكنني

.4زوججوغلىذلكعليهيس!نفعروقتفي،بطهـفليرزقانيوشك،الاوانقبلأشيخجعلنيالحزن

المرولقة،فبحدثتمتشابهةبحأقىيت!ندرونيزالونلاالناسوكان!اشباباخلوداليفأعيدوا

قىالطفلوادسلث،سراآمهمووضعت.اللجميعءناننبأالابفاخفىثبصماباوتعطصهاالثوبل!!!كأن"نا.نالي""راغيتهاوصممت

اللقسبمصىتع!دكما،لهاابوت"عنيعلنبأنءديقاللصوتعهد،الر،فالىهـنحفيج!نبءئؤيهاوتعبر،الن-،ءتركمافيها.نسيراخرى

وحاول."القاسيةالضروارةاقتضتاذاالابهيبوحفلا،السريكتمبان،قبلمنتفعلكانتكماتقفزولاتجريلاالانهيفها.طعتها

مرةكلفيكان،فائدةبلاوركن،باللحقيقةشقببقهماي!قنعاانالا*وانعلىوالسير،الجبالذرىفوقالتنزهالىاغ!مضةنزعةتدفعهابل

للاطفالاللكاذبةخراؤأتكماوفرا)):عينيهمند"طايروالغضبلهمايقولايام!افيولعاها.شجرةالىشجرةمنوالاف!قال،البيوتأسطح

شقيقتيتيستانها.لي!هبم،قأبيمنسبيراتياتنزعوالن.والبلهاءؤ-اتالاخيرمسكنهاالىا!!ت(الت!الطيور.ت!س!ذكانتالاخيرة

4وأبرأتالحباةالىسبيراتااعادتهكيفلهايرويكان"!زوجننيبل!واطمئناننظامفيالاغصلنبب!أعشماشهاتبني

لمال-كاللفاةلهـثذهبكليتهنفسهوهبوإكيف،والانمزالانوحدةرونعاقتالتيواآثم!اثيلالاعمدةحكايةما؟قصتهااذنهيماولكن

يومذاتفاجأهم!احينرهيبفنىالاخوبنواصاب.اصداقبلهايعرفماذا:نسألهاوالليهاتنظرالنيالمرمريةواللتماثيل،ذاكرتهافي!ورها

ول!ن،بطيعماكلالقسيمبىوفعل.منبماصماتؤ!سبيراتابأن.كانتكيفالروايةختالمفينعرفاننا؟المسكينةطفلتييابكفعلوا

والابوة،مقدسهوماكلمنعيلنيهفيقدسيةاشدكانشقيقتهماحبنا.لالي4هـعنفسعهمنبحتالذبم!الروايةبطلكان-فيلهلم..نهايتها

ضعتهاوابنىحماالقوانينكلمناسمىكانمتاللطبيعةبهاحكمتاتياواللموربالتما؟نجليوملأهاعمهافيهادفنالت!الماضبمقاعةعلىيتفرجان

وبآسه،حيرته!ناحيراعوضتهقداللطبيعةان.والاخلاقالاديانؤلمباساؤجملبنالقاعةيغادراانيوش!نأوكانا.اللعجينةوالتوابيت

هذهفييفرظانومحال،عطاياهااسمىو.هوللحبباعب!،انعمتالمفرحا!،لابغيتسابقانوهماومنيون(فيل!لممابنلاللصغببر

يكونانفيالحقيملكاللعذابمنؤ!اسىاهماقا-ىمنوان،المطةوالى،زوجهادنرانفييلماراد-التي"تيريزة"وصلتفقد:الفاجع

.الموتالابينهمايفرقفلنب،ماالحبجمعلقد.حرا"را!هامدرءلىفهايخواناللقت.وحبيبتهعروسهلتكونأقبلت

عليهماواشار.موقفئ!هعلىفأصر،يقنعاهانالاخوانوحاول-رةالاخللمرةيعلنانشاءوكأنه،عنففييدقالمريضوقلبهاناتالية

واراد.منهيفلتانا!اعوللكنه،اييتفيب"هانالقشى:ناناليه!!قالث.ا!عودةالعروسمنوغيرتهللفيالهلماللغريبحبهعن

وشقيقته،زوي4تعببىح!بثالاخرالشمامطءالىيقلهءركجاسنقلان3يفأثظري؟ء:فةحركةكلعليك.نحرمألم،المتريرةصغيرتييا"

اللدير.اعىااوصلوهبالخبرالقسبسآلي،!اسر.اللذيرنالملاحينول*نطاللتفقد.ينكردبمبه":!نهـدوهيمنيونأجابت".قلنكيدق

يعدولم.اللقاربفيفنام،الشكوالتوبةائندمهمومعليهواجت!عت.............الا..

.وراءهيغلقألديربا!سمعصىهدوءه4البوييبيصديمييا".بهولهم!2!ببلهلمسال!للعربرسلكدولم."دلاته

"عروسيا"لهايقولفيلهلميكدوللم"الابدالىللكانني،وزوجي

اهـوواباءاحدوتعهدهـا0النبعنهاالجميعاصةىفقدا.لامامااليفصذراعهاملإتثم،لمجهاالىاليسرىيدهامنيونرفعتخنى

بأنوينمححقا،يرهللمالذيالحبيباخباراليهاينقلو.راح+يةبالرءلم!دميآمامميةوسقطتصرختتى!ظةالاهيوماترتجفوهي

شيئاخط!بئتهاعالىيطلعهاوبدأ.اللهفيث!تهاوتضعبالطفل؟،تم.النبضاواو!لبمنحركةايةتلاحطللم،هائلاالرعبكان:نات!الليه

والتوبة.للانابةالمندينةدو-هاويهيىء،ورميئااهـذيابشروعك!،اعلىالىبهاومضىذراعهءلىفيلهلمحملها

اك-كه!.ؤ*لمت..الاياممعالغريبةطبي!هاوتفتحتاللطألةوذمتلهغيحملانالطبيببمتطعللم.كتفيهفوقالاخيرةرعشاتهيرتعس

اتقنتانهالبى،سنهامثلفيلط!فلةيقدركانممابأسرعواللغناءالجمعويلتئم./المحبوبالكائناللىالحياةردعنالطبوعجز،اللعزاء

-ءتكشفكانتوآكنها.احديعلمهاانغيرمنالقيثارعلنىااللعزفمذكراتمنحكابهاليس!معوا"الماضيقاعة"فيمنيوندفنانبعد

النطقاعضاءفينقميالىراجعايكنلماللذي،التعبيرعنعجزها،الجاداباهيصففالركهبز،التقيالقمبميسعليهميقرأهاكه!ا"لمركيز

ذراهاالاموكانت.التفكيرعلىفدرتها!جمطعجزالىراجعاكانمابقدرلاصارمةقوانينبهالمحيطةالبيئةوعلىنغسهبملىيفرضراحللذكي

نفس!هافييدورالذيالصراًعويعذبها،عينيهاامام،تنموتلعبوهضيشرفلكسي،اللقاسيةبالتربيةاتعهدهمثلاثةابذاءللابوكان؟رحم

جودها.وفياررببكانتالتبمالجريمةوبشاعةبابننهاالامفرحةبينرجالمنرجل!(المركيزوهو)الثانيويصبح،واسعةاملاكعلىالاول

ولاحظ.اللبحيرةعنديس!ونقوممعلتعيشمنهااللطفلةواخنواعلب4برروكانالاخيروللكن.جشديا(ا!فرهموهو)والثالث،الدين

راقصيوتقلي!داللقممفوقللسيروحبهااللجبالبءلمقولعهاالناسىواًلموسيقشىاللعلوماهـ-ىوالاتجاه،الحالمهـةواللحيماةالهدرءالىالميل

،وتجريتقفزكانت.المنطقةتلكالىكأهـايفدونكانوااللذيناللحبالالاباقناعف!عنيفصراعبعدالاخيرانالاخوا!وافلح.والشعر

جا!سنةيجدونهانباك.دائماتعودولكنها،بعي!داونتيه.اللبيتعنتغيبيقنعلموانالابورضي.للهمإ3رسمهاالتيالمقبلةالحياةبتبديل
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تجلسى،المبراورةي!ةالريفاللبيوتلاحدالرئيسيالمدخلا!دةتعت

او":طصرالكبميرةالقاعةفيك-هـيرتنسثملتس!"ريحاللدرجعلىاحظات

ا،يام"--ن،ومؤليولكنها.البيتالىتعودانقبلالرمرتماث!بلاللى

35منبعيدغصر،الماءسطحءاىطافيةقبكلتهاووجدوا،تعدو"دهبت

رل!،!هـ-م!ودكشهم،ء،د؟،!على!سلقهاوهيمخور511لمنسقطتق!دتكون

راالىاسو(رجح.البحاليرهالىالالهاراحد4دصي!حدرالديالموصع

اثر.علىلجسدهارممثروا

وربروا،وصفاءهدوءفيا!"بأفتلمقت،ابنضهابوؤ،ةالاموسمعت

موتهـ-،بكارثةواراحها،المسكينةوديعتهاسترداللذيللهشكرهااظهر

خطي!ئتهاءنكفرتقصدالطظةانواعتقدت.حياتهافياكبركارثةمن

مات.ا!ارلى.عةهاالموترؤمهاقدعليهالزلتاكياللعنةوان،ابووهاوخطيئة

ع-و،لا،صح"ةوحينحببنبينتطلبالصياللبحيرةءنالخرافاتوازتشرت

الكلماتالانحاءكلفي،رعالنتعبرنترد،في!،ءظمةاخرحمتىاالثص،طىءاللىتقذفهابل،الميتةالجثثتطيق

الاناتالارصفةعلىوز!وجبنديسوا!ةا!لهدرعوفراحت،الماءفيطفلهاغرفىاللتيالامفصةومنها

؟اكثز.يومفيذذصأزىاتياالعظامل!جمعالشطئانعلىوفءول،عظامهامنيحرموهالاان

،بالاحلامدنياناض،ةك!رلقد"ولم-،الجذعلفظتثم،باللجمجمةالعاصفة"وقذؤت.الموجيدفظها

إاا!وبرسذنظرصدناوص،تدخل.لكدولم.،اللكنيسةالىها4وذههـبتثوبفيلعثهاالعظلمماجتممعت

درجاتعلىتضعهتكرولم،ينتفحاللثوبباناحستصتىبابهامن

4ؤبيمقصو)م،كاملاالثوبمنويحرجيصرحاللطفلبدأ!حتى41ذبح

.اتستىحللم،اليمنىلليدالاصغرالاءصبعفيصفيرةعظمةسوىشيء

اللكئشة.مفي،د!ف،ءاـيهعهرتىصنر

النصر!أ)ويةطمليى"عدىالتجولءنفلتنقطع،الحكاياتبهدهالمسكينةالام7تأثرت

القبر!فيزاويةالمضكورالزمنهذافيلممالمع-،صبالعاميانف!"فييجداحديكنلم.اتتهاعظامعلىالعثورفياملاالشباطىء

صعد،وايديت،أخذحبواقاتعفامالاببست"جمعهابالتالعظامبأنليصهارحهااللجراة

الارضهواءؤإعلالى!مذاتطف!لتهاتحملانأءلعلىتعي!شىكانتفقد،مبقةواسماك

تعثصنا،،ا!باءوبقيةالبابااماماللطفة)تضع،روءاؤكطبطرسىاللقديسكنيصءكأ

..-.الابدالىاغفرتقدابيهاخطيئةانالجماهيرصب-،تبينلليعلنوا

الركض!علىفانالطوصرر،طانالشدرهورتظفك!يد!"ف!،الشاطىءمنعائدةوهييومكليرونهاالناسىوكان

صدورهمءلمىاذرءالمليشبكوافيقفون،الصغيرةاللعظامعلىحنان

.001ردائهاوطرفيديهاتقبيلالىالاطةالويسرغ

جههـهاعلىر(بتالتيالعظامجانبالىيضعواان"الطبيبواقهوح

منتصبةزالتماال!نت،رةالبحثءنيردهاآو،اللشفاءعلىيعبيمهاأرللعاله،صميراعطمياهيكلا

الساعدوحولالكتففوقلكن،زالتما،اللطبيبتمقعهماوكان.رو"؟الىالمسفر/فياءلمهاويضاعفابنتهاعن

حتص،الصهايق!دمونهاجديدةقطعةكلمعتزدادالامفرحةكانتفقد

البصبل،بصسفحكاكرت!ن.زالتما،اللحريربخيوطتفئمبكهعليهفعكفت،الصغيراللعظمياللهيهل31مل

والصاعد!ألهابصانبادلهاالطبببجاءالاياممنيوموفي.القديسعظإممعاقيعةالعادةهيكما

ير!مضيكيفترب"انترعاهااللتيالعجوزةاسيدةاوارادت،لزيارلمها

.ا"المثفيالامكانت.علصهلتعرضهصنعوقهمنالهصكلفطخرجتو.قتها

وف-رت؟"ففتحاللتلوقالىذهبتاستيقظتوحين.نائمةالاثناء

صلمما.يكنلم!حقانة!نعم":فرحفيوهتفتراًكعةركبتيهاعلى

زذس؟أذى"-ةالجميلةاللطفلةرأيتل!قد!اصحابييامعيافرحوا!حقانه

،ازصنسهونرسم،التزبربترلرطاذعبثدعنانور!،وءمر،ادصاطعوجهـهاءنالقناعارقتواامامبىوقفت.اخرى

صلهانوو..ونتزطعهاتم--!انونتطعو"،الارصر!نوارتفعت،كالملالك!ةوتجلت.اًلحجرة

الطحلفولوكالاسماكلأكلالالامدعصزصلذذدع!،2،علاللطررقودلتنيعدينادتودكئها.محاواتهامنغمالرعلىيدهما

..ودما؟يةتلانتسحزئي.ؤلمبيوسيفرح،اصح"جمطياالفورعلىساتبعهل

!إتركناحيثنبتزىدءكما"ا!!أءؤسياهـىأدةبطعماجسنجعلنيحيةبعثتالتيطفلتي

؟-نذهبأنى؟نذ/هبعأفماروصهاوأخذتا،بالارضإثقلماكلءنبكيانهاانصرفتاليومذللكومن

شاحبةالصهايةفيجدوهاوصتى،الجسدقيودمنفشيئاشيشاتتحرر

ا)ت-ياللحالةاصابىهافقد،ابدادللكبعدعينيهاتفتح،-وللمالوجه

غثميمالرحمن،عهبددمشق.بالموتنسميها

الرءـبانمن!-ع.الديرفيمقيماللبثفقداوعشطيمقاصوهااما

كطؤ-يسيرو!وبعببدمن4علصللاطم!تنإبهبانفكانا،زي!رتهمناخويه

ر5!-1ص!ه!هههههه-57اليصفدحةعلىالتثمة-ا
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......ه!ىهه5!!ه!!هأحمهـهه!هيهىعيح-

فهلم!!م!ترجمكأوانفسها.زرابطلاممزقةانهااًلكاتبقمالكذلامرهـ

.والالقئامالتنا-قعليهاوادخلت،عليههيماجعلتهاالتيهيللها!؟!!ا!ملداتعرلاي!هل

اهـصرفيهبإشالمستلمعنىليسظهرلتالةوهذلرواللغةلدكبلحد!رتو!اةىلماهتا5-37الصف!ضعلىلمنتفوراتننمة-

ناير.كنمماقطعةلذلكالقصدةولصبح.تعديدكلمن..-رصي!!ه!!ههه

.الكالماتفيتلتقالهانعبثااًللغةتحاولالذيالاصطبمالشعرنسميه

.المادة"تعوره))افلاطونيامثالااوجو!را،التعبيرجاران،تصبحيسىريحلا،القلقرائمانهيسمعانوكانا.ممراتهاوالديرحديقة

لاسحرهانفيقولاللحنعندالم؟للفيقفانالمصادفةقبلمنوليسالليلؤحييرىواله،قيثارتهعلىيغ!نياوليعزفطجلسااذالالحظة

يأيدريلاوكلما.ؤهايفهمفلاامامهاالقارىءيتحيروان،شيءيعادلهوهيوفراشهجوارالىيقفجميلاغلامايرى:نومهوتقتلتعذبهر؟يا

وان،ايطالب،هي!البلاننقولانمنءإيناأسهلولليس.تقصدهبلدفييصهـرو!وراينهافيالر؟ياوتعهـاوده.يدهفيلامعبسميمنيهددء

عالمحدودمنتخرجلانها،مكانرؤيافلميصت،التحديدهذاهيالاغنية.والهـذابالقلقمنبا،زيدالا!هاللهروبوسيلةيدريفلاالديرفناء

هـنمماكةالىتنقلنالا؟ها"باللكلمات"رؤير!اوليست،والزمانالمكا)نيضظرزنزانض"نافذةفيواقفايرونهوهمالقلبفي-فئلرمنظرهكانوكم

تخلواللتيالاسراًرمنطقةالى،اللكلماتتعرفلاالتيالخطرةالالحانزوجتهوفاةئبأعنهأخفواالجميعأنومع.البحيرةوراءماالى

.والخؤم"اقىابط)ءمنفسان،بهاويتبركاللشعباليهايحجقديسةاصبحتوكيفوشقيقته

عهصتلح(مراتثلاث"!هناكالى!هناللغالى":تقولمنبونا!ربخطةنفذ4اناسضطاعك!فولا،الخ!رعرفكبفيدريلااحدا

لابدهـ،ذهوهناك."هناك"الىبهايمف!ه!انوراعيهاوسيدهاحبيبها،حىبيبته/رقدتحيثالىذهبالليلوفي.من!لد!اءفيالديرمن

واخرى"بلد""رةف!و.وتوسهلاتهاشوقهاا.يكين!دفعمكانانكونانء:-دالعجوزوصد/هها،هاتابوحولاننبتلبنبعضغيرهناكيكنلم

تعضرصانهاتقولهل.متتاليةلأمقطوعاتثلاثفيجبلوثالثة،"بيت)افزعت"وا-،.يدهاوتناوليدءمدثمللحظةالجثمانائىنظر.دأسها

!ذاؤهـيصع؟النورواالدفءبلدايطالياالى،الجنوباللىشوقهاعن:للعجوزيقولأنقبلقلقاحولهوتلفت،يدهمنتسقطتركهابرودتها

حيثبن،زةت"يأيرةالاصافوعةابالماولكن.للجنالاوالمقظو!ةينعلىسأعود،ولكتي،طويلس!رفأمامي،الانم!هاابقىاناستطببعلن"

جب!إلفيممرلطه-المفزعاللطريقتصفوكيف؟نهدأانيتبعىكان"ا!تصحوحينذلكبلغيهاقى.الم!ناسبالوقتفي

فيولصخوراببنأيطةل"مغامراتءنمخببفقىكاتزكرفيهتزدحم،الالب***

اللبس!دوصفمنانت،تانابعد-اًلمتدفقالجدولوعندالجبلاعالي؟الليموناشجارفيهقىدهرالذي!رهـاللبلدهل

المقطوعةر،--اتمتلمليءالتيلقلقةالرؤياهذه؟تقصسهالذبم!والبيت؟اللذكيةالبرتقالثمارتوهجالممتماللشجرفي

كنها.ؤ-5وكهـوف،والض!اباللسحابيلفهيلمنالاغنةمنالاخيرةهـناثطلثالتبمطلعفيالابياتبهذهنفياجأات،قبلمنقلن!ا

تنسج!انيمكنلا،اللطوفانؤوقها،كلن،وىوصخور،التنينسلالة،الوا!ميالروايةعالمعلىغريباكصوت.نبسوانها.ميسترا""ؤيلهلم

لا.ايرطاللييافيمكانلهايكونانيمكنلاو،الجنوبالىاللشوفىمعمنينموهوولا،الاشعأدكسائرالنصسياقفيمكانهيجدهوفلا

هـ-صلاالقصيدةداخلمنالاخ!برةلآالمقطوعهذهت!ميرمناذنمفر،!ة!*االذيمنتدريلاقراءتهامنتنتهيوحين.فيهامعينموقف

ولا!اللنفس"ةبئظروؤ4اوا)شاعرحيساةفيقسانقحمهاانبغيرخارجهافلملأايرةعاودتا،منيونالمسكتةالطفلةانهااخيراعرفئااذاحتى

ح!ابنا.منايطللب(الىاللحنينعبارةتم!قطأنبال!انيبداهـذيالزمنياكظدابمذاهوفها.دتقهبلدايولاتغنيماذاندري

"بتنطق،الاغني!هـنفييرنالذيهذابنانشنلااللسىنفذتقدغريبةقمةذيهيوهـ،،انقطعقدالاحداثفيهتجري

لمفالهدف،ومخببفخطرنوحمنجنلكنهلحنها،ينطقكماكلماتهاالت-كياللصورةهذه-الزمنتخلعقوة،للابطالاببومبةالحي!اةدائرة

هول!!،بيتاولابلداليسمنونعليهفلحاللذبم!الرحلةمنالاخهوزوتفضويأنولرفض،أسماسهمن-وجودولافكربغيرهايكونلا

ا؟هـ-اانسانعينترهولمقدمفيهتخطلمشيء،العالموراءشيء!ل،!ح!بالزمانعنبخطتخرجلاوهي.المعقولاللعالمكوانين

يسيردربحقيقتهفي،هو،السحابفيدربهيسبيرجبلعنتتحدث

"متسموالطريق.الاقدامعليهلتس!بريخلقللمدرب،الللامتناهىالى،تسميهولاتعرمهلامكانعنتسألحببنمكانيبعدكلعنكذلكتقصينا

1...0000001000العاهـموراءمنقطيئكأنهشيء.المسنول7ولايدريهالسائللامكان

وصوحممىمسنكلقل!لمينقضمائهما.المعلاحرنهاسانظلتامنيخيرحشىا،والصمبالخمايحترقملفييفي!ضالكاتبانصحيح.الارواحوغموضالسررعشةمعهيحمل

وهـنتهويا!ضجمطالصخورءن"دةالقص!معدثحينالكونىالانهماربالغمؤلرصوتفيالقلباعماقمنتصهـدرانهافيقولالاغنيةوصف

-...يزيدنالاالوصفبهذافهودللكومع.والسحزالروعةفائق،التعبير

.اولوفا!فوقهاانستليعلاالوا!ءنشبجفييىخلهايبذلهاللذيواللجهد،حيرةالا

الى،ا)*دمالىالمخعيفاللجميلاللطريقبهذاهناتشىمئيوناناتيمالات"انثم.اللواقعارضفيفجآةاتضحتاقيالهوةيسد

والاشكال،الاجساممنهاختفتالذي،الميتالساكنالابدالى،الموت..

.ؤ"4ومرلىثابتهوماكليغرقوالطو!اقواللضما!السح!وراحتون"!حلا،لهاالماليةترجمةبل،مميوراغنيةنفسط!يليسمتنقرأها

...انللرواءقىفراءتنامننعلمانلناصحيح."بعيدمنالاصلتحاكيان

وأ)ور:--"،نالمكاءنصورةكلتتلاشىحيثاعلىالىيصعدطريق!ومحنررمرفكمأوالأنيةوايطاليظفرنسيةدماءمنخليطمنيونشخصية

ذهـك.الصخورتنحهـصرحيثيلأاللهاوالىفحاةلي،بطيعودءاسرعانلاضطرابنججةيكونانوملهاورم،ك!2صعوبةتعانيكانتانهاطفولتها

إستوي،عالمفييوجدولألابعالىليسمابلاحرىو2،الابدلحالمان.الكلأماءضاءفيخللايكونانمناكثرالفكر

اقولاناستطيعاو،اذناهبط:واللقراروالقمة،والادلىالاعلىفيه..0.0000.5

.سواءفالامر،اصعدعريبه"للغه"ءنمترجمهالايخهانلئايوكدالكاتبدانذلكومع

الريالحوارللكانوالا،الايطالليةاللغةهيتكونانيمكنلاهدهللغةاية

والا؟بالنهايةابى!اية.ؤلمتحمالا؟نفممهعلىكذللكا)زمانيدورالاء،!كلقى،لهداجمطلا.مه!هالذيالبلدءنوم:ون!لهلمبينبعدهايئتي

؟"العجافرالتنبىانباء"منيفهمهانيفغبىاللذيجملالاصالمعنىهوفماهـ-والبلدهذاكانولو،معينبلدياييحددهانيرفضالكاتبوان

الصؤرةاجزاءتنحلالا؟الاخيرلليوم،الكونيللانهيارصورةأليستم!ء-صا،السابقالسؤالعناللوحيدالجوابمنبدفلااذن.ايطاليا

خر(والصاللجبل)الارضتجتمعالا؟الاولىالكونيةالعناصرالى.الاطلاقعلىلغةباية.ئكلملاالاغنيةان.الجوابهذاغرابةبت

رءزالتضين)والنار(الطوفان)والماء.(والضبابالسحاب)والهواءيكنللمولو،لغةفيتتجسدلااليناتنقلهاانتحاولالتيواًلمعافي
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الثباتفياةغببروا،التغرفيانتبات.ظاهرةعنالطبيعةفيهاتكشفالصورةوودهفي(الشعنيالضصءورفيالنمارينفثاللذيللحيوان

توصفبأنالاشجارأولىللذللكفهي.جوتهعإهاتحدتطهالماالتي؟الاخيرةالمفزعة

الزمن.قيودمنبالتحررهإناكالىيحملهاانوراعيهاحبيبهاعلىتلحمنيونفانذلكومع

تذكرسإرإلكنها،النباتصورمنبصودةهناتتغنىلاومنيوفىكانعماالاخيرندادإهاتغيرهناومنوزمانمكانكلوراءموضوعالى

اللدائمالاخضراروهناك،واالسعاءاله*باحهإناك،والنملمءاللحياةبحكاية!هناالى!هناالى:للهتقولكانت.السإابقتإين،المقطوتإلينفي

ينتهي.لااالذيالابديالعوددورةفيتدورا)تيوالحياةالابدالى،تعرؤ!البيتكمااللبلدتعرففهي،حبيبييامعكأمضيأانأود

.الانظارتافتاوبأصاب!هاتشيركانها،احقالفيتسألاطفلةاان،نذهبدعنا،الابأيرهاآه،هناللدالى!ادالى:الانتقولانهاغير

نإذكرانمعنىمنيخلولاوقد.نفسهاالحياةبسرتتعنىلانهادللكيصلمحددهدففبلامفهوحااللطريقتتركبل،هـدفاولامكاناتحددلا

الاخضرالشجراستبدلقهـدالمقصهرةالثانيةكتاقيفيالشاعرانكيفتقولبلاللحبإيبولااسيداتإخاطبلاأنبعد"ذلكعجيباواإيس.الليه

الساكنة،المسكبشبمرة"المرحة"المسثوشجرة،المعتمبالشجر.نفسهاللالوهيةبذلكفترمز،الابأيها

الخالدةألح!ي!اةدورةعنللتعبيرانسبوالسكونالظلاماناحوولعلهالمقطوعتيننفهمأنأمكن،المعنىبهداالاخيرةالمقطوعةفهمنااذا

.والنضوجالثباتمعاتفافااكنرفجعل!-أأنمن.ا!اللوأصبح-،التفسيرهذاضوءعلىالسابقتين

توق!،قداللحياةتيارانوجدناالثانيةالمقطوعةالىاذتقلناافاذ.العدمسكونأوالابدراحةالى0الموء،لالطريقمراحلمنمرحلبن

السكونو.الىصارقدحيهوماكلفيهبإنتحرإكالذيايزمانوان،واحدةميإافيز،ميةلروإيامختلفةصإوراالثلاث.المقطوعاتتصبحبدللك

ف!يهيتحركلاااذي،الخالرإالنقيالمكأنعاامفيالان.ندوارفالاغنيةبالاشواوإالمفعمهـة"منيون"شخصيةعلىنستبعدهان3يمكنلا

المكانصورةفيالحإياةتجمدتلقد.زمانبغيرحركةلااذفتيء.والاسرار

!"،كنهناشيءكل.والمخدعواللقاعةوالاعمدةالبيتفهإناالمطلقالإ/طالإبةاللطبيعمةمنخلفيةلنالرسمالاولى41قطوعةانحقا

اللىتل!ازها!المركةمنهاتلاشتالافعالحتى،ومطمئنوهادىءعن!أوؤا!اراواهـنالليمونأشجارعندنقفلاأنيجبولكننا

افبمنجبلمقطلهوصفهكانمتللبيتووتإولع!هج،،بعدلهمبمثلللمعلزدهإرلقيطم!ن"لسابقةإمنللى،ةللحبرمزانهادلك.وثمارأشجارهيبماالئهإبيةالبرتقالثمار

!غلىء،الامواتيتانه،الاحياءيسكنهممابيتايكونأقيمكنلا!!تنمونباتات!يلناتعورهااقيإتاتالنباانصحيح.نفها

هـلى"اللبيت))هوبل،البشربيوتمنبيشاليس.المرمرشماثيلالذياللعضويالسخاءحمالةفيلناترلسمهاابصورةولكن،الجنوب

وهـل.فنفمهشيءكل،ومعطرن!تفصهشيءكل،-الاطلاقوحهالةفتح،مرح!-فياللئباتأهيالليمو!از!ار.الحياةحركةفيهتتطور

....بة....ومساءصباح.النضوجمرحلةفيالنباثهياللذهبيةاللبرتقالوثمار

المتدإلمحقالحياةتياريومدإالذيهوأ)ميس؟هداغيرشيئاالفنيعسعحتى3الناضجةالثمرةالىالمتفتحةالزهإرةمن،تإاللفرحلةيطويان

ذركبعدعجيبمايكونو!ل؟تمثالاوةصيدةو2لوحةفي"ليثنته"اً!!أةرءزان!مايرمرفوالقارىء،واللغارثالمسهبأشجارالصورةتتوج

اللكلفة،فيالمعنىتقيدقسوتهلان،بماللدول!لىقالىياالفنيكونان،ار!مرةدائمةاشجارؤ!ي،واللعصوراالشعوباخضللاف!لىالابدية

قلتهل"؟الصوتفيوالنغمة،اللوناوالحجرفيالفكرةوتأسر

ذلك،ومع.حياةفيهليسمافياللحياةيخنقوي!لتلبللا؟يقيدسهههههههههههههههههإهإهه!

مممزس!ىيتجود)انمابصدلكثيرلحمياحينيم!دللعملأرلممطولفنين!ةلفنانيمتلىللموبالعنيسعر

هوبل،اتدفقوالواقعالحيةاللحقيقةاللفنفليس(محاكاة)الادابدارمشموراتمن

نثت"ثمبهوننفعلنشاهدهالذيالمتصوروالواقع،المتمثلةاًللخقيقةل.ق

الاخلاصفلاذلكومع!لوناوحجرأوكلمةفي(!نقتلهقلاو)3.مالقرويللشاعرالاعاصبير.

الىالوخيدالسمبيلهوالفنانشوبنهاو.رمعدنقلأو،بالفن.03طوقانلفدوىوجدتها.

تقفالتيالسعيدةاللحالةوهو،المجترالرمانوحثىمنالخلاع!.03""الاياممعوحدي.

.صراعطولبعدوتطمئنلتهدأاللحي!اةفيهام؟0""حبااعطنا.

رحلةخنمتأنبعدالمسيةطفلتناالمرصتماثيلتسالوللذللك.2.الصوفيالباسطلعبدريفيةاليتة

المسبة؟طفلتييا،بكفعلواماذا:الضناببلدو!تارعذاب.02عيدللفوازدوارشمسيقي.

اتكماالحيماةعلىالمرمريةالتماثيلدسمانصهالانيساللافاللفن..؟ناجيللالعرافىيااتالفتجبر.

كلدم:يسمألبل،ذات!!غيرهدفانعرفلابلتوا،حركتهاتوقفلا02.الراويللعدئاىوالسلامالمشمق.

ي!عالذيهووحدهالفنلان؟كلهاالرحلةتلكمعنىوما؟هذا...2الشوافلخالد-وغئاءحداء.

حرهـ4من!صأنيستطببعاللذيوحدهواهو،وقيمليصوقفأن02.الفينوريلمحمدافربقيافنغالشق.،

وخدكللكليسوالسؤال؟بكفعلأواماذا.وتطورهـاوعنائهاادحياة؟.ماللصبورعبدلضلاحاللقديمالفارساحلام5

حكماوةالقياللىبه.قذفمسكينطفللكلموجههوبلمنيونيا.25اصبوزاعبدللصلاحللكماقول!

فاللفن.ؤالحناناوالامومةبالشفقةيفيضسؤالانه.باللحياةعديه2..بسي!ولمعينالقام!فيفاشأ!

الذيم!الهادكلاوالبيت.العزاءيهبأقيستطيعالذيهووحدء.؟.النجعيلحسنفلسطينية!لمات5

عاناهالظلاللذيعنمسكينطفلكلوتسألالمرمرتماثبلفيهتق!الجوعبيادر.

كلمعفيهتستريحانمنيونتستطيعالذيالوحيدالمكانهو.02حاويخليلللدكتور

الا*!ال.اللفقروالثورةسفرة

وحدهفهو،اللعزاءيهباللذيهووحدهالفنكانفاذاذلكومع2.ماللبياتيالوه!ابللعبد

بيت،"هتالمه"اللةنهولانه،مخيفةفيدةالانسانيعزلائذبم!(حديدة.طلب!لاديفيالئالى!"

فير،اللباردةالمرمرتماثيلغيرفيهالانسانيجدلااللذيالاموات.25الصبورعبدلصلاح

.حياةولادفءبغيرتتأللقالتيواللغرف،تلمعالتيالقاءات5هإههإهإهإهههإهإوهإ
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لملا+-/،البيتهذاالىالهربتريدالتبمهكبماوحدهامنيونويى"ت

،العذابمنفيهينتظرهمماالرغمعلى،اديهيرللصعأنيريدفصعانكللان

حديثاصلرهـلىقيء،فياببهن!قدنفسهاثاعر.عذابكلنهايةمنبللا

العدبمبالىبالانتحادهربالذعص"فرتر"المسكينطفلهلسان

صثعلانلصبعش،،لأشواقه4.اد.هرصقدأافحسعه!هعدحعت"في.)آورسعصو،لاللحس
.أعصي..آر.يمسبهـ،"الحاهبيصفيالحبيجداعصيم!طعللملاله"

.؟،الحماةسسجصورهمنيخ!آنالىوصنجنهالسفليابعاللمالى

الفن/بيتفييقيمأناعتطراللذعص"عصسو"المسهكينانى،عروكذللك

للط!فلةاخموةكلهم.الحياةبيتفيالمشلمرارةعالىأنبعد

!!!*3؟بن!2رز؟+شأخفئ*تنؤ!؟خ؟!!تر!لأ؟فياللفشبقوةأحسانذيجوتهللشاعروكلهـابئاء،منيونالمسكينة
د*-لأنن!لأ3نزك!،!!!*!-؟!في!بن-بميم؟--*نيطبما!؟؟6عص؟ظ؟فينجيةنرغ:بر!هلأ--بفيئن!!،جمب!-زرصكاصعحخبهبمؤ!يخجبهحيكج!؟ص

بكا+"لاء3-لأ--قى؟.؟--؟*-،-."3د.-،لأ--:ش++-!قي:!ش-:نيع؟+،-؟؟ةظ3!ش!أ؟ى3طخ!3فيرنجما3ش-كأحنفىبعدهأحدي!حسهالم3ما-،للحيى-،ةقاتلةواللزمنالقاهرة

؟!لى*!!/-.ء!يئ!-خفي-لإ-لأ!،؟"د--ظلا--يخكا-تن"تجتجنيلأكافي*؟قييخ"دلأيم/لاظ+خدكاة"؟قيلإيزءجم!-يرول!+!إ.،!!.."مانتوماس"

..عكا-!3!ءلا-في-+لإيميم33ءخ،ء-:ظس--.:3-"د،د!""زر!ير!ل!ظظبدلا--"لاء+!-ك!تجبزير!يرخ

مءلأ--خ،+تمل!.3لآء--.-:د؟-.ى-ةلأ؟لا؟لأ.بزكا،--؟يزتج3قئحفئع!قي3..:-يرر-

-ختن!فىخ-3؟؟ذ.-يرد-قي!قي/:--:لاقي!/)!ج-شع!!-:خ:كافي؟خ.لألأ!+بزير!ءكأ"خ.-+لى،

كأ-س-*3،*-بئ؟-*،-كا،-لأ؟.-؟بزضلأخ-شع9؟؟.!غب؟:بمفي+؟ء:!3!قي،تتكلم،.لا!+اتتحرك،الرمرتما؟نيلتقفالمميتالبيتهدافي

و-في.ء--ألاخء---لإش"في!!-بم+بلإفيبئش.،خفي،!!!لايم"خفيبمانها.ال!ماتبهتنطق!قبلاللعيونتقولهالحنونسؤالهاحتى

-.؟!!كبنلأ/!-ء:زر؟.لم+-نيلأفي!كافيء--؟؟*ةفيخنر+ش!رز،!لتصثفئظوقهادللكمع،الخلدشونس،كنة،الموتجمودجامدة

...-ءلأ!-،خ،--جى-ب*لأ+:؟؟تر*"لإخخ!!بم3"عصإشا؟2جنواماذا؟المسكيئةطفلتييا،بكفع-صلواعصدا:الرصينالسوعال

!ش،دص!،--لا-؟،ء-،؟--!نن!ظد!؟.شةخت"لا،!حصعأ؟الاطفاليهاأيا،عايخكم

."غش"-ي*--د.لأ-"-*+-ضطع!ط-إء-خ!ء-

لأ.ع!ير-يرج!عءدخ...-ءظفي+كاد-جمني-قي:تيقيدطدإ؟،**

-عرزكا؟ير.-؟-!طني:*-3-ل!-،قي

،-!!*-.،..،..7ظ7إ-!.محطاتكانها،الاحرىبعدواحدصعانثلاثاالمقطوعات.تتابعهكذا

-.-*!هىةلإس..3؟لىلعس-ر.منهعودةلااللذعدالدرعرصعلى،الطويلىالسفرطريقعلى

:".،حتى،الساكنةالموتمملكةالى-الزاهيةاللحمياةمملكةمنسارت

.لمبمبرب--..-!!-م!لا!يونحفنهـوذلك.شيءولافيهشكللااللذيم!اللمدمالىوصلت

اع!أ-.،فيءكأ--"-لا!الهـدف!زراوا.لى.اللخاللدالموتأوالميتخلودالى،الابدهـكون-الى

.ء-بم!!تبر-ء--خ+نر.?برن!!ش:،اللى!هـناكالىةمتوسلةعليهوتلجفيلهام!يآنتحاولالمخيف

-!ءلاع7-!3-ظلا؟ص!.-سإ!-(الاخيرةالمرحلةالىتصلحينانهاغير.وحنينيسيدبمصعيا!لاهناك

01سألأ-ع!ط-لأس..-*-خد9يخءص-طتف-صولبل،.آبييالهتقوللا،تخاطبهتعود.لاالرهيبةرحلتهامن

.-كا-لاد.لالا،--لأ+؟:خ-.ل!!لأ-ءفي3لأيمضىاقيستطيعلابشرالى!وسلتعدلملانهاد!ك،"الابأيرها"

--!ء--.-!:+ء93:تخاطبهأحداتجدفلموللذللك.الخلودططنينةأ!الوتاراحةالىبها

-،.السماءفي"الاب"غير

هوتمثشرا.بمكمفيالمكان،الاخرىالروايةأبوابفيتعودالرحلةهذهصوران

الموضعفي،!ماع!رفتانهاظضااللتيالبحيرةءندفيهنشاتالذيم!

البعاوعصليماصعردرعجمهوكل.اللشقيقينوأمهاابيهابينالمحرمالحبذلكديهداراللذكعص

الر؟يةنسجفيعنخيوطااللفريدةالاغنيةقيرموزاتصبنصالامكنةهذه

يطلب-همنغوايعلىاقيلشابصحفيهوتششرانتوقاذللكانه.ص!رهافيالمسكينةالطفلةتحم!هاالتيالغريبة

الحديت،تعطئبلماذا":لهيقولوهوادب!باحديثامنهح!بنتعبروراعيهاحبيبهااللىبهصح،فيهنشريحعالمالىالمخ!ف

لإميركيالرواليفاستجاب"ابصحيفةمنطردولى-يب!وللكنه.المقيمالخلودبيتوالىنفسهاالحياةالىتلينهاعن

طوالكظلهيلازمهصديقاصبحااللذيقلصحفياللكبيرا،وضعالىينض!يلاصانه.نفسهاهبمتظنمماأخطرالشوقهذاان

موقه.خئ!!،د!اعدشراردعةورءلملبسرها،!اللمفيهيتهيبل،فعسبعذابهافيهينتهيالذي

.تستنبسدآنتستطعلمولذللك.الكارثةقاصعفيوينحهـدرعناصره

اصليرهالتيهتلإااهو""همنغواييابا"و+ر!لها!لهأوالابالىل!توانما،يصمبهااللذيم!السيدولاباللحبيب

روائيباسلول!أوكميههمئغوايحياةعناخيراهوتشنراررنا!لوقالالهرروقىهناك.اووءبالوقفذللكفييرحمها

عنالمنقابفيهوكشف،ئمفسههم!نغوايياسلوب.شبيهاللصوتويخفت،غايتهالىالحنينيصلوهناك.اليهويضمه

وهوخطايقننلوللم،انتحاراائت!لاميركبالكلالبان.حبيبييامعكامضيأنأود!هنالتالى!هناكالى:القائل

اللعكوىاقامتاثنيزوجتهزعيمت:كما،مسدسهيقلب***

عنهاكثفالتبا!عيرةبسببسرارهوتشئرعلىلانحيانهاودفعت"منيون"عنهعبرتالذياللعنينهوذللك

لاو!ا،ا!همئغوايبهـ"بةةواثمع!ى4ييالفنمعبدالىجوتهالفنانقدمهاالتيالضحيئكانتكما،أجلهمن

التهربومحلالتهاسبائي!!فيقاصرة!ةباغواء1،امهكالسإناللئياةلهنكبحتى،يتمزق4وقلبقدمها،طالمخيفاللقاتل

الش!ق.*اللغريب-هدافيرأينايكنومهما.ليخلقيعيشانيريد

..اللسعالدععرائعصعدعصصعمن!ؤيصءسععذ،الشووعهذا-منشيءمناواحدكلصدرففيالمخيف

اوساطفيكبيرةضجةيثيريزال،ممتعكتاببيرمننجدلمانبأنغستاذ!تفأو،؟!بائنافنهـتفجاظفي

لإثبية.العالم؟البعيدالبلدتعرفهل:جوارناالى

الادابدارمن!شورات

مكلاياللغ!فوعمبدالقاهرة
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