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،الجدلحولهكثرسؤال؟الاخلاقيةبالقاييسالفنعلىنحكمهل
؟لاثباتعليهجيبولمن!،.اهاعددلاوهقالاتكتبوسطرت

تاما،اخضاهـاالاخلاقلمقاييسالفنيرضعانفيريد،ل-احقا

ولو،ض!!.والاجادةالابداعمتعهمنفيهيكونقدعماادظرصارفا

هـلمنكاملااطلاؤاالفنيطاقانفيريد،ا!اطعابرا!نفيمعليهيجيب

اجما)يةااقبمبراالاعليهيحكمانيجوزلاانهويدممي،اخلاؤياعتيار

.ه،ليىرءناجض!اؤ!ماالهير!ونقدعماا!نطربغض،اصةاخاا

يصيباوؤهـنجفق،لطرفيناجبناإتودى-طيحاولماومنها.ضار

يركمبر.ويصهفرانجاحامنقمدرا

إشمكلىلأايزيد4وبعض،الجدوىقليلالم!ضادظريالجدلافى

باف!كلةادد!زفلملا،اتامشرا4وممالا.كضبهمنتقرا،راامطراةوغموضا

نااتماديفياكللىاإقةاطروا،ا!داءحل!صااىاولا،استبصارا

انحداره!يايضاكل*لهفولا،اجادتهف!شكلا،معهنفنيانتاجفينن!

ابداء-4ببنالمفصلةوموازتا،!يهالدقهقىأ"إناتأومن،اخلقيا

نستجلىاننسص"طيمور.ها،هوعليهاحمكمانسنلإعقد،وانحداره

برأيف!نبلخوان،والاخلاقالفنبينال!لملاةةمنجوانبخلالهمن

"ج!ردلا،صلبةارضعلىتناؤشهافبكون،الضءديدءندرجة

هـ-جممااوثرهااءجمطاالطر،ور-ةهىحالايعلىوهذه.ؤداغفيتهويم

وص،دة"اهـا!اإإدراسةاخترتوقد.للفنالعاءكأالمشكلاتتاول

ويت!فث،بريئ!بفضاةإبرا)تغرفيبنجاحهفههايرلفخر-،بزدبنا-ار

ايرضايءاولوو!-.والنع!ماتةاورسوةاباهـخ!وؤفااماسمات!من

افيالمفييتدرصونكبفدرله.-اثمره!!9قنيمانا/بق!نانةبة!ي!د

اخلقي،اا)ء!قوطواضحةاقصيدةفا.اوقوبماأمامتقعحضىافتاةا

!ما،كويهوكلاهـهمافيهاإجىهه-انءخصراناله"قاط!اعلىيتحاون

قه،ءد"4ون!،ف!لمافعلاذبمثارااناحقفا.اقسوةوااشهوافيكأا

والمجاهدةش!وز4اشباعفيرغهتهمجرد-دفعهل!،فىهلبطيفخر

احادف-لأامنةخذ.الانتقامهـوالاكبودافعهكانبل،بدعارته

اروقدا!رهوامنؤلفي9!بمام!اصروهابضدثهق"عظيه-امت!نفساورواي!ن!ا

وينض!ق!،ذ"*،ئهمب!!تب!لأا!مرجامنيئتقما!ذا.ا"اضطهادهمرطول

)1(.سباب!مبافسادشبوخ!ممن

الاؤةةامبروحصاتشبهاءر،كمااًفواافداختارانسثاتاتبواو

القص!ائدمناووه،سواوالاخطلرافةاًوشراًطئطلاور!اخترت،1

ال!مهدقة.)!ذهمفصلاثرحا"بشارشخصيه))كأابي!يتجد)1(

مكى.
لط+

مررم-مسض

لر!ؤجمزلؤ!لصيا

بل،فيهموتثفىؤبيلتهاعداءاوالمشاعراعداءتتهددالتي

سخطاالعرببىاافتمعراعنفعنله"ئلتواو.بشاررافيةلاخترت

إن:بياقولاخترتلمالمحبشروكراههةالناسعلى

بهامصفتبالايامعرفومن

راحمغيررءحهروىوبالناس

فتلكءارائيةاتلكلاخترتبل،1الشعرمنهذانتاكلمااو

ورعوفةصبهانغةءبنتكوانعلىبهاؤورنتاذاتز!دلاالقصائد

اءمدولملذكرتهااؤحاشاالهبربيالشعراوغلعنسئلتواو.اطفال

الضكالقصائداوالمسضوردةالاءضاءبئ!ماء.صرحالتيالمهاجياتالى

خونانعلىتزيرصدلاه!،ت.مكث-وفاوصفااتسكمااءصالالافتصف

لانا*الاذنتؤذيفدبذاءة،والسوقالشارعفيالرعاعبذاءة

.الههءمركزمناعهقالىا/بئاؤهاقيفلفل

دراس!لةندرسهاحينا:اضحبخفس!بإ!ياالاتقانمننصيب!،اما

،وؤدرتهاالانفهالاتو?دفىالتمجربةء*دقمندرجتهافنرى،متمهلة

تطوعصاونرى،الانفعالاتودقا؟قالتجروةجوانبزصويرعلى

وايقاعجرسمناللفظلامكمانلمتاواستغلال!اتراكيبوالإكلمات

دائرةفينقب!ال5:حقبهيةحهشةفييوقه:امدىالى،ونغم

اظب،لأافىالقصيدةهذهدرلستكنتوؤد؟عنهننفيهااوا!فن

ثم.5191ل!فةفيصدرتالونفبما((ينثمارفخص-قي"كابىمنالاولى

الكتابمنصد،دةاطبع،ا!داداالمرا!-!ةاكتمابةاعبانالىاصإءت

كانتاقديمةادراستياناحد!ما:لسببينالا!ادةهذهاىااحتجت

الاغاذسكتابي!توي!ااتجم!اوال*مثربناثلاثةاالابياتعلىمقتصرة

لكن.حينذاكاراًئبةامن?روواهـان"اكلوووب،اثا)ثاجزئهفي

ثيالكتبخزاناتاءدىفيالمفقودبشارلد/وانالهظيما*ث،ءاصدث

برا"عشبغ،ء،ثوربناطاهـراءحهداشيخا"-اذالالىهونصبر،تونس

صدرالذي-منهالثالثبالجزءفاذا،تونس!!الاءظمالزيربزونة

فيت!نلما)راًئيةهـنابياتورمبص"على.لحننوي-57!اسفى

.1ابهةادراسشيالىاضيساانالىفاحبجت.الاغاني"رواب

مسألةال!وكمااء2"عرتكنتارزياموقفيانوووامافياا-ببوا

يصرحتصبب!بىااضبب!فانالىفاحعت!ت،كبيراتغبراتفيرالدوألاخلافى

اهـصاصرهـمهذا"عل!كهه.المعقدةالممصألةهذهمنالرا!نموؤفي

قراءعلىاعرضانرأيترذا.القصيدةازاءلراجمبالهاملالاطمث!ان

ء-صاجديدةالأاطبعا!ينشرهاقل!،اجديدةادراستيالمجلة!ظه



آراءومشطلعا،الراهنوموقفيالمسابقمو!فيمثبتا،المذكورالكتابئ

الرائيةفييغإتونهل:المحددالسؤالشداعلىالاجابةفيالقراء

فيدالرةفيقتإونهاالاطلاقيسقوطصاجانبعلىالفنياتقانهاجانب

-*+
:القارىءفلبصأملهاالرائيةهيوهذه

عكلرخليلتبمفيلاروفكاقد
بلىفقال،لاقلت،اؤ-ققال

اعتذاريما،لثاعواذ:ؤلت

يئتقاتلب!إ:--،لىىااكتملا
داإ-ابعدهاهـومؤ!لأ،لوهـا

ابىقدلهمؤقلاليهمؤمقم
قائلهميف!ولانعسىماذا

؟ابدامومال!،مالياقومب-

!خرسوا،لهموما،عليهمماذا

بهويؤخذون،وحديأعشق
عجباياللخلافعجبأيا
احدمودةذىفيلامما

بهاكلفتالتيوحسب،حسبي
ولاا،ذاكلالكأ-فىقبلةاو

ولهى،،ذراعهـاف!عضةاو
يدببرورطهادونلم!ةاو

اءخلخله!براقهةوا)ساق

وقا،للعراكالكفواسترخت

اوزعوركالذيازتفما،انهض

ح،ضنتيعنكالبومغابتقد

ضعنيترىفقد،اجاخذربلا
ؤرض!-"معضديالىآهـوى

خحشاهـ4لحيةبح!قالص!
غيبواخوتحماءلموت-صيحت!ح!
ب!ا!ن!-وتلا"باللاقسم

؟يشفترأتاذابأهـ!كيف

بحاضنتيلجما-!كيفلا-كيفام،

بهابضلبتالذياخمثمىكأتقد

سكنييا:ذاكءضدله!اولت

ظفر!لهـ-،بفةلهمفولي

اصدرناهـصااضبىااالاحكام-اكمنبن!هجبونقدقراؤ!ارعض

و!را،اعربياااثه-صرافيؤصي!دةاقمىىبانهلزص!اتارة،طها

فحش!اولاقسىوةفيهابرونلاوهم،قصيدةأفحمثىبانهانصة،ا

:يدةالقصءـرزهخبثهوهذالكن.اءد/!معإ-،5!إضهواانيمستطيةون

رفثاواصبياناكحديثمدثوفينظاهرينر-اوفث!اقسو؟هاان

ا-دموءصةااحاوىافيازعافااصماكمونكامنانهماولى،الرعماع

حض-كا،افظهوتخيرحذرهبشارأخذؤ"!.الااوانالزاهـءةاحبقىااو

!لا4ادانتالىوصدولعلمه!ايسحاكمهأنأرادقاة-ءاان!و

-،فنصاروفارفضهامنا!4سهتهبىو"ا،لهـ،ادانح!اانعلى

ناواء،قد.فائقةاجادة*نفيها!االىالانت!باهعنيصرفاناالايجب

اماءباالاتإوبيتممدبرمضاراانالاو)كاالقراءةمنا"-ءفىقدارظرىء

وجهلى،ااءو"كإاالحد/ثأسلموبإةحكاوبمانجاحهؤ!دقلمولمثرى،في!ا

.المفهطرب!المضهوجالمقزسالواقذعةالحبهباةر:ضتضتض4أبيات

قه!!بهصادةالاولفقسو،1.أربعةاقساممنارافقياهذهاةتفأ

الفإنيوؤ-مهـ،.اىالاوعشرالاثناتهابياأوهو،ااءوعداداوللقه*قى

وهـ-و،افتاةالاغراءارخذهااقياالماهرةالتدرإجيةالخطواتي!ور

مفىاثانياالثمىطرفطيبدأا!ثالثوقسمها.التاليةالستةالابميات

الفنياتقانهاعلىالاخلاقيسقو!ايفلبوناوالمشروعةفن

؟الدالرةهذهعنضفونها

ضجركنههغيرفيواللوم
الخنرعنكماالف،سفيشاع!-د
عذر؟عندهمؤجهلبلشىامم!

ذكرواذياهـ-اكرهولا،لالا

محتضر،ليلجلباو،حب!مصا

فانتحروا،افيقلا،لاوف،ل

؟القدرحينهساقهوىوذا
البطرغيرهعيبفىينظر

نظرواعيوبهمفىأنهـملو
الخز!فتؤخذ،تغزوكالترك

الحجرالهوىفيلامالذيبغى
كفروافقمدا،قم-باللهبؤمن

واننظرالحديث،ومنهامن!ا

زرا9اهـيمتحلساذابأسى

اثرعضهمامنذراعيفوق
الستر!دونهحالقدوالباب

البهرعلاوقد،ريقمصاو
من!دروالدمع!عنيايه:لت

اشرمف،زلوربيانجت
يذتصرهـلمكمنكلي"فالر

شكرلهما،الكففاسقمن
مقتدر،يطاقمما،قوةذو

رالابكأنها،سوادذات

!حضرواانهملوعليهمويلي
الظفرالم!ساورفأنت!اذهب

الخبر؟ذاكمضشاعانبهبفام

!الحذوينفعكانلوحبرا
عبر!يا،اقولإذافه،منك

خبرمجرباني،بأسلا
(!رظ!لهماالبقفيكانان)

رالاحتر!الهينفنعداما،اقصيدةاباؤكطويشغلءمثرالعامنايتا

اصابها.لماوجزعهااغناةاحزنعنيتحدثاثا)خااقمسماوهذا،منها

ءايها.برضارردفبعط!انالاخهرانببءاهاا"ا

له،صد!وون4بيتصلموئهبشاريدءكبمافحوارالاولقمسم!اأءا

بطفف3رهوإت،ومباذا4ا!وهفياسراًهـ"علىاله*ريقهذايعاقبه

ا)غضبيثارفبينصنع،اداعرةاحياتهعلىوسخطالمسهلموكهمناكاس

دف،ن!هالىويئمر!ونشافيفييرتر3و.:كبمالالم!وءاليا،م!ءا:ويقول

عيوبي؟على!اخنوؤبأنقبلفيصلمصو!!عيوبهمؤي!اويئظرون

المفة-اهواصط!رااوهفى.((اعصثايتهءضع))برثاراانقلنا

فبمثهار!.لارائيةاحقيقيةاالعاطفةالىاوصولامني!كنكالذي

قهاذ،الجذلهظيمفرحاكانبل،حزيناولاغاشايكنامدنطمها

لذ.من4انابرما!روراينو!.عميفةبرفاةيغرراناسضطلع

هـصالانتفام41تيح2اذصءيثافرحايفرحهوبل،فحسبجصمية

يظراالذي!الف!*ب.ا!ففتانسائهممنفاةباغتصابا!نلس

اثهـور!الموقفهذاتتصورأناذنحاول.متصىءغصثهـوبشار

شاع،مجردين.اكثيرونااوةمحيظنهابالبساطةالادبفليس،المعقد

رج!ا!نتخيلبل،حزنهيصورحزبنشاعراو،فرحهيصففرح
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يتصنعمالسببولكنه،والاغتباطالمرحقوي!رحصميمهفيهو

المضطربالمتهدجصوتهوتخيل.والحنقالغضبيتصنعاو،الحزن

فيلهزميليرسبكطالب.والمدعاةالحقيقية،العاطفتينبين

فرححقيقتهفيفهو،مالسببالزميلهذايكرهوهو،الامتحان

وصبحكابأو.اصابهلماوالحسرةالاسفيتصنعلكنه،بهشامت

علىاحمبرادواةصبهذاطفلهلان،الغضبمتصنعاالصغيربطفله

وجذلا،ضحكاينفجرلويودحقيقتهفيالابولكن،يستثقلهلهضيف

افصل""ابهذامعجبصممهفيولانه،جدامضحكالضيفمنظرلان

.وجزعتلوثمنالثقيلايضيفاصابممامغتبط،اله-عيرطفلهمن

اساريرتششنعوكيف،الانفعالانيتنازعهاذصوتهيتقطعكيففتذكر

بريقاعيناهتبرقوىف،المتكلفوالسخطالمكطومالجذلبينوجهه

الاوا-ىعثرالاثنيالابياتاؤراثم.)2(الانفعالين"نمزيعهوعجيبا

.المتهدجالصوتهذاالىفيهاتستمعانوحاول

اخت!ارهالفىيالوزنالىالابياتل!صذهقراء.لكفيانتبهثم

التقلسعشديدبحروهو،المنسرحبحرلهااختار،لهابشار

انفعالينمنيرمزجهانبصطريريدماإلائمبهذاوهو،)3(والاضطراب

ا)خلاعلأهو:جبداا!ناليهننتبهأننريدآخرفلئاويلالم!!ناؤصن،

القصيحدةهذهانقبلمنقكاقد.عنهايعبرانيريداضياالمسرفة

المتهوجة.لنبراتهوالتقاطط،اليوم!لحديثالاسلوبحكايتهافيبارعة

فيوما.خاصةونبرة،خاصنوعمنحديثانهالاننضيفلكن

!فوت!ل،وؤصرطولبصنالقاطعفيوتدافعتقطعمنانسرحاوزن

ام!يدةافكبماهذهبفاريرطوعه،مقزمتلاحقتحركبطيءثموتحرك،قفز

تتكلفوؤحةامراةفيهيقلدمتخنفازازااهتي!نزوقيخلماذليمعله

برقفئرثمشديدببطءالابرءاتقرانااذاالالنايةضحلاوهذا.المحياء

فيايضصانجنواهتززنا،مقطءامقطعامقاطعهابينوفصلن،،مفاجىء

المقاطع.بينانتقالنلا

تقطئيعفيا):اوورة"!ارز4فيا!نانطربل،بالوزنيرتحفلملكنه

تراوهـ"وفبماا،تامة-كاقيثنب"وتخلعهي!حكيتقطيهاافاظهواعباراته

البطيئةاطويلةاالالفاظبين،ش!الىأش!طرومن،ب!تاىابيتمن

ىص.)((تابع11إعةا-ساالهصبرةوالاا!اط،التتابع

صجر!كنههغيرفيواللومعمرخليلتيفبملامنيقد

رواهـلأوهناك،حقا"ءمر))صهد،مهاسصم!كانهلندريلسى:،

فيالاغانيفيترداروايةاهذهاكن.سصيددنعهوكانانهيمةقد

أبرباتشةالاغاننءطحب1"ارر-بحرث،اياسبنمطيمترجمة

لذينلاحظ4الكن.اخ!اكلؤكدةن-لأوهي،لقصدةاهذهمنمختلمفة

.وتحنثت!خلعمنبثطر4إجاكيلماالاسمهذاململاءمةهوحالايعلى

نالذ!الالرصاو،((الهلمدي))ا:ساءافتهمليةالمصر!هجتضاوثي

اهـ-ىالانواستمع."!عوريا)):اف!عب!برهذا،اةحنثاينكلفون

اكام-لااهذهفينهايتهيبلغ،وتموجتلاحقمنالعانبىاالشطرفيما

مصضعملا.!لهءجرءمصببب!ايرمني،(اضاداحبة؟أ((ضصر))ابارعةا

!قرفدا:نورولكما."مضجر"الفاعلاسمبدل((ضىجر))المصدر

اتسبىا،مكامونيستعهلمونالانكليزاناطريفاومن!مقرفدا:منبدلا

اذكورااةبفواوالدي-وفيوفد،الاناصرحاناستطىع)2(

طفولتبى.فبا،ليحدفتجربةهذهان-المهارحطءلميهما-كلاهما

ؤصيدةاحردرستح!ينوتحمايلاترحااحقيقةاهذهزدت(3)

رضه--ىلولاالمهوا:ا)خون!يةت4ابربوهي،المذكورالكتابفيلبمث!ار

.اوزنانفسعلىجاءتالض؟،شجن-الخليفة

!حمبمالقصيرةاالكلماتواثرالطويلةا!كلهإتااثرشرحن(1)

((وتقويه"ضهدرا!فيمنهج:الجاهلياًلثهعر)ءكأابنلمنالاوللفصلا

.06-57ص

:او،)ه(!ضجرانت:لمحدولون،الاستعمالنفسالضجرتعني

)6(.إضجرتكنلا

اخي!يايوه:ؤولنامعلفيالتيالنبرةيحملال!،نيفالشطر

ليسبشارغضبانالىنطرنالفتفييبداوهذا!بقهعكننهولاثرما

الثاني:البيتفياتضعاحاسيزدادهذااكن،جادا

بلى!:فقال!لاةقلت!أف!:قال

الخبر!عذماالناسفيشاعقد

ستمنالاولشعطره.لك!ونكيفوانظر،اسلوبهفيالنظرانعم

بالمعفىياقي.منهابكلا:طقابعدبرهةنقفانيجبؤصيرةكلمات

افق،لهويقولالعاشقصديقهيلومصمديقمنالشعراءلدىالمألوف

اثديدالخاصبالسلوبهبهياتيلكن4.لملامتهتماعالاسيرفضوصاحبه

ورجولة،حزمفيالامربهذاي!ط!لاوهو،)!أفق:قال)).التخلع

وحين((!راجليااصحى":الخليعةالمراةتقولكماعظيمبتخئثبل

بل،وعزمبمشدةهذهالن!بكلمةينطقلا((لا:قلت)):جوابهيعطي

:ةقال)):صدرمهورد((!خويهيالالا)):المرأةنفسبهاتنط!كما

.)ول.()!عاليكبقهالله)):االعاميا-لموبنايماثل)!بلى

،هـاهرارداصديقهعلىيردكيفاثالثابيتهفيا!نوانظبر

."الخبرت*01الناسفيشاعقد)):قالحينحجتهعلي4يقلب

نءاؤلأعبمافالدةفماتدعيكطحقاصاعقدحبرناكاناذا:يقول

كبفانظرلكنو؟بعاذريسبعدولهـسوا!4تخعشىماحثوقدالهوى

المعنى:هذايصوع

؟عذرعندهمفيهبى!بمس-ماء-امحتذاريما!شاعواذ:قلت

ك!امفاجئاصا!4الىبهايلتفت((!شاعواذ((:قولهتامل

ؤطعاذلشطرينابينا(نتدويرائرتاملئم!قففلمث!!م!كا:نقول

(5ل3لاة،!3كاأهيا!م

16ل،كااول/ص!ه!ءي!أهكام

هذهطريقتيمنسميد!شونالقراءمنالكفيرينانبدلا(7)

ياننإروناومنهاينفرونوؤد،العاميهلغنننااًلىالض-عرترجمتيفي

اردثااذاتاءالزوماقى4لازانهااعتقداولكني،التعمالهافياسرفت

الحديثأسلموبيتخذشعرفهذا،صحيحاتمثلااشعراهذاتمثل

اذاالفهمحقنفهمهولا،ءمرهفيالعاميةشههـيدكانوؤدالهومي

أننترجممنمناصلابل،الحديثالكتاببىاسلوفياالىبترجمتهاكتمفيمنا

يصدرمانتذكرثما(ماعرةحياتنافيبهشبيهموقفالىكلهالمو؟ف

بهضانزءاجاظنوا-ت.الدارجةباللهحهحوارمنفيهمخا!ىالالةعن

الظء-بدةهلىهدراسةاليالعا*بالاسعاوبهذااستصالبمامنالقراء

فرجائبم.احديثانقدنافيلطريقةاهذهلمثلت!دهمءلممعننافلئاالا

افة.اا!بريقةبهذهازدادواكلماثشيئاورميئاالغرابرلأتزولان

اكقاداهـدلجماص؟فا،ونةوردهـثةمنتوق!:"ماصح:تعقيب

عنطريقتيهذادواعيلمناورمةءحاولةدون،(والاستهزاءال!خربرةاىا

!ه:اخرىحقبقةقلتماالى.أضميف!كي.اء4االاشارةمجردأو

"سهـكا(أكصباذ،مثهاوالاكثار/قيلآالطرهذهاست!الاىااضطراري

هذايرقراواان،:غيكيفؤراًئيدأرلثانمحاولا،الصامتالورقعلى

اءفيمالةه!الهقبراءتياي!مهونأمامكماكانواولو.ا)مثمهومنالنوع

معلفيهاأقرأا!"ءحافرازكماانأذكران!ا)طبروزوررما.!الثرة

هـراء،يموناناربروبعدوأنا.تامااقصاعا"عههاساتقنعا-ءعرا!ىا

كتبلمحياسنخد?هااذلهاانكارهموؤلهذهطريقتكمااافوااقدك!تبي

4ا،لمراسبانتامااؤتاعاملهتنعفاناالامرمنلمكنومهما.متعددة

حفرإاتكانهبمعاءلمتهلا،باحهاؤ4الات*ونلاالقديرمللادبالصحميحة

لأ!اب!مواقفبتبةثلالايكونلااحي!اءهوان،لزءنابهاانقطعووتة

صمفمشخرجن2نم!تطيعوحده!مبهذا،الحادثةتجاربنامنمقاربةاو

ومائدة?!ةمنلنايرقدمهاناءكاف"!يواللاماالقديمالادب

.وعبرة

س54سالصفحةء!ماالتتمة
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الفقوالا!لاق
-02!الهووءةعلىالمئشورتتمة

!!هه"هصه!هه!ي5
اكلماتاهذهالىضعمالهفيالزالدةالخلاعةو.أمل،رجمنهط((ءما))كلمة

عن!م،:أطولكلروقى،فتبعه،!يه-لي-يىس:المننت،ليةالقصهرة

،ثانطقهمبموهو.عذر:4منندامحع!نلانةمقاطعذاتلنمةتختمه،ثم

اللا-كيما))البطدي((ب،ر!ساءتذكرناشعيعهصسميةبهزةيأؤبه!ا!،

!اهناصسو114،زيىا"عريةالاؤلملامفيآوالوطنةالاحياء!ينراهن

ل!ووو،عمالهةواس.الرجلاماموتتلوىزفضءأوالملأخرى((تردح))

.لأتبرصمره!ا"هـ،نانبدلا((عندهم-فيه-دياوالظروفالجر

6-،عجيبظريفاداجديزاللاكاناذ،!بناروريكونثدممآأشد

امنهـمسىواء،اجرارحرو!طالشعراءلعبتتعودناطالففدنحىنما3

وأمثاللا.((ميمهلهمنه((ي!ولونخبنوالمتصودةالخلعاءلمتالر!ونا

المض!علىاصرارهيطنالآندهو،ء-،حبهح!طل4أوفداصا

:اخفاءدونورلموكه)في

!روا3ذالسفياكرهولا-!لالاقا/إت-ك!حبالنى-،سأكتملا

لفرةاتماطاءناغوركياادأةد!رارفي!الىننبهانالىنحنتاجلا

الأن!ها!شرحالبيت!-تامنلاخهرةاالجهلمةأما.الحيالحديث

بهاينطقاذوهو،ورر-خط!ضهقمنسللغآسببءهاالخبيتبروره

الان!تكو،وغضبحزنمنيننمصنعهكان"ابرعدهادئةمة،بتمماينفجر

."كلايماكسآنض!))الانكلز!ة!ييسهمىا!يا)ا!بوطا((مفاجأة

محتضر-والجلإل-صاحبكمأبدابعدهالومهلاألوما

أرسصاما؟يه!نيايه!!ومكيفكعلىخويا!،أومةنفولكطأو

!خلاصوا!!بيمت

!قفحروا!أفيقلا!لاوفى،ذأبىورا!مفق!لايى،ممم!م

فعلبتكراريحي،!،اتضاحهاا!نتمورأسلوبهعاميةاننعهـتقد

((أبى))افبماديالهمزوبتخفيف!!ومسيغيادوم:نقوللما،الامر

((!محاتحروا!ا!قلا)):الا!رانانجملتاهاما.النفيأداةونجكرار

((اتحروا))الا*ره-لوبرة.لهلهظكيدهبهاي!لنو،تادهبهافيعلن

!)ادلفلوءواذليا"نه،وقاتفولكما،قارئهاوسامعهاضحاكيتعمد

راحت!-ا!باا)يمنىكبضها.لدلكأي)احداهن((تصحن))كماأو

فيمسمكوالنحبرالكيد((:خصمهاتصطلكيتقوذوهي)الببسرور

((....لخالةحروايكيدا!لب!را

الفدر؟4حتلى،قهوىوذاكانلهميفولن!ىماذا

ورلوكءنللاءنتذارا-تممالهلمننكثرالتياًلمحجةهنليستعمل

المسووإ.ةوضعوهي،الآخرونعنهيرضىلافهلمغاهفعلآو،مناصدر

فمبما-زاللاهوبل،جادايستعملمهـالال!".أجبرناالذيالقدرعلى

التبماحجةانسندهمضىيستممل،دوبالناسولىخريتههزؤه

لموبالاسنقسيزاللاأسلوبهفان.اعمالهمتبريرفييستخدمونهـا

الم!خلع.

ا:طراغيرهيبفيينكل؟أبدالهموءامالي!قوميا

اهازىءاالقا"يأسلوبهلكن،منالنايسات،ففاصنىالىهظيعود

انغنفهـمهعلمينايس،لوالذي((!لهموماليما))ؤوا"ؤكهاواضح

اث،؟بيالث!طرأما.واغافيضاكلاءضافيالتعبيرذفسن!ش!هلنزاللا

((.عل!طيصمصىبطحهراله.4علىاللي((:فولنانطبرفهو

ا-فىياصذلهوفي،!عالمصغضبهوفي،.خلعهفيويمستممر

اكالي:البيمتفي،اخفاءهيتصنع

-!خرسوا-لهموما،ءلميهسم!ماذا

نف-ووايمود،-مهـيانهـماو

بس!:ابر4.طقو!و.،زحلهلاىابصجيحالاالاولالتنعطروت!قم!-م!

مهزة"هـإهـصا"تركة((تردح))الفجمماالمرأةبهثطقكها((!خرسوا))

ي!نالاتوالانفهالالممصنىثأكيدالثاننوفطره.بعت،1غامزةبكنتحيها

السابق.البيتفيجاءاً

!الخزرقتاؤص-ث6تعزوكالىةرلص،!بهيرو-ختونو،وحدي؟مثق

ءدهـ-ده!هو.وجذدوشماشهنجصتهعننمريعأؤوىيبلغهنا

ءص!عهولانهفيهميسمتحقي!"وكه!كغه9،ءلميهسخطهممناثكوى

ؤذي!--م2وا(-لممينلفزواترككافهو-هأذاينالهموهـمالقتهقبرلمذظ

.الخنزرصيراد،معلىيضعبلالععابيظاهملاولكن،من!م!وتقل

،وخزرركببنيفردونلاالذ،نبار،ربضصصي!ةل!.خريمةض!آو!،

!وكفرةوأعلاجأعاجمعيون!م!فيقكلهم

:اوضوحاتامهمخلاعتهالفادمالبيتأما

!احإراالهـوى!!لامالذيرضى!اعجبياللخلافعجبايا

الواحد.ابيتاثطريبينالنفملغنويعلمحبمبشارمهارةأنظر

د!بطءنفرآهانيجبلذاك:طويالةأورامإلملالةمنكون/الاولفالنتطر

اطع+مكلخلالميو/ش"!مننتطيعولو؟،وصىشديدوالطويل

نى،لمؤسثالنطقكيفأخرى"رةينءتذكم،يخنءرالمكررة)عجبيا))

ا)ننهط-رهذادارنلكن.والاستهـزاء!تعجباتهبصواتمنهذابامثال

دث،ب.،-،لمثل/40نتدافعدص-يرةكفرة،كلطتالتانيافتمطربازدحام

برن-ي:*"خلع"سريعهةبرسمبىتحرمننصويرهيرءد"،النواثب

خالعبصأراونذ؟ر.ححراهـ--!وىاهـسفي-لامسلذي-إسا

)(الحجربظيه"الفديماءربئايوللنصمناظرةنسنعماهاافنىا)15ءية

بة.فث،ءمأونكرههكلاهايفوللمن

:ا(قهب!ةمنمالعمىهذابهيختماأفيا:يتاالىنصلوالآن

!كةروادفد!وم-بايلهلمو*ندأ!"ودةذيفصيلامما

هـنابهـت?برا،كعادنه!اخراالااحجةاهذهلبضعهلاوهو

((اجم،لايءبجمءلاللهان)):الافر-!نيوهو،ر،قدناستخفاده

رزي51!لفاساافرضناالىاطاهراغرضهمنبقلبهويرتلمذذ،وأمثاله

)(!كفرواوف!!م))تا"افي-ر.لانالاصالجمذناناط.هويقصده

.()!كؤهدول!فومفى.هصأيا!وم((:4واثحرشاهاهيةاافواضحتا

-،-

هـ-نؤجه%رأرءبمنومهـما.4ارا/امناًلاولكلالق!هوذللث

رلصمويفيا!ائالةابم،،رنهاتيىماادى"ضطروننغحنهـفالخالهالت،صية

الايف!!اعليوسلللصوتيةحكايةتوال-ركاالانفعالاتوحكا-فىالعافي

إرا-صو.كونالابباتاةكادخى.وا)خبرةاتورماؤباوا!لملاف!ماوالجرس

-اهـخليع،"فمون،مض!ونمنينفلأنم!ي!لماءجس!،حمىيا

ءتثن.ساخر

اهنه-ا.!نصادهولاوبلناه،لموبماهنآةالقصإاف"تولو

،ا"ه،دكمانالذيالاساسكماالموضوعالىبنت!اريخلضنبل،تغن!طلا

ا/خذهـ--ااتكماااالخطواتبوص!ءفبدأ.اورريرةاللفتاةاوهاغواوهـو

فأولاهاة.اتارتهافينجححتئوندرجبدهاء

وا&فراحد!ثاوكأ!امني،بها3!تاقياو!ب،حمب؟

ار-رزي،الارعنالغرتسنيتسنلمامىت،1مجلبدالماانهخى

"مارضضهاولبغهتتذءرهام!،جيةالةةاةؤيهاجمشهـو.لهك!حيست!ءلا

يش!فنعانهولميىيدماكلاننصثءبل.الصيىم!سافيفرالعنيفة

ءختلففيؤحادئها.العلإورقيإؤانسةواالبريءالحديثبلذةمعها

نءكالصذخره"ن!،وروى،روالاخنلادرانوباوقاكهها،الموضوعات

نتريئطحقا.غرة-4اناىاتطمئنوبداتهداتحتى،والملحالاثء،ر

ؤهـ-مقأ-داناهذافياًلمجررونللمعا!وص/ستعما!ايزاللاحهلهةوهي

اةنوا،هعالمرةواهـاس!ة"وضوعاتشتىفيالفنناةبوتادئةبدأون

ومدربرء--ن،يئمةالبوبالم!ائلبادنبن،والمسرحلسين!اوا،والادب

عله-بةمنادنتعت!مانبادءاءلهن،،سقىال!مىالمم!،للاىاما!راتدرجا

وحذرها،خوؤ،،ويونضاءل،بالامنوتحساقناةاتطمئنحتى،خالصة

ع،فيهاتتحدثألاييضص8ولئلاىااءدريجيااانزلاقهااىالمتفتولا

اية:الاالخطوةاىاير:ءةلأصزرذاكلهتمفلما.الربرل

الأزراكماتحل"اماذابأسولا،ذاكخلالفيؤبلةاو

فحمين.((ذاكخلالفي))قولهلاحظةكن،قبلةعلىلمءبخرأبدا

وتضحك،الاحاديثأطرافتجاذبهوودأت،واطمئنانهاالفتاةهدوءتم

!ةه



عالى4تجرأ6بمزأحمزاحا"تياد!ةبد؟تبل،بريئلأيزلأللاا،ثي6خهكر

،نقولكما)الهامترعلى"،عارضةسريعةقيلةمنها((يخطف"ان

/كدفلم-واخافتهاازعاجهاالىءادوالاواطالةبشدةيقباهالملكنه

اثديد،الملاحشجاجمجالالها.لدعفاال!اذءالت!دكانتحتىبفبلتهتحس

بحدلميخهااعجابهفرطمنبريئةدبلةفبلهاانماانهزعماحتجتفان

الفبصالة.ؤبولعلى،يحملها!رورهاكيرض!وبذلك،وظرمهاوذكائها

ومفاكهت-4حديئهدي+مىترسهلوهوالخفييفاتالقبلاتهذهكررلكنه

،ونطولأكثراخذ!تقبلاتهبئناهتاةاتث!رلمحلم،اعجابهعئعبرواله

ان!صاواب،ادراكاندركولم،نمامابةيعههـالاعججمبهلذةمههاو/تير

هـعلكنه.بقبلةفبا"تيادلهآخذتبل،فحبفبدلالهغبلتعدلم

الحذر!بمالاشنهداربضرورةابيتا؟المحي!ينفس!"إرزكرالنجطحهذا

كلوهدمء4لماافدوالأضانشع!لاىااللجوءوعدمإررجوا

به.ظفرما

:الطورهذااىابهاانتهىكا!صةممدةذلكدام!لما

اثرعض!،منذراعيكوقو!،،ذراصادوق!ةأو

أحشذتبل،عضهقيالىنحولتحنىواشنندتالقبلةاذنطالت

اليها.صارتالنيارح!الدركاندون،ايةطهدأافيلجاوبهالفنماة

ل!ن،!نهابعضةعفننهعاى.4،كبهانماانهاأولالنفها/زعمولعلها

هذاكينجد!هبما،تعيأندونغريزتهااتارةفينجحفالهشكلا

ءلىيقدمأنبشاربتطيعهل.كبيرةلذةوالعضرالطويلالتهيل

أثىارهاكلبرغمب!هـكايى"!6لا؟اذناسمةالحىالا!رةالخطوة

:أخرىخطواتاهاء4لزالكلا..!لدذووامن

ال!تردونهحالفدفىالباببيديهـرطهادون"لمسهأو

ل!ويرمىكأخفيفة((لممسه)اتكونأنعلىمه!لهـاالي"لزيدلاوحه،،

وادعىاعننذراحتجتدان،فعلهاردوينظريدهبمدهايمهحبماسع،ن

ا!-اابل!سةهذهلكن.مقصودةغيريدهمنععويرلةحركةكالتانها

ابتداوهن(.)حتحتعدلمكررهاكلما.اتارلهـازيادةفكمالجد-بهعلها

نامنيتأكدافلكفهو،النهائينجاحهاحتمللالىحما-طهئنبشار

حس--لعلإههايقطعزائرآورفيبوألا،بستمائرهيسترهماالباب

المغازلة.

اله"رعلاوور،ريقء"ىاو"خلخلهابراقةوالسى،ق

هـسناكطارحلةااىاتدريأندونرةأفراالمصكينةوصلت

سءحمت+كغد.هبمافريزتهاممعاأولهصداولا،ارؤهـادابعدهاذتعيع

ستر!افيحيط!تأخذكانتانرهـدفدميهاعنينحسرأنلثوبها

.)81(اخفائهـفا!ياتيالغكان!أنبعدركيتيهاعنينعسرهذهدا!اأوفي)

أثرانحساراسيصح!رالثوب!نونفهم،دخلخال1موضءوالمخلخل

الىنرووتيل،عضةولاطويلةفبلةم!ردأ!لمةالعدلمتم.!كثر

اتهدجة،اذنقطعكأانفاسلت!وحينادما.الائارةشديدتبادلرسقمص

يبقوبماشثارتهاتهتفدنهـ،1علىيخالىءلااذياالد)!يلهوفهذا

الكاملةا&سليمالأ

...للعراكالكفاشيؤختو

ندفعهأنوارفينةالفيمنةبينتحاولالمرحلةهذهؤبلماالىكانت

كف!)نممشرخ!حتى،ويضعفيضعفدفعهااكن،بدهانفسهاعن

الاؤللاآء-نج!دانعردهءنظرو!و.بت،ملاًلعار-لةطولمنتمامماالان

إ--ىاارمزبرايكتفيبرهـضهـ،انحى،زصويرهفيت!نالتيمالاجنبة

وكفهـطالمبوطةةالفظذراععلىتتركزبلغطةيةالجسه!اوصلةاقتعقه

!فالممرقيأفلا"مابعضتقلدهاأخذتوقد،المتشنرة(!الممىضرخية

افنتاةانرلمرزميمفةهينمةلمةوبقىبريئةبجلممسةبدأهذال03الىظرهذا

ت،جح-التيا!نلر-ا!وجالرحيلجها"،ؤجمط-ندركولم،بأسافيها

مى--نمثلم!!امصهريركونءاكثيراوووفىا.اصفيراالنئورذلك"ن

ال!"-(ةبحقا!جاط!تابقاءهناناءورهنأو!بءظنالائاا!ريررات

بر!!"،(مه:جمجيب))"رتديا:هـءامذزكن)مازاهذا(8)

!الحال

ا"سيمنهذأ.يومنافيمجتمعنافييحدثوفم.مثرقهنلحفظيكفي

.)9(المخطىءالظنهذاءنالنلجمة

نألمحبعد.القصةنثمفيواتياطهبشاردهاءالانانطروالكن

يعططأنفيأبىثد-دةمفزةيغفز))للعراكالكفواستبرخت)).يقول

وو،ر!صالذيالمقن!وفادجف!اشعرايف!لكماحدثمانفمبل

هـءاانحدارهدركالىهوىانالىا)!جاهليالشعر!نذالعرببمالادب

اليمباثرةكيمغزبشاراما.تلاهاوء،العباسيةاحضارةاانحلال

وأدرهـتنتنوتهامنأهافتحينالقناةلمحالتمادي!محفالوصلةبعدما

تضعصدأوروبيةبلفةيكبالب!يتهذاانولو.بطقعلاولفداحة

ؤفزهالذيال!جزءموضحنقطايضهون،هكدال!بوهالنشديمعلاملت

الشماعر:

..............لمعراكالكفأسترختو

بىمعمنحدلداو!عنييها:اتماو..........

واص.ومعاقب!لمؤاخدنهمجالالاحديدعالأ"بذلكصلريدوبشار

الالميدةهذهفي.ل!يءأيولكن:وطلالد!"لتصضعلامهلائماان

ونقالضرجرررالقيروامرىءانخلواالنابغتأشعارمننقبلونه/مايرقارب

اكثتوفابالوصفكتط!اغيرهـكاونئععرالرجازواراجيزإمرزدقوا

ذلكأفتقبلون!ا!جنسيةالغطيةتفاصءلفيا!ريحةوالا!اط

ثم-نم:الشواءعلىمس!اجدكموديلسكم"حادي-و!وونهونحفنىنه

مردث؟واحدلفظفيها!يمىاذيم!البب!هليطالهييالكلامهذانعيبون

الطبيعبةاللذةلصويركطعمرهبعدسيا،ط"لمب،رعلمواو

خدممتان4حجتكن.!وةالةدإ"علىحجتهلازدادتال!ن!اذةواللذة

ليس،الخبيتالشعربحفيدةهنهمفنحئ.ادرى.تخدعنالاالمغدماء

بوضلغرضهيخفيماأ!تنهبرل،معتمريحءنوا9عبر"أأخبثه

هـنالجديدالقسماليالبالغةالقسوةميالانو،أ"ل.الدهاءهذا

يصفانالآنيريدارمنس6عنترالبيتالثامنبهذايبدألذياالغصيىة

لهاحدتممادشرىالو!تيةتوهامنفيق3حينورعبهـاال!اةجئى

وصال!افيانهأمرهحغيقةولكن.بهاأو!عاًلديالايناءدرطوتدرك

متنففلهاحدثبماننامتبهاهارى،متهاساخروافنيامهالجزعها

يحكيالهيرتصع،الابليات(اهذهالحفيفيةالعئشامحةهيوه!ه.فيها

بنعمريفعلكما،الخالصبصونهايحكيهلالكنه،ونحيبهاحزنها

جزعهنرىاذوبخاصة،نرعرهفبولمحاىميحملغا،متلاربي!ةأبي

-ببهويكنوانالعتاةلحزنيسشجيبالذيالمخلصوحزنهالصادق

يدركلأالكبارلفادنااحدنجدانألمحزنانعجيبمن(9.)

الخ!واتهذهعنلمحيغفلالغصيد!منالقمىم!(لهذاالعفيفيالمفؤى

النترييفةالفتاةانارةمينجححتىبنناراتخذهااالتبمالىدرجةالماكرة

سيعدثبماداريةاليهجاءتفدويطنها،عفافهاعلىل!ونهاوتفليب.

يفولفاولزني.الدعارةلهوتامنبيففي4لقبوان!ا!قبولهمسشعدة

"الاسلامأعلام"سلسىلمةقيبشار!كتابهميا!قصيدةهذهعن

العثهـادةبيوتمنبيتهذااتاليهكيخيلىيؤآهاوالمرء)):،76عي)

كانفقدس()بكرعشريئبنت))ثتاةصورةكلهاوالصورة.السرية

المس!ترارالامص،زحورياتسنلتةبضة-صفيراتيحبهنبنئتار

ختننالاسرمتنفويرجلبهاويهمويقارصهاو!لموسهايهغازلهالامثا!هن

1.1وإلمذ،بقوتهوتصنؤ!،لهقر،يديهبينمطواعذي!يلةوهىالشعر

،-و!مىاورتهعلإبهابافتدارهتلهحآن-ال!معتذرفهعيةثانتكاوان-

تخفيكليفأدريلابنتمفى!اعض"الاولاءي!رها،بهاوظفره،لها

!فافنبماخطهالييض!صفوبذلك.)يعودونحيقاهلهاعناثر!ا

أما.اجاهلةااليريئةالمسكينةلظكاثمهنيعااظاماخطالقصدةفهـم

دموعدءوعغااناقارىءافسيرىعليهاباقنم!دارهاللهحاهايملذانهافوله

ولاقيهاتاذذلاا!س"خاشلأوىبشارمنشكواهاوانالصادقةاحيرةا

دهاءاكن،4تقلامآلملامال-انهاعلىيضءاذياخبثههووانما،لهح

الشديد.للاسفالكبيرناقدناخدعقدبشار

لمه5



هنآ.متهكماهازئاهوبصوته؟لقناةثلام؟يحكيبشاربل.مصمابها

صوتنسمعالابياتهذهؤك!لسشاةالقارىءاليهينتبهأنيجبما

لحسرهايفلدص،رصوتنسمعولكن،لهاحدثماعلىيضفجعالؤاه

وصونهـا.مسرلمحهحلاعهديالأنتويصوغاويقلد،هـاخرامتهكما

دبضلكنهانثويصو!هو،طبيعياصولاثانعنهاصدراذاالاشوك!

الذيالممزوبمالصوتهذاتفهماننتئت!ان.((متخمئتا))صوتا

ضربتانئيامرض.بهشبيهامومعامتصورصحيحا!ابنن!اريصدره

محكيتاليكجئتتم.شاكيامتالماوصاحمبكىمنكم!راضعيفاشابا

صوتديوشكواهصياحها!لمدوآخدتبعوتيمفنغبراحدثمالك

-،تالابلمحيبننماريفعلهماهذا.وشماتةواحتقاراسخريهيتلوى

مالالوف-"بمدحمينطفهالمحالتولعلىيزيدانهاليهمعهالمحا،الالادمة

عنها.يصلمر

الص،دقةالدرا!ي!ةالخكايةصوتشبشارمنضنمعهالدي

المسمىابساخراررفليدصوتهوبل،عمرننتعرهـولنسمعهالمذي

.الأبياتالياذنلن!صةمع..لاكا!م،كابالالكليزية

لدمعكلنحدراو!عنييها:لتماو..........

اننر-مدش،زلوربيانتنرعمواكالذيانت!ما!انهض.

ب-سار.بهيصورةان!ض:الماكراللفظهذالنضملهنانمف

باف"سابقبيمتأيدييعرحلمدهو،مبانترغيريصويراوضعهـءأ

:-"معلعهلمحياونهوراًلاليى!امرىءببيتقلاهذافارن.اعتلاها

اءدهاخرى"رةتدرك((...ا!خلهالصر!تخلعهامنبكىيعااذا))

هـمحنصميممهميائارةالفالمباثمرغيراكلمىحيكونوكيف،برشار

عليهااحتالوركانالهعلىيدلا"زعموااءذي((و.ادعحالتصرئ

!خص!اوالذين،العصرذلكب!ماملأالذينالفوادينمنبعدد

حبانلالىوجطب!ابريثاتااه*يات1حداعؤب!ا-ونهاءرجالأ-

.).اً،دصالدهبعضفيحيلهـميصفربميعةابيبنوعمر.الرجأل

!بلتكأىضميرهوععهمعصدهثوفبشارلعتاةالموادونأولثكأك!

اتاليةاببيتمنالا،لأشطرامن-*جلىلم.ولماهان

ينتصرميكمنكلي!ا!لهحاضنتيعنكاديومغابتور

كانتيوء،فاختار،،فامردهاليوماختيارأ!ناذصاردهاء

هـولغلهأو،وحراسنهابمرالمحعنه1المكلفةالأمةفىكتهاوروحيدةميه

صفبعدهدليسادتاليانةطراما.ماكرةبوسيلةمذهاتخلصناوزي

فيك،سءنك-لياةالجرحرو!سابعدي.طمل.ثنيوالىالتخلع

يفخلاعتهمبلئاانلعننا.منهاواحدكلمعبشارأهنزازولصور

نسشنطيعلا،هوخلاعتهالايصورلاكانحيتفصيدلهمنالاولالفم

فمس!وةديالمضخنثبصوتهالانثويتفجعهايقلدهنامهو.هناقبولها

والسخط:البراهيةالاميناتفرلاشنيعة

رثفلهما،الكففاسقمنضبفينرىفقد!ليخذربيا

المغلوبةالمخدوعةالمسكينةهذهانبدلا.هعلاحدثهذاانبدلا

وطدبباثكوى،ومحجزهاضعفهافي،اللهالىتوجهتقدامرهاعلى

مقلدا!ايطقالذيهوبشاراانالبيتكراهةلكن.الانتقام

((شكبرلهما))وقولها.حيذنهاودلةضعفهامنساخراوتضرعهادعا!ا

الضيالخفيفةبالقبلةيكتفلم.حدعئدطمعهيقفلاكلماعانهيعني

9تس،0وراءهاسجروراان-تدركدونالغريرةقبلتهاوالتيبهابدا

القواداتةهؤلاءلاحدىعمروصفاليك)01)

باللعبالجدمراراتخلطنعالمةطبةهاتتها

الفضبسوراتعندوتراخيلهالانتاذاالقولاتغلهـط

وادببرفقوتأناهـارألمهاعنتصرقهاتزللم

.الابياتهذهعمرأنش!دهلماعتيقابيابنصديقهتعليقويعحبني

قبابيابنفال.اعربياالادبتاريخ.فيالفكاهاتأبعمنواعد"ه

قصلمذسخليفةيطلبونالناس)):لقوادتههذاعمروصفسمعلما

اغاني))!يجطونهؤماامورهميدبرهذهقوادزكصفةفي-عثمان

منومثيلاتهابثف،رقتاةانخد!تانءجبلا.؟ا25-االكتبدار

اداتعالقهلئك51لحتاقةأت!ات

تطهأكلانتالتياليد؟يةتل!منحدثماحدث؟نمنهاصادقةم!شة

التعب!-ربهذاينطقالذيهوبشاراانتذكرلكن.لمحيهابأسلابربئة

ذلكالندرجودرجاذومكرهبدهائهمفتخرا،وحمافن!اجهلهامنساخرا

اثارتها.كل

مالض4مايمزجانهمحلىدليلاؤوىفهطانالقاد"البهباناما

"لمحاله:ت!ناندوناليهاهـويضيفهبم-االفتاة

فرضضهمعضديالىأهوى

مقتدر،بطاقما،قوةذو

خشممنشةلهلحيةبرحيا!"ق

رالابىئها،سوادذات

هـطالفاةعنانهءصدرنفبلاننسضطيعمذهماالاول!اتذطر

اومتاةانابدانصدقهـلملابافيهمااما.المؤذيةفسونهمنشكواها

نابهادير!!سانهاالىمنهاضامةثكادنىدونهودل،فالنه

المصورة!نامضانههوهذا!سايرؤددوالذجمط،الذكريةبفونهيفخر

قنكيينجحانمبلوملهرهاالف"،ةلبراءةنفسمهبنئماررسم!االتسي

بهذهيهدقنلكئه.الاكبريلذذهمبهتهووواوطهر!-،،بهاالايماع

الفويوعرام!هبت:ابهارجالامناصحابهاماءالزهـوالى4الاضاف

نساءمنالا!رياتبعضتويقالىاايكل"يرميوا"لمه.ألجنسية

وانمهص.رجولتهعنفمنالفناة.دلكذاقتهمايتذوونخ!عمره

دصوربهلطقلمبماانطعهاحينالفهـنماةتلكءلمىكذبقدكان

خثولهمنالمرأةاماانتزاجوهو،صدفه!بماشكلاانثوب،شعورا

عنه.صادرةأحمهـااوالألمب!تامفنرنةعجيبةلذةمنلجدهبه،الرج!

والاامااللذةامنرابعلىايبقذربةالتجاربفيامثالارمهوالموفف!هذا

غايتهما.بلفااذا

!حضرواانهملوعليهمويليغيبواخوؤكع!!علاننتى

حداووىالىاكصريحمنيفتربفهو"علافيحنى))يقولحين

اءرىءشعرمندةالواح!الكالمةهذهاينولدنن.لنفسهبهيسممح

فيهـاايس!شما/!ةالمبيتباميام!؟وغيرهماوالئابغةالقشي

يفوهـ4الثانيانئطرانالىءانذههانالىالقارىءيس،جولا،خفاء

ويلي-:قائلاويتشف!يسخرالذيهونفسهلمحبتار.الفتاةلابشار

عليهـم،ويلي:دالان4لاحظ.حضرواانهماوعليهـم-بشارويلاي

بل،علىوااومن!ميخشاهمايصفلادهو.منهمورلمى:يقلولم

هـوجهه.ب!نانهملماولعا!والوودضي!ةهمخطهمولىرعبهميصور

يتحسلاذكبحه-ئشيطيعلايف،داًلثمديدبالجذللمحجاةينفجرهنط

تلسكخحالتهم

وحرتشمالصزفنااثارةالابياتاشددلطها!اليالبيتاما.

:الفتداةعلى

اظفراالمسس،ورلمحانت!اذهب!بهايخجورتلاباللهاقسم

الاولالثطرؤفي.لامااختلاقاالنبرةفيمختلفانالبيتهذا

قنفسم،بعتسارعلىالعظيمالغضبالىوالنواحالجنىمنالفتاةننحول

ولكن.جريمتهمغبهسيلفىبل،بهظفربماينجو!لنانهبالله

تدركحتىالهائحغضبهاعنمنفساؤمهامنالتهديدهذايخرجان"ا

.فكيفالانتفامعن!التامعجزهالدركاذ،لهتحقيقها-واتحالةسخطه

هـو؟اخوتهااو،ابي!الىتكوههل؟نصافبهانالمسكيئةتسطيع

تدركقفن.رهيباضفابهموكان،يعادبوهانفبللعاقوهـ،ؤعلت

/مش!علاافياحظهابمىوءالاذعانالىتصودالانتقامعنافنامءجزها

مخذوهـقىلبالسةابهتنطق.المساورمالظؤفانت!اذهب:تغييراله

البتا-لاممن،زيدثم.حسراتعليهانفسناقتذهبمستكنئةيائسة

باعتراقهاشا!نا،وعدهامنهازفابهينطقالذيهوبشاراان

اظفتهافياشدهعلى-ةضع.شنيعبتخهتلاتكانتهامقلدابعجزها

ب!،تبنلتصفهكانتفما5)ظؤمساور((بانهوصفهلسانهـاعلى

الفمير.منخالوحشبانهنصفهبل،اصفتينا

والانتحىاب،رالبكاءالشث!ءبعضمحيمتهاعنتنفسىوقدوالان

بالاذعاننفسهااخذالىوانتهت،بالانتقامبالتهديدغضبهاعنوؤرجت
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سنالعمليةالتاحيةالىتلتفت،المنحوسلطالعهاولألرضوخكثهصاب

يساءدهـاانوؤرجو،منهاءخلصفيتالثرانلمحتحاول،مشكك!،

علاج!لاب!!اومحعا)ذياابلإغاأغرراما.حله،!يالا!لعلىبشار

سةالعضهذهاترلخفيانالا!لىعاىست!ءالأو)ثن6الابدالىوو

لنفثهاأا!ادورمتالتيالعاة4

؟الشرذامكث،عانكيفام؟شفف!راتاداباميكيف

عا-ى!حملناانمصده؟البيتهذاح!يةمنبن!مارق!دما

الجبرحا"نحدتمااهاحدثاكيدفتاةاهذهمنوالسخريمهالضحك

.والورمالجرحمنلنتىفتهاحدث"ا!ونديهـمهالأول!بئالبليغ

نسخرولانضحكئلمحنص.)11)أفنلأنج!ضدهميفيجع!لولكن

حقيفيه،مسكلةمسكلتهإلان.سخطاوع)-4رتاءدهالزدادبلمنها

/،ءلوو!طاو،اهلهاعناخفاءهسعضهـعالا"ة"اك"نا!احورتماهـران

الا،رالواضحهذامنلجنىان!ياحقاكلال!قل!اول!ن.هذا!!

مقنغإ.تفيرانفسرهكيفوفكرا!صايئظرنءحلالبادي

اربنتيل!انمن.لخومهـ،عن/!برداتنيدننطر5وك!اء،

ء-نست!لعيانبهلربرووهي.وشمالهالمحتحاراطامر!دضيحالى

ناالمصيدةبفيهثيبتنارااكن.سدهايعتنىكط)نبالهوعدأبتنطر

ر-صنانهكما،الحو!ءهذامنيططنهاوان،الوعدهذايصيهآ

ا!عملية.مفكالتهالحلمساعدلسإلمحيجهررايبدل

هكم:اأتمنلخاصةاطريقته،علىجزعهاحكايهفيب،ريشمرنم

الحذر!يضفعكانلوحبيابحاضضتيلي-.كي!لا-كه!ام

الاولى.للص!!أفةاةمنن!مصمهجديداءشمراالبعيتهذالمحيانالا

خطهالىءناك"جهبراوحطهاسوءلدبعلىمعتصرةثالتالانحنى!هي

!يم،الم!نموفي"نهينصيبهاااىتتبهالأناكأ،س،.بنتىار!لي

حافهضنلا،صحبةدكون.لزورهانكبلت!ناخ!ت!!.ئدامهاهـن

كما.!((سفلا)اضيه1الاءنرالجملهم!ىوهذا،"ندمينلأتول!ن

الهاعإىيدل،ينعالحدركانلو-حبدايااي-حبيا.وولهاان

الىبنتاركذهب،الطاثننيا!لووامنلتخو!كالتغسهاكلارة!بم

ف!لدركولم،حما!ة،!افيسيكفيحذرهاان!رة،حدرةوهي

ف!ئا.بفعها!مفحذرها.ا-نشهويتس،حدرهاعلىسيتغلب

اكاريالبت!يالض،حاارصلممرهذاويزداد

!إدبريلا،ا!وللمحماذا،منكبهافيلميتالدياخشىثنتور

إشداواتتسخطناكلصببناالانكأىاءفصيدةلهذهدرالم.ت،مي

واجب-ا!كن.اولساةكيألاكلظمالمجرمشكبلأوهو.بتطرعلىالخلقي

حينانهاحهصا.المسئوريةبعضءخ!ال!إةنخليبالايفضيابعدل

ظالما-المازنيرماهاكيسا-نفسهامنلمكتهاندعصدنكنلمزارده

.الفوادونلهااكدكمابريئةجلسةستكونانهعا:لعتقدوكانت

ماذانفها.له"لعرضالذيبىلخ!راجهـلانمامجاهلةتكنلم!نها

الحكمةواجبكان!قدهذاهـنستاختتميتكدللفاهانقبلكانت

اصط!ابعلىلصراو،دعو.له.لردضبانعليهايعض!يوالاحتراس

وح!يدةاليهوذهبتد!تهبىتبنفهي.لقديراووعلىنهاحاضت

.بالشارتلعبكانت

علىا"ساةهذهفلفياللوممعطميوفعونالذينمن!مست

عليمهيفعالذيالطر!اذنفهـ؟!ضخ!رالهكط!!يانها،مالليئالمرأة

اكنىالعالخلقيالحكمهذاعلىاوافقلست.والاحترادباكح!غدعبء

حكمف!و.امصوروااررلشاتمختلففيالناسمعط!رهيم!!الذي

واقبواصهعلىىالنسآءويرغمونلجنسهمت!زااربر،لايفمد"ور-فرض

التبمالفتاةعلىحكلاقصىالنساءلتكونحتى،بصءتهيقنعونهن

وبافمىاللومبمعطمالموؤفهذامثلفيالى،ةايخصالمجتمعفترى،"زل

ولا:))قالحين،اثديدللاسفلمازنيامعزجحقيدرلا،)11

النافدذلكخدعقدكانقاذا).هالندبشفتهاعضةالايعيرها

؟ترىيابهسبنخدعونالقراءمننجبرهالكم،الكبير

هجتمعكمجتمعنا8ينىىو6ابرجلوكوةضعفهاهذاكطينفىو،العقاب

المزار-قهذهمنللفتاةالحميدت-4الومايةيكفلشيئايفعلاماانه

اياهـ،داركا،النفابوراءاوالالوارخلفدوضعهـسااكتفىحين

.لكبملهم.سنحدرصةفيبهاظفروااذاالبثرلذئابسهـلمةشيسة

منكلالفتاةفأخلىالمضادةا!ناحيةؤثيالمبالفةاىاالجأانارسدلأ

لأ؟لعفرندالمسئو&ةهيم!سئوليتس،انعلىاصران!ا،!ئولية

).الكبرند

،(والباءالصنبضم)ياعبر:البيتهذامنالاخيرةالكلمةاما

.لمح!هاالموضعهدايواكىماالمغةامعاجم!طيهااك،1معانيهامنفإسى

ب4،مرتما.ثقثوية)اباءوسكونالعينبتلإت)اسفارعبرنل!-ة

ميودش.نعجبمنهوا!برالعجبوالعبرة.اسفارعبررجلوكذا

هنا.يصحهعنى!ذا

حتىوكررناه!الناهماالقارىءيتذكرانهو!همهااىاالمغ!احاكنو

،ةال!سإلابشارالمتحدثان.وهوالتكرار"لوري!وبئانكخثى

ف!ته.عندههنباضاملتيمزص"!هو،كالتمابعضأناناللوان

زب،دةبه!اويريد.بهاهبمنطقولماليهارتنارينت!،كلمة

الانجذالشديدةسوفيةكلمةانهاننادالطاهر.والخلاهـ4ال!هكم

اكطؤ!طالمغإمن!شمد!اصلمها،عمره!يادنساءبينشائعةكافت

4عش-)مبرمادظيرعنبهطيعبرنالنسوةدلأن،المعاجمنحتويها

هـومااوأ)؟امثيلهااو!ياعمر:او!دلعدييايعلنحيننساؤنا

وا-"خلاتالنمىاءبهاتنطىاقيالان!ثويةالكلمات"نور!،افحتر

نابدولا.ءاللاذعالسخريةهـنور،:را!خنثااهـجالابهاينطق

يم!وهوواكخلعا!تتئيدياسا!همدندبلغايا!انطقه!يبشارا

المجانمنامثاله"نورمشمعيهانبدولا.المتتابعهاثلاتةاامقاطعها

عاليا.ضحكالهاضحكوا

الخلاصعاىالفتاةيساعدانافهالىبرثارءيومىالكلمةبهذه

ايتهسشامنلمزيد"بفثاسيشخذهااهكساعلىوانه،ورقتهامن

بقوله:اولايخدلكها4اـكة.والشمالة

خبرمجربافي،باسلاسكنييا:ذاكعندالمافلت

فيويشع،اث?بعضروعهاكيسكناكأكيدهذاالفتاةمعتم!

منهلنتظرد"وعووخلالمن!بشمةصلميهونقبل،الاملبريقوج!ها

ميهذةوخبرةلجربةذوحف،!و،حفاادزقءنفيجيهاءملإ-ا!لمر

علىب!نصار-سدكيف؟سمعماذاوكن.الآنلهاالضحكماالا"ور

منللخلاصينصحهانجم.؟جزعهآءيهدندكيف؟الضارعةاسئلتها

أورظسإ

)!ظفرلهماالهقفيلانان)!ظفبرلسإدقة:لهمؤولي

وحقدا.دسوةاررلينطهذايقارببةا4كاالعربياشنمعرافياعلملا

وعدممنهمو/نسفيه.للبتركراهيتهعنكاءلملاور.!هابتاربه!فس

يسمميهالذيالسامالحدالىالسعخريةفيهولزيد،بمصائبهممبالاته

؟+لأحأ؟(أح+نجليزلاا

،ردهتمممع!نتفاولهاوانهيارالمسكينةاملخيبةاولاتصور

قدهو.عليهكانتممابئشدوالبسوالنحيبانفجعااىاوعودت!ا

برؤ-ةلهاقالهاذيواالسابقابتافيحكاهالذيبكلاههخدعها

ياهـ!ااااعدوو،جأشهامهدياو،((سكنىيا))ياهاا!،ديا،وملاطفة

ؤ-كااليهاست!تاذلكنها.وخبرا.ر4تجاربهذحترةمنناجعدحل

-ند-رهالاتبدىهـاوسرعان،عملياحلاافتراحهفيتجد!م!فة

ا)عض-"هذهوفل.ظفرلهماالهقمنايساذ.اكراثهوعدم

((عبررلما((القديملالتعبير"ءررفا((عمريا))تعبيرناكانربما)12)

اتئفتهـنببنامنمخرجهو!ملفياباءواايىمتقاربالحدسهذايرجحوقد

واءثال.((يتمخطر"اىا((يتختر))الفعلتحويلن-افينرىكما

.االلفاتفيكثيرالتحريفهذا
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البق)وبرمزة!نفلمراننمسمحيا)ضهـمة"اتها!+ر!ت"-،ا)"،لأكط!فيهـرة

ي!-ولى:يرإهـانلكنه.دديالة"حرودةفىإلم:ه*ووصزة.(ابى*وض،:ا

ابىشروعلىواخووكوحاة.ضتكامكوولىعلبكأ"اازشسةتكيأغرركب

!"-حدثماء،فتكياوءماليقرةبرز!ماااوكبر،زءكي!ه:هـ،ذا!ءنابرمه

!ولاءءنفيكازخهمانليافيعاتا)-"،دةكل!سعبافابرلنجلك

.لاء،كواةءول،!--،ديالالمحيأءواواعد؟وليا-،"1الد!!شاءكف،ءا

زء"،ئهم.في"ءهـملمحلادءكلم،ربر،1،م"نالة"م!انعاسهط

وعلىإ"معامرءأىوحالدهسحطهادصىأبصتابهذاير.لمندتأر

يءمجرهاللوفيفى،ي"ءرارة!!مابهلمحالط!فراله!،دأ.!ءببه،اوء،ر!

().البق))8!اصهدحبملم((بف"))ا!ثفيلمةاءأ*ظ!ةاأكلمىمناهدهفي

ارءفف!مررهـنالمرددءولطالمصا)ملفلهحرلى!نت!حدبرء"جت8،امرأ!ا

اللحظةهذهدي-دابهدي!،لمتىسمهواسشمرىأمدهكل،لىلسخص

الانسانية.المرحيةاواصركأش-ا.،-نه

الأئهاا!*!مو!أةكضإ/صظياأ)حورث!

؟ازاخر!اا)!هبب!دة!فهدزير"ارأدما

فيبر،دزاوانجذل،"ءةإة*نحكمبنبر-ن1،ؤفي،!ر!كما،لمنفه!ل

الهةجمط.اتكموا،اتحمأغكاد!كم:بببشمس،الم"،ميبنا"ها

ورجالأا،كألملاوط.!%4دظنولا!:،،وءدونؤتفررهالخلصيح!!أاما

لامةبرريبرارأكالي-4دالاهايفخر،4المخلعماثناءقيتا"ةوو"-دةدهذه

ا)ءصاحهنلميمنوء،ما.واحدا(كل:ررا،نت-هـة،،ولا،-،لمح!ولىنس!تطبع

يت!مانله((يرجهز))لاات98اصط!لأدهءإىو"داواهض،ه!لهديبهب3ساظا

-،إ-.ك4ازرظ-نهـ،ن؟،ن.برئهو"،ةوجمطالات!مامءنالةوعهذا4

اهدارايا!دنا1أصننى"ناًلأهـهـءية،دولتص،رهولي،ر4رالاعسبعلى

ويه-،يرىولاا"صخط!اا؟:رعله"بصخ!سلأنرنأو.)!لمكلليهأللحدود

.وهوالمعتيخبرير-روررإرابلالاءجاب)ممتدء!؟راءكأاءراءمن4دينصح

)ماولخنتبءر،*لهء8"-،ولى!ا-ب!ر!رب-ت"*لمىوء"!ثما!فىاصكالكاما

لىءسرا)!-،ذادنابرسلبهـ-،م!زاءالال!او!ه(-،ا)ضحثعاىيرتمأنا

.نا"،اخفالمحااخفقددهداءرض"ديور،-و،،احتفاراغ!ضاوعلإلمه

د!الغص"-ب!ته4ازيظ-نهـ،نان.اصرغرضكلاحلاقكذ)!ع

الهزمميدكد،؟،افتهاترمررون3ء"طيهامهموهـهرت!لأا*تء-،نايفري

ص"وجذر!نهـخيف!ابا-مشاررس،اتاأمتصعلىيلف!يدرياندون

بفير:،افقامانتخظوهقا)ت!د،لم!اوىوير:ءس!ن*:إنا"م!كطاءولمحوع

وربم"-نكأالتسمللأك9-"،دعمشذءمساد"مهن*راسىوالاصأحيط-"ا

و(لقناه.اخرىناصي-كأ"نبضاه"ايهدمناص"ب"ءصدو.بمنمو

على-ىحريصم"ولكونصحيحادهمشاولف،مهـاةالف!هـبهذهتغبرآارت!ط

زلم!،-س،ؤطا.لقارلي،-،لاترد،شاهـوندي-،دروسؤيهحالجدعفاده،

ءيى،--الموزعاأمكطءبةالمدرسالاخلاقكهبدي،لجدهاأضبمادروسا

ابت!علمبمدربر"ابذت؟ادبلىطعوحين.ءدارس"صنديز?خادنهاوعلى

تمر!اا"و-أتذرحهابهادسأعردهاالقصيدة"تاب!ةمنتمكنهاالني

فأصون!-االمفرينبحيلأبعرهابهذاأتكه!امدركا،،رحةالمصنام

+.تشا!!فيا)و!وعمنالمجدشهاوصيدةابرالطر،يئكأ

فيفههـبهـ--،ء،اجمص،،،ير،1انا"-طار!إةعلى-قيال!قياخطر!

دي!-(برجدثاتكااأقليلةااؤحالاتاكثرودبرأ،ءاحدوثانادرذ!ذا،عموة

العف!فيا)كطراء-ا.جادة"فاوءةووه!ا"،1قاومتاذااأء"اةتئ!و

الأخرىالىاحدا!امنقشدرجاتجمطااولكرةرلا)سهوللمه!فوك!اتةعانف!-و

4رحلىكأ..اا!نابطبمءاا)تطوراىاز"ط-ناودالمشيالامندرياندون

زكأارج"نه،لادار!-اعقير!ك!ت!بمم!اناهـصا::تاعمفاؤءير!ونوالذي

حارلى!يرصاص!ااو4"تخربرت3لمهصانهءط3برتقابوج!،،1ير*،ىانولا

هدا"لقىكازتبث"،رذت،ةانعشىيشهكذلا،خوصتكاصاحارساو

ؤ-كطا:وعاهذاصربولقد:ؤء"ء.جانةلاانذيإء"ء،زةاءنا:-وعا

أتجثبكماؤ"(إ*-نؤلمم1)حديرتءمريى،ؤيصرلط،كهاقي!./ماازء-،نا

يرزير-هـ"-نا)!ءسصءنب-نأفء"لىواوا)ت!ء-!اصم!أممانرل.ورهياقى

ازه،.لا-قيوطاسنتعدادهاءنإدذهزالربرلللقاءاىاالةت،ةتننشوق

اربسالاحيلللاو!تنرحاحماةابحمزانقتبعرانعفادمشايصونلذي

،ب!لسفتعرور!برلبت،،،ن!تدرج!ب!،زفعولااجم!،اتف!ئىل!!

ن!-نعهايخرجموضوعهذاواكن.!يهاخطوةاوذمنلحاوا!،م

واهـذاالصلمبميماثلوء"لالىلاحتجتعلملاجه!اواتوهـوصببله2

!ب!كطالانتعالى!مااوسهلمةاهيهذهان3-راذانر!كه!.بزيد

م!،ضراتفيالجتسفحفاةاف!أتالدرله!حيعتالفربةاب!دانا/ن

.علي!نأوزع-تريباتوفي،دارسهـنفيءبى،-ن!لص

-؟للرافي-ةانحصءجةااممسقيافي:-،رأماو)ك!ن

يذرايالىدببهاالانتهاءاردنادان.بلأكأبزإرا!عب"م!ا)4هذه

دكاحدهما.اودوعابرهـااإسلإنخطامندانحزررقيمة

ا!سصالخلفيالر!ض*ننسارعانهـن،اولا،نحذرانإ-ب

فيمجطلعليهيحذملا-نرضاملاوبهذارضميخنا-دفنول،ا)فنيالردمس

"ء،لفيا)وحد)صحببحاالموراوررلة.لاخلاقاييممىبمفاالادبيانقدا

واافنياشعورناىيرةهل:آحضاالىفنبئالمرالمؤهويالادبا)ضقد

يرضمصه.لا

ؤرمذ،ؤينممرعأن:اضقيفاخطأ9امنإف،أنحذرانيجباكن

يىداونقاخلقاديود"ئاطلاووعلىواصرارز-اافنا)ءريةنحهـ"تش،

وتأثيرهاالفميةفيهكأ!اعناانأشربمرشا)فصبدةدبوزاأى،المجتمع

اكخسمم!ينالتجانمنثبرالشديدللا!ف4يرف!اماوهذا.إكطاءماا

ى11يطيرون،المنؤهتاًا"شهبئا!نفر"ناذفم!!؟،بررون"-،اولى

"ء:ينفرماكلاننظافيللخاقخدثيفه4ا"كلثون!بقيا!!فيض

اخشطاذلكفييقعونبهـ-ذاانهمإدرونلا،ذنلي،اضرورةذ"واخماقا

ذبم،د!م)الاولهظشاحدااستغراقعص))يسمىازرياا)بدإتمطاذطني

اضقيدلااؤصيدةاهذه.بالاخلاقلمجيدالانافا:يهولون-لآاحقفيا

مرطهه-ةصورةةكطاخطاضءاو!دنالقه*خءدةهـ-زرهاذن.رالاصلملاق

ء-اكلاذن.الاخلاقاورءيخاارة-نبعض-:دا!"دةايضا!كطاخرى

-!ؤسنلملأقالاصافيشملم

أحدةكط(ء)وؤوعاوصثرنا،وهدوء)لمؤدةؤجمطالممى،اةؤب!وررنافازا

؟نت"!مالام،وحدهاوركهااافياسبابكأادا/اعاىوصكىصا،ينالخط

يري1)ةإصوونجاصمس،قيانتعببمبرفولهاهوازمهبةب"زكأرمازاو

احمص،لىاتديه2اثارتا"*-مشة4"وجرلهحدثتشاهـراذ!.اصغالبا

ذفهـم!!حتى،انويرمثلهاعنهارمبران2رر،بوهـو،ميضكأوءوا"ةط

"صنانجتاربما،ا:جاحاف،ما)خرضهذادكماانجحوقد.(،ء،6ءلمد

وبصا،محجيبةءطارور-4الانفه،لي!ةحالشهيىطادقاررتةلملألهاحسنوزن

وا،يف-س،عاجرمراونو/ءالااماظوتخمبىالعباراترقسيمهـنذعله

أقصهـدةاةكاء!حلةمناتدرجاالعانه!ماجوااعدادوبرإكفانه،واكخم

مزيدلادراًعةابدىالمحدداخرضاهذافيف!و.ا+جةفيءرحدقىاىا

نعرذه؟خرادبفيولاأرىاالادبافيلا،ش،عرشعرفيصاعليه

عنه.الحديثلناويحق

شاعر،منيطلب"،كلهـوهذاانالقراءبعضيرعتمشدوربرهـ،

اثاعر!نيرتطلباًولا.الفيةرسا!هادىذقدؤء4زءحادا4واز

يمرشونوان،صادقاتعبيراعنهيعبروان،صادقالتمهورايت!"ءصان

كاملا؟!مو!اعاطفننه!نايصورب!ثوالاتقانااقيوةهـنهذاتعبيمه

لب.طإ:"قتء،كليى!اكهو،النخ*اءرمننقطلبهما!تا،بماى

ناءتكا،ؤ:-قى.ءاطفةهذهعاطفتهك!وناًناإف!امهنتطلبقء-ن

اًءضاء--االقارىءفمطاويإ-د،ليالجهاثوقااقيلممسأء،ص-ةز*ون

اء!نةراناما،و:!همااك!لفهميد!4فبه!ناكذاكشفكلفيفان.ا.،ءما

وا،ادينيااحىامصالا،لخضاابره،ر---ىاذوؤ:صافت:كط-دوورلنا

.مرء.افنيمارؤضهأهذارقفناو/!ون،!انرفض،فانهسا-لمآكطا

"--البتنر!والاص-ماساترباةباكلليستأنهـذاوتعا-ل

وس\،ريربالادمحاث،5،انيجبهـ،ءنهـ-ابل،للةئءوضوعاصا)حةإ

د،لمجتهع)فهـفىهيرضرلانهولا،اخلةكاقي*عورف،يخدلشلانهلا،!نانصتا

ولأ



اشمزازا.ثبا/يئيرلائه،بلإ!ه!،لاالحاموضوعذا!فبماندخللاهتبارات

فبيحا.قىجنده،أجماليا

هـطنول،ا)مامالطرءقفيحابةي!رجلارآفي!ااننافلو

كببرورم؟ونرل،خأؤيةادانةاو،صحءاحتجاجمجردشعورنا

ذا،محضاطجهالهنفورا،الاخرىافنعاعرعنصةلمسم،منه

ادب،ء-ال!،نونيتحاشى)تلك.الجماليذودف،اصظىراهذايؤفيي

تجطربف،الزمه!نهياأن!ه!التجربةووذهلنلول-ونحاقينورهـاهـن

الانجلإزي،الادبميسويفت)!همالادباءمندلإرننعداما،الهيوية

ضناءالاسكونهـمعاىشاهداندرلهمنفوم(افرنسهياالادبفيورايليه

)13(.القاع!ة-ثبتاوري

فيو،لقانجماحانجحبشاراباننسلم.اراقية!االىالأ!9ة!دو

وقعتصادقةيجرلي"وهي،يصمهااإنكطالتجربةولجسيمعاطمتهتصو/ر

تجرد"اهذه؟أمنايقبلمهاعاطعةاهذه:نألانبفيلكنو.حفاله

لثصب-حرولاصةجمالهدينامنبصالضدصةالعنيى"حصردهديفدخل

نوميا؟اشمعزازا

،احولاضهءم!ةالىنجربةثليلةعدراءلفتاةاغراءهيصفربرلهذا

اتن-ارةديوالدرجاغوالهاالىالخطواتالخاذديدهاءهو-صف

ل!رببوصمهامحترنويو.رصوالهار!هاعلىيفلبهخىنتبفهما

لأو"كنه.مبلناه)ربما،"ص،بهـ،علىالعطفزبه"او،للفناةا!حاليفي

،للاللاكدريسةمجرديتخذها،بلاطلاكاعليهايعطفولاه!ه!ا،يحب!،

ولحسرهـ!ا.سجعهاياللى!وهو.ميهامتويتم!بوصاب!ويةرح

بلرف،ءاوشففةعلىيدل،،ادنخف!طيعالنهثم؟دخد،سلوب

اجنمعتاذاعواط!كلش،وهذه.ءريعوحقدهانلة!سوةعنينالس

امحرصرعانصك!ي!مصا،لش!عورؤاابجرحندة1زلنطالا-لملامشديدةصارت

ايضا.ا)ور!الجرحبل،وحدهاخلفياا

!حنايذائناعلىو"دعاضدهااجتهاءهاهواهنيا؟يلا"،،!!مر

لربى،كصيدةديبهفردهامنهادلكانتو،وبةيطا!لاحدانبلىخ
لها.!واطعفت-ا

يفحربلالفرا"!بجاحهالشاعرفي!،يزهوكصيدةذقبلور

بنلعمرا!نوعهذا"نكص،ئددهصلالفبلوذحمن.ع!مةمآةبانمراله

عهردأأهـن.اون،ورة4ةراقيواءظمهااهوها،ربيكلسةا/كي

عط!هـنويعبر6ل!،لهحقيفيحبهـنيمبر1اء،االمنته،رقصانده

ايبلأ!ههـاله،خىلى::4هـوي!نوانلماز!هقملد!وجزعءلميهـنشديمد

منه.حدثماعلىصادورابكا،معص

،الناسعاىسخطهءن!لعاعر!يهايعبر!صهبةنمبلوور

د"!ل،طتروالهمهمالالتماماىاوالدعوةللإنترالاذىدهصلانالليون!ن

ايضصاونفبل،افرضاوواديش!رهبعضالىضبيمنيقبلمتلما

!بالنتاعرويؤحالاعداءمنالاننقامهذااكي!ر"م!المحاطهن!صائد

.1()4فيهمويتفى

منامثيفانهاواحدة.لجربةفبمالهواففهذهكللجفعحيناما

.وحدهالفنيبالحكمب،ررالىةنرفضاذلك.ؤطيقهاان

اعتبمارايضاوهو،جدامهمآخرا?نجارارفضاهذالمحيويعززنا

له.العاطفيةالمشاركةفيى"يبت!ثانفياخفقبئاراأن:محضفني

فصياأس!ور()يتبوللفىياالصبي"تمثالايضاهناك)13)

عبصاهوااياماابنه.فقدفدالاغتا!اأننجأراحدوكان.بروكسل

ف!مالتمثالذبكباو،ا"ة!مر،يشبولوهوعايهعثرثم:عنهابحثا

وي!"بروكم!ل،اهلبهيفخرتمثالوهو.امرصضهنخليدااكانن!

!خاص"حالةضااهـولكنه،كثيرةصورالهمطونو!لمتامىائحونا

منها.الحكمتعميمي!ه-ن

صخدثاًنهنرىانضاالادبمنالنوعلهنيافضاؤ*واضاله*:ب1()(

الادديالنقدفييسهىافىيا((التطهير))وسامعهقارئهفي

هـص!يلأ**3أ3

!هان،انبل،!حسبال!6نعاطفةيصوران-9هسالفنفهدف

إفرحه،ميفرح،عاطفتهال!انيئ،ركانعلىسنلمعهاوناظرهاوقرده

نعف-ونحئ."افضيغكل"-او،لز!وهيزهواو،لألمهيارماو

وهذا.الأيهـيواو!-"الظر!صةالمواف!ف!لا،الفف"اططفيةاالمشاركة

ندبر--بن!صولملا،ا)جهالوصولؤكمنامااخفا!ابشاراخفقغرض

نامن!ايريىكهس،الفناة"ننسخبرنحعنولا،الاغراءدبمبحهارله

وننحازمنهننفراق!!ياحاولنهالوحيدغالنتي!جةدل.ءنهانسخر

-جالعاطفالانصازاخرىمرةن!ي-فاهـ،انحيازاالمتاةاهـصصف

يكونولا،4عاطؤؤظيرثنايثرانعنيعجزالذيوالاديب.القج

اخفقىهد،ا!نياذدرير!بنامالةاوالادبةرصيرت،ضصفا-بمبا

ادبا.ينتعانكبم

.لع!ب!ب

اكن.سنةيئعشرمنذ"الراقيعلياصدرذ4انناح!هـكمهوذلك

!-ك!و!عتاتبي!واول،القراءمنوعدداوالاصد!اء،ازهـلاءابعض

!يمخلدشاحثصاادعصيدةءالىحثميدجاء،مهحذرتادذيالخط

الخلفجالمحكمببنالتفر-قفيجهدمنبذاتماكلبرغم،حقيةته

افنيالموريوديصر،حامبملالوراووصيدةمنوريمنف.الفني-والحكم

به.ومتلوف،،منهنابعاالاالمزعوم

،هـن2!"لفدميبثن.والكرهالرايهذاار!ضوكنت

واتدريس،الصرالسةأدينجربرتي.،لواله،الؤراءةجميا-ضمراريو

هـكي.لف!ريازديمادانلم.اص!"ا"ندولهـمميبماندريجاكاامن!

هـجهـ،ليأظ!ر،والأخلالىلفن1مسآلة،المعقدةالم!لةهذه

نء،4ضربىالذيدالهتل،نضحوعدمسطحبةمنالماضيةكابتي

الننانكهالمشثلههذهلمه،اجةيكفيلا،الضروريةاحابفىادضاءلجربه

لى،ذج.فديىلأىابر،المروءروءهاتهربهوبل،الصوانبالمتعددة

.لغبروربلأخلاقالصارنباطوجم!رأدبيانكل!!ذامنواهـم

فالهن:))كشبتهـ،التنأمىطوراللكعلىاوامقعدت!ما.كب!يرا.لغيرا

-!ك!الادبالنفدمجالىديعليهيحثملا-نرضلماوبرالذارضبا-

النعدالادببم"جألفيلوحيد2الهمحىحالمفياسبل.الأخلاقبمفابسى

.((يرضمهلاأوالفلمض*انيمور!ايرضجهل،ضالمحادفنيالمفياسهو

!كىن.مرفين()الأدبيايقدمجال!ول))كوليكررتا!ة!بماحما

،وهـ،هذاالمدبيالضالدمجالكها.ارزكلةمواجهـ"!ءيكفيلا!ذا

ماكنتالنيا*قا؟وجودهادعيتالذيالمحضالفنيا!فياسووف

افهادرىوألا،وحدهلافنالفنبنظريةالآنردمعنىمفنرازلت

ح"صى،النظريةبهذهيرومنونمننعادف،ومنالغربنؤادمنيزالما

رين!هربهيختوور،1هؤلاءمناستلكتكه!ا،الرا!،ءسورهـااشكلسدفي

كت،بلموضوع1هذا!!اادخهما،مفددةلنبهمبمااليها!طورتاار!يم!

ب-نالادفيوطيف"))وكأ،ب4"الفنانو"سئوليةالأفنديصة"

((.اورماليموالأنفصاالفجالالنزام

انما،المذكورينالكتابينفيا!دمتهااننياحجحا!نااكررولن

المسئوا.-صةنمأانفءنرطيعلاانناموليفياراهـناراييالجص

سادقا.فعلتهم!لنتكا1ارر"واةبتلكللأفنطنالاصلافيةا

الاخلاقيةالمؤايريسافناعلى))اطبق))ار:كي1هذفوليمعنىيىر

ذ"التحرجالىدانحرجفاني.ماعصرفيمآمجتكليمفيتوص-داقي

وظائفأهممناناعتق!بل.يفعلونهمنواعارض،اًلتطبقهذاً

م!2*مص-"فيالسالدةلاخلادعبةاالمقايشىبعقريمارضانافذانا

تغييرها.الىوي!حثو،وعمره

اخلاق!فئقيمكلمنالفننحر.،رهذامعئىي!ونالايخبفياكن

!صلمبمالماةب(!افيفعلتك!ا،مدعاة!+4فت!مجرداىاقيهوالاحتكام

إتأاالهنتريةائشناطاتا"نبشريتاط،ءطافهمئتهىفي،فالفن

الارتفاعمنفيقيالاناحظزيادةا!نهالبقىنتيجت!اتكوناننبفير

مماخراجهومحاولة.اروح!يةوايةالماد،والعادة،والروحياولدي

يفيلنالعامالانمممافيالحكمذلكمناستثناءوجعلهالنشاطاتهذه

!ا



اهـلصيقودهبل،الها"يةؤكها4نفأأضناديرو"وان،الاسانية

+"اة-نااطلاقفياتكارقتامدارسهفه-لملأو-اد؟ها،الاذ،-،ر

كما.الاخلاؤضبارالاع

-الاخلاؤالاءت:ار،عخضواكبونالةبل،ف!-بوودايىس

ذص!لقاهاءور،)*-وناننالمحصاو،ههذ((لعاما))كامةا"كور)لعاما

اكث،طءنكثبرمن،(نء!قيوعمرلم"حيئع8ءجت!بامهثة4اخلا!ب

و.،لغؤارئي"فيتيره.أوؤرط،4اه!تلهظموذ؟ك،ا،صرىالانسانيمقى

.مص--4ساو

ء-"تاواع!ليو?ظم،((ؤ:ءبئؤء14((!ظكانازك!رلعىت

صادرس!بها،و!-رازىااطلبتيوؤجلهضهااتفكطجلافه،لاست

ا"،واالآنافكرهارزيااكن.وحديرئهود،مه،اةربياادنغ"ءهانضابرات

ال!ء!هاقيماهذه،!ونانهـو،د5:واتورتالكارهالىصرت

.جها)ء-مثلبوبرودأقولااناكطاتضحففد.اص"خا((8،ليئص))

خراقة.محضهوةاصخا((طاطقي.بئاء))

!ارااعتنم!خلاصاز!،ؤ"بما،3ةكأاوراالهءمفبىالاءرحه"!لأاما

":8اكن،الذوؤيرالاعتيشكبلا1مغ،،ءتمفيكأةء.ض،ر*-ةفىيأرة

:-والات،اف!رياوالاءةضار،مالاتوالانةالثجربةفي)صدفطا:اراءت

دو،اًلملاعتبلراو،،جت!اع!لأار?جمالااو،كمااس)م!-ياالاعتجماراو،طغياوا

خلاقي.لااربالاءتاو،حيارواعتبارلااو

اقى:.حيمعن/تجمائقديةاالاحكامؤكطزحدث)ةجمطأالاخطاءاكأارو

الاخرواتالاعتباراهه،لو،التفمدابكةلءمددةااتضبارالاعهذهمنواحد

الذوقيوحداالاءضهار-حكيم"حاولةهوآزماؤ-"وقعتالذياخطوا

ويضيى"الةنياعملا!اكيممهاليز-اراتالاتنعددادرككأتانيواو

سفا!دامننكلفتء،،نظلفت(1،بءضرعنليعض"الافصلاكأحاواست

نور-ووا-س،"ءض!كانؤوربشاررائبةءننةوريانتبات1

بروزكصئروعاتبارهـوالاخلافياكةورانلادركترل.اخطلافي،

حذياخذنااذا-للةناذهائيتقديرناقيندخلهان،عليغاويجب

مبالعةالتزءت،معينةا"بداتقاف!يهنخضعؤلمم،الاءضبارهـزراقهمفي

ازغضوبردتناراهنا"وفةكمااضوءفيالراًليةالىعدتةاذا

رقضباناساماكأي،المشروهـ"الةنداؤهـةفيادخارهاارقضزلت

*راارىولا،ل"الاخلاقيةادات!عاى4مةعظيمجابؤكطيق!ماها

.الاءضراًفبهذاالتعريحفي

تامة،وثقةكاملةبططنينةعنييصدرلامغيالرفضهذالكن
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