
لملرب5؟ثفو

"!--ه."---.ا..--ا-دلاكا--لاأ-05++،101+.ة.+-.-5*!هفى

ص!للف9سهلىعودجمه=بصحىصحى---صننته=طو،1شدهفى،1

"درامنالاولالس!منصف،ا"صاهذاثسهـل

نا55910سنةكتبها!1ارامبوعدنيدهقري

،والعامالشعخصيزيهايمتزجاقيالصراسةهذه

،المعلوماتالىاضافة،والتئوىالث"دو!نعرا

نمفيهماقدراحداثةامنفيهانموذبنمتبر

اك!ر.بل،مزدوء!ة*برةانها.اطرافةا

ي.س

*،*

))1((

ضر

علىمرقدكان،بالضبط.الماضياولتشرينفي

الاحتفللكانفرثسافي.عاممائةترامبوميلاد
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3ـ!والارلحيانهالمثرسدبانرا،اضدادةمد.-طادتسارا

ناالقوليمكسنولا.ومسافاتتفزاتي!ورذواتسع

الانتباههذانفسلقيقدالحديث،العصمنشاعرا

.وا،هتمام

ام.ا!اقاتالاض"و"الجحيبمشنتل)1باشنثناء

3ـهذوحنى.لغتناالىفريقهاقليلةح!سائد-صوىتجد

واسعة"تمتنوعةتفنحيراتعنتلأشفالقليلةالترجمات

ولابدمنيا.

محصيا،،صعبا.رامبواساوبكانمهما،لكن

ناالا.الترجمةعلىممتنعرامبوانيعنيلاهذافان

آخر.اعراثارهانحعاف

ف،دراشاعرا.ننتجان،الانجليزيةاللغةفي!وعلينا

واة"يو"دبودايسرقدمهما،لرامبويقدمانعلى

11يوليسشى\)ل-ولاربوموريلاوة"فاوستاءل-نرفال

المكتوبةةالصغيرهالدراسةهذهاناوضحانواود

ترجمةفيالاخفاقنتيجةكانت.شنواتعشرقبل

.اردتالتيبالحورة"الجحيمفيفحمل"

الغةا6النصهذااعطاءف!الامليراودئييزالوما

لرامبو."الزنجي)\اللسانمنقرباالاكثر

لاانهممنبالرغم-الزنجيةالاغانيمؤلفيان

عبدوهالذينالسعراءمن.رامبوالىاقربهم-يعلمون

.قلذدوهو

للغة،رامبوفعلهمانفهم.فقطالآن،بدانالقد

اكثرالقراءبينيجريالفهمهذا.وحدهللشعرولشى

اشعر.كما،بالاقلطبلادنافيتالكتابمن

قد،تقريبا.المحدثينالفرنسيينالشعراءكلان

الفرنسيالشعرانالقولالمرءيستطيعبل.رامبوتأثروا

احديستطعلملكن.لرامبوشبءبكليدينالجديد



الوحيدالحيوالشاعر.-والابداعألجراةفيلحتجاوره

هو:واثلرتطبرامبوبوجةمتطياتربتتيءمنحعلىالااهر

.بيرمعجوعفسان

حعتيقسعينفي،الاصعئفي،ظهر،هذاوالنص

و9رثعيتحت.السنويذ"دالطظكشنتيثيو"اصتظارات

ونبانت،والالمانيذبالفدنسيذظهرالحيتظذلطفومنذ.اا

المرءبمتععيعلاالذيالبلد.اسويرفيالطبمتانهاتان

رامبو.بعثقريذربذه

الذسعيئ.تتنتيمافيتفيينظجرجتالطبمذهذعوفي

قسعينكطظابذ،اصلا،اعتمامتاننياطظيفاتلتظمكننيو

.الفذناعتلكعتظتخليتلةلني،ةخريتن

الىالظعرفتحتاجاطيتنكاباتع؟مخلصاتاعتذتتوانا

وقعبادامعبافثتن.الآج،الاسئأورئهيالةلائتنهذاعلى

فتننسدبلنواعربالنسبذنفسهماهتطوالمستظلذ).مكى

الماضي.الثانيكانونفيعاممائةقجلانتحر.أخرخارق

.(نرفالدىجبرارهو

دجودكاتا!درورمنحينصاا+جرعلىيحرولم

الانواعان.الانالامرهوعصا.مهددافيهاماعرا

واحد.انوفي.سويا،بالزوالحقامهددةةالاسيركية

المبذرذبالموطظطبيذسهظوثكنيثسمطيعنعظما

لديانت"عنوانها"تذمناطبلذ)!اذلثي"تومماسدايلاج"

يقصديذعيولم،ابيضوطتجبحراجفبىكتبوا"تعتل

منعددالىوترجمت؟فوراوزعتلكنها،نثرها

.اللغات

المععيمظحوةأتطظذوكاطاذء،امطتملياتايلعبىتظاجاج

"الظذملاوعذ"طتذهفليذتظا.للسعاعرمجتمعنالعلبئهالذطاي

."جطظواالفناطظسومظث"تنتبالذتليالوللزمايالثتظعطبعو

الكلعذاحظعلعيموانا-وحالتتالعظاعرمنزلذاج

شك.بدونختبين-كذلكوالدقيق،الواسعومعناها

طا.شعبلفاعليذالحاياطتالوخسطي

افويذياطوافطظيذياوالهنعظوالياباجالسعينتفي

طلعععنبلانفطظابلغيهييناافظطاالهفعطتنطتنئ."البتظائيذ)1

منبل،البلاطبطعذهفي،واكسععذبععوطبف،لعوزناومطع

المجنونةالحالم:هوةيعوزنابانهحتىنحسرلى*
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ثأمثظ.التيحيطف،سنسطعع.للفوأيباآنيذألعف

انظباهناطسنطظتلثأهئع؟..هذاعلنعنالتطتابفيهنويني

الععذيذنظالمتعطينظوهو،المتوحتبالفنتنظ"تآيفعتظتل"على

عانتلمجتمعأفي

اعنععوثفالذلثععم.انفسوطبالاشعفاصعؤلاءبيظطا

استععالتت.لساءالذنئا،التذيفعتظعط)ءلمحسذلعأمفزنئئ

مجلةتهاث"بودليرسياسهاءعنمقالةفي

موريسثتب،5591،ألثانيكانون5؟لي"بوزاًراأ

عتظبالغتيبذدائماحساصطالعاهبياةلبويفي"اأتيمانادو

اخلافيذحيثاةليذالبووماعالمانه.وطذوطظلمالطل

،المادياتالىالجائتتالغيلاجعالم.المنيعبذ.افالطعر

العالتل،الانويعاوداخطفانهالمدعبنأغير،بنفدعالمفتوج

منذوو،اليامنتتأنحوسائطبانهمنفتلفبنثوءفنعرفالذي

./اللحيوانية

عثتيالباونظامف،الظاسعاالاعبنتقععباءلدتذالمطافرالامر

نملعتوالهو،الطظارمييطيالصثعبيطيالذرجتظعراءلدجوتلذدطل

بليتظ""ذتبلافا-المظخهظيطيتعععطاءنالكهي.النبويذ

الغابذاعماقاسذنون-الذونيذالنظعنةذوما"وينظعاتظو"

شينأتطالذنلالسعيدالالألطيالعودطعحهناج.الصوداء

فلوريس،ديجواكيمامثالالرؤىذويعلى

ملوالذنف،ميعياندولاوبيذوديلا،بوشوهيرونيعوطهي

الشحعياسيعفلطبهذا،السابقمتياجطمافلااآهياناعيطلاطي

والفوضىالعتمةدوامةوفي.التامال!رابعبوديةبه

انفسومواطظيعظتاًليومتيعهياءطعحهل،الفاهظييهي

الفوات.ممذنذتييرتفاتذاتل!تيتفسعو.تظفيذبلصفذ

تيل.ا؟ختظتطففلواععدا.تبنطثوطلبمسع،فى

غلا.ومصيعيغئقدتتهمنحو،انجبتتظمالتدظابلداطفا

امطظطيطأوعطوا،طتطتلتفاليهسسبلغتالفيئنفعئن

وعدويبذجهظ6معناعالياطبيخيفاد6الةواعنبحثوطي

.الانسانوعطفعلعع،طخهيفجدتادفجتيتوأ،الدتينونذ

ندوتفاتيمذعظالصطياهـ،حافذوعلطب.فاطالأةل

الذولذهذعبوهاجاطل،"طأائفعلعنلعطاكل"اج

،الذياألساحذفي:مذاطلكلوفي،يوملكل،بانبمأالمعظتد

والمدوسذ،،العسحافذفي،والمصنعتخوالمسعتثمظ

والكعلممعف.

بافكلرنتغذى*الماضيفيةاطلاقا.نحياانخا

الذطيهوالماضتي.مييذوعلوطب،طيظذوطعيذداطع.طيظذ

اعود،دائماذاجفالمسظذبطف.المسيذتبئألابعلينايسظحوذ

الشاعر.-الىدائماوسيعود

متظووحهانذذفلتيبماءالعالتبطتظطباصثوافصأحينظ

ولربما.الحبشةفيلهمقدراكانمملاسوامح!ير

لهائدرلو-ا،الروحيالصيد"قصيددلناقدمت

؟يدونبونظ.مفذوداطذظاحا-التطظانعطنظتستنذذاج

(،الجحينلفيفعئف"بينظالوصئفحلذذاعطينافلطظبعا

يوما،ذانالذىالعيدهذا،"الاوضعلطظميلادعيدو)1

المطياهنب.الحالنبلدطل.واثعا

طلحدمظماكلرامبووصفخللطعوحانينععاذااللفذفي

للعالمرؤياهبيتآتبافرذصظلشطوانآنيألنظوفي.الآج

.العظامالدينمجدديرؤىوبين،الابديةوللحياة

!ؤيلنخلقانالى،المرةتلوالمرة:مدفوعوناننا

الولى.يدفنونالوتىندعانخوالارضللسماءجديدة



الأرصىهيلادعيدنجعلان،الجسدفياثنق!اءنخياالق

ثصبحلمان.المرةتلوالمرة،لمحذرونوافضا.واقصا

وا!،مناواحدلكلحيةقناعةالجديدةالحياةشهوة

مناكثريكونلنالارضيالوجودفان،مناواحد

بصم.أوعلو

الى:هويواجهناالذيالاحدالواحدالسزالان

الحتمي؟تأجملنستطيعمدىاي

غراولداباننغكرحين،نقولانعليناماذاترى

اذنيه!منالعالمهز

هذهعلىرادبوظهورفيمعجزامرثمتالشى

المشيحوتقبلةعوتامايقظةشانشأنه؟الارض

المذهلة)داركجلنخلاصورسالةنالصليب

...اردتكملحياتهحاشزنشئتكماعملهل!ر

لم-لوحتى7لهكلهفالمستقبل.يشجبلانوراوسيظل

مستقبل.اهامنايكئ
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ارطع،سلاتمرا،باتقىا،تناظرات

قذر،بمنزل،ئرالغلالقبوفي،2791عامذلككلن

رامبو.اسمالاولىللمرةسمعتحين،بروكلينفي

فصل"قاعملفيوكنت،عاماوثلاثينستةعمريكان

رامبوعنكتابوثمت.بيالخاص،المديد"الجحيم

انيالسببوكان.مرةاليهانظرلملكني،المنزلفي

معنا.تسكنكانتوالتيةبالكتلحساحبةالمرأةاكره

مثلما-والسلوك.والمزاج،الملامحفيكانت

يتخيلانيمكنكما،رامبوتشبه-مؤخرااكتشفت

.المرء

الحديتممادةرامبوكونمنبالربنهم،قلتوكما

لمعرفته.جهداابذللأفاني،وزوجتيثلمابينالدائمة

عنابعدهحتىنفسهكللشيطانناضلتاننيوالحق

الشرير،العبقريانه،آنذاك،ليوبدا،خاطري

وبقسي.ضيقيلكلالمسبب

تكتسبكانت،ابغضهاالضي،ثلماانولاحظت

فيالسلوك،لا،استطاعتهاقدر،اياهمقلدة،منههويتهل

تأمرلقد.تنظمهالذيالشعرنوعفيبل،حسب

.وجودهوحق،وتأثيره،اشمهارفضكي،شيءكل

محطمةمعنوياتيوكانت،السافليناسغلفيآنذاككنت

تماما.

محلولا،الرطبالباردالقبوفيجات،واتذكرئي

كنت.رصاصوبقلم،حافقةشمعةضوءفيالكتابة

فيافلحفلم،انامأساتيتتناولمسرةكتلبةاحاول

.ابداالاولاًلفصلتجاوز

طبيعية،بصورةكنت،هذهوالعقماليأسحالةفي

.عشرةبعةالسلفيشاعربعبقرية:الارتيابشديد

المخبولة.ثمااختراعمنةعنهسممتهماكلوبدا

استنباهـتستطيعبانهاالاعتقادعلىقادراوكنت

مثلما،تكرهنيدامتما:لتعذيثيماكردوسائل

اكرههل.

والتي.الثلاثةنحننعشناهاالتيالحياةكانت

حادثةمثل"الورديالصلب"فيطويلاعنهاتحدثت

غير،واقعيةغير،دوستويفسكيقصصاحدىفي

.ن71،اصدقهالانقابلة

التصق.قد،رامبواسمهيان.لةالسألكن

عمله.علىنفرةبالقاءحتىاقملماننيمنوبالرغم

نين"انيس"منزلفيةسبعاوسنواتستبعدالا

.كمادائمامعيكان.حضورهانغير."فيسينلو"ب

مقلقل:كانتعارفناان

صوتهظلماهذا."يومامعيتشتبكسوف"

اذني.فييردده

انه،فجأةتذكرت6لرامبوبيتاولقراتويرم

هذتطالماالتيالقصيدة"السكرانالمركب"من

ثلما.بهل

!السكرانالمركب

عانينهماثلضوءفيمعبراالعنوانهذايبدوكم

لاحقل!

مجانين.مستشفىفيثلماماتتةالوقتهذافي

.هناكالجادالعملوابدا.باريسالىانااذهبلمولو

القبوذلكفيسغينتيغرقتلقد.نفسهالمصيرللقيت

الرئيسة،عارضتهاتهشمتوعندما.بروكلينبأعالي

،حراكنتافنيادركت،المفتوحالبحرتحوواندفعت

حررني.قد..خلالهمررتالذيالوتوان

فصل"تمثلبروكلينفيالفترةتلككانتان

وبخامة،الباريشيةالفترةفان،،(الجحيمفي-ي-

.ي"الثراقات"فترةكانت،3491الى؟163من

الحين،ذلكفي،رامبوعملعلىوقعتعندما

ابعدتهلذا،وهياج،واندفاع،3بغزاراكتبكنت

جانبا.

.لدياًهميةاكثرابداعاتيكانت

ماعرفت،كتاباتهعلىنظرةالقاليفبمجرد

ينتظرني.

.الصرفالديناميتكانلقد

.الخاصديناميتيباصبعاًقذفان،اولاعليلكن

سوى،حياتهعنشيثااعرفاكنلم،ل!نذاك

سنين.قبلثلملمنالتقطتهاالتيالنتف

سيرته.اقرأانعليلزاماكان،لذا

بعرليفيسكناياثناء،4391سنةهذاوحدث

..الرسام،دوليجونمع،جلن

رامبو.عنالاولىللمرةقرأتاذ



كاريه،ماريلجان"الجحيملحيفصل"قر؟ت

انيدستاركي.كتابثم

اننيليوبدا.لسمانيوعقد،علياستحوذلقد

نسيت،رامبوكحياةملعونةحياةعنابدااقرألم

الاحباطاتنسيت.كثيراعذاباتهتفوقالتي،عذاباتي

غرقتالتيوالعجزاليأسواعماق،عانيتهاالتيوالمهانات

الايامتلكفي،ثلمامثلونجدوت.اخرىبعدمرة،فيها

منكلعلىوكان.رامبوعنالاالتحدثاستطيعلا..

رامبو.اغنيةالىيصغيانيزورني

اسمهسماعيمنسنةعشرةثمانىبعدةفقطالان

قراءة.اقراهوان،بوضوحاراءاناستطيع،الاولىللمرة

رهيبةوكم،مأثرتهكانتعطيمةكماعلم1،ن0المتبصر

مابقدر-وعملهحياتهمغزىافهمالان.محنهكانت

مالكن.خر71وعملحياةيفهمانهالقولاحديستطيع

معاناةمن،بمعجزة:نجوتكيفهو"اشدارادـبوضوج

نفسه.الرديءالمحير

الثامنةفيكانعندماالعظمىازمتهرامبوعانى

غدتالحينذلكومبذالجنونحدبلفطحيفها.!رث

بينالحدفبلغتانااما.تنتهيلاصحراءحياته

الذفيالعمر..والثلاثينالسابعةاووالثلاثينالسادسة

تزدهر.حياتيبداتالحينذلكومنذ.رامبوفيهمات

العكسفعلتانا4الحياةالىالادبمنتحوقرامبو

فقدانااما.خلقهاالتيالسعاليمنهربرامبو

الممارسةوضياعحماقةمنمنحوتلقد.عانقتها

وجهةطاقلقىووجهتختوقفتهكذا.3للحياالمجردة

والحرارةاللهغةبنفس،الكتابةفيواندفعت.الابداع

بدلالحياةوربحت.الحياةفياندفلعىوسمتااللمتين

طالاخرىاثرواحدة،المعجزاتوحدثت،اضيعهاان

منفبالرف،،امبوراما.خيراعاثرحظكلوبدل

في..تصدقلاومشاهدمناخاتارضفياندفاعه

اكحرغدااًنهالا،كقصائد.وبهيغريبفانتازياعالم

واسى.فراغاووانغلاقا!وارة

اعيذاناردتانل.الحيادالىا،دبأعادرامبو

الخاصيةتقوىالاثنيننحنولدينا.اًلادبالىالحياة

ناكماوالروحيةالاخلاقيةوالانشغالات،الاعترافية

مشتركةصفة،الادبمناكثروالوسيقىباللغةالنلذذ

عنتعبربدائيةبطبيعةاحسسترامبومع.يننا

صوفي"بانهرامبوكلوديلوصف.غريبةبطرنطنفسخا

نا.مثيللهليسىومنفوهو،"متوحشةحالةفي

هذالدىوكان.مكلنايالى"يق!ود"لارامبو

نغسي.ازاءذاتهالاحساس

ببعخاتناولهاوسوفتتنتهيلاالتناظرات

رايتوالرسائلالسبرقراءةفيلاننيذلك.التفصيل

تدويناقاوملاجعلنيحدالىواضحةالشبهوجوه

بل،هذافي..فربدااظننيولا.عنهاملحوظات

عددهموانرامبومنالكثير،العالمفياناضكتقد

فيسيحلالرامبويالنمطانوارى.الزمنمعيزداد

الفاوشتي.اوالهاملتيالنمطمحلالمستقبل

ناوالى.اعمقانشطلرنحوشائرالاتجاهنا

،"سيكونالشاذ،)الفردفان،نهائياالقديمالعالميموت

الجديدالانسانيجدولن.النموذجهوةفلكثراكثر

.والغردعيةالجملبينالحربتنتهيحينالانفسه

وبهائه.امتلائهبكلاًلانسانيالنمطنرىشوفانذاك

،،"

كاملة،معرفة(،الجحيمفي"فصلنعرفاناجلمن

شنة،عشرةثملني،رامبولدى،امتدالذىالفصلهذا

علىالوقتهذامعطمامضىلقد.رسائلهنقرأانعلينا

وفيها.سنواتعدةعدنوفي،الصومائيالشاحلىء

امه:الىرسالةمن،الارضعلىللجحيموصفتييخ

حتى،شجرةفلا:الكانتتخيليانتستطيعينلا"

خامدبركانفوهة.عدنان.تربةولا.ذاويةكانتلو

كلفيوالرملالحممالاترينلاانك.البحربرململيئة

محاطةوهي.نبتاضالتئبتلاالتيهذهخمكان

بركاننافوهةجوانبتمدوهنا،الصحراءبرمال

فرنفيكلنانوكمالنشؤىواتحا.الهواء،الخامد

1(.جيري

العطيمة،بالطاقاتمفعمعبقزي،انسانرضيكيف

كهذا!تعسغارفي،متلويا،مشؤياظنفسهيشجنان

الفحيلةلديهتكفيتكنلمرجل:هنا.امامنا

،.الارضعجائبلاكتثاف

الغارهذافيمقطوعا.اخربعدعلمل،نراهلكننا

كانانه،بالطبع،نعلمنحنأالامرتفعبركيف.الجهنمي

منومشارء،تحصنىلاتدابيرويدبر!الاغلاليصارع

كلمنومن،عدنمنفقطليسى،نفسهيعتنئاناجل

مسكوناكان،المغامروهو،رامبوان.والعرقانكدجعالم

في.اًلماليالامانبصيفطترجمهلالتيالانعتاقبفكرة

اهيةالاكثرالامراناهلهالىيكتبوالعشرينالثامنة

.كانمكانايفي،مشتقلايغدوانهو،لديهوالحاحا

كانت.طريقةوبأيوهويضيفهانينبغيماحذفلكنه

لديهكانت.والحياءالوقاحةمنغريبامزيجاكان

رجلقدماتطاهالماراضفيالمغامرةعلىالجرأة

الحياةمواجهةشجاعةلديهتكنلملكن،ابيض

لكنه،ال!بعثرلحوما!بلةيخافلاكان.ثلبتدخلبدون

البيض.اشقاءهيخاف

نايستطيع،مريحةثروةجمعيحاولكانانهمع

وا،مرتاحا،متمتعا،العالمويطوف،بسببهايسافر

المباسبة،البقعةيجدحينمامكانفييشتقران

معالمتكيفغيروالانسان،والحالمالشاعرظلانهالاا
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افردوساعنالباحثخبلنعجزاتأؤمناا،نسانةالحياة

باخر.اوبشكل

كافيةستكونفرنكالفخمسيناناولايعتقدكان

هذايجمعكادانما.لكنه.حياتهاكيلةنفسهلتأمين

امانا.اكثرتجعلهالتبمهيالفمائةبآنقررحتىالمبلغ

مفزعبانسزمنايةالفاالاربعونالفرنكاتهذه

الفرنكاتهذهكانتلقد!معهخميرتهيحملوهوةقضحاه

الساحلالى"هرر"مقحملوهعندما.عمليادماره

-كالفاريبرحلةمقارنتهاتمكنحلة9وهي-محفةعلى

وحتى.هميانهفيالذهبحولعالباتدورافكارهكانت

مصاباكان.ساقهبترتحيث،مرسيليامستشفىفي

مستيقظايبقيهالذيهوالالميكنلموانبخميرته.

والذي!يرتديهالذيبمالهالتفكيرفافه،عديدةليالي

فيايداعهيريدكان.احدي!رقهلاحتىيخفيهانءلميه

وهوتالمصبرفالىالذهابيستطيعكيفلكن،مصرف

احدهميأتيحتىبيتهالىيكتبانه؟المعييستطيعلأ

الثمعن.بالكنزويعتني

بحيث،الامرهذافيومخعحكفاجعشيءثمة

اكثر...يرىاويقولماذاارءايعرفلا

؟هذاالامانجنوناصلكانماذالكن

غيرانه:مبدعفنانكليعرفهالذيالخوفانه

رامبوتحدبطكم.بشيءالعالميفيدولا،فيهمرغوب

فرنساالىللعودهصالحغيركونهعنرسائلهفي

لا،لديتجارةلا.العاديالواطنحياةواستعناف

ومثلما.يقولكانهكذا.هناكاصدقاءولا..حرفة

يدريلا،غابةالمتمدنالعالميرىكانالشعراءكليفعل

المطأحرمنانهاحياناويضيف.فيهانفسهيحميكيف

كانلوكمادائمايتكلمانه-بالعودةالتفكيرالآن

المتوحثةالحرةالحياة،تماما،اعتادلقد-!شيخا

.يسرجانالىالعودةيستطيعيعدلمبحيث،مرةالمغل

افريقيا،في،لكنهخالحلالالكدج:يكرههمااكثركان

زنجي،مثليكدحكانخالعربيةوالجزيرة،وقبرص

منحتىاياهاحارما،شنىءدلفينفسهعلىمقترا

ذاتها،القطنية"الدشداشة"مرتديا،والتبغالقهوة

يكونلن،لحريةبليشعرفلن،يربحهقرشكلفرامو

اندفاعمنتحولألقد.الجرنيرعنهينفضلن.سعيدا

،والمتمرد،الطريدطتماماكان.الشيخحذرالىال!شاب

.شنىءينقذ.انيمكنلاالذي،والملعون

لانها،طبعهفيالناحيةهذهعلىاشددانني

يكنلم.اليهالمنسوبةالسيمةالتصرفاتمنالعديدتفسبر

كتاببعصنيقولكمل،قلبهفيفلاحاولا،شحيحا

علىقاسياكان،ا!خرينعلىقاسيايكنلم.سيرته

احدباردييقول.الطبعكريم،فعلاثكان.نفسه

غيرطبيعيابذلااحسانهكان!االقدصاءمستخدسيه
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التيالقليلةالامورمنالاحسانهذاكانوربما.مدع

."استخفافاوازدراعدونيفعلها

ولياليه:ايامهلمؤرقكانت.اخرىاعةفزوثمة

يومحتى.تطوافهبداانفمنذ.العسكريةالخدمة

ولقد.العسكريةالسلطاتمنالخوفيعدبهشانوفاته

مارسيليامستشفىفي،موتهمناشهرقنلحتىتكان

نامنخائفا..الآلاممتضاعف،الساقمبتوروهو

السجن.الىوترسله.مكانهالعسكريةالسلطاتتكتشف

ماالسجنايكون".كالجثاميرهقهالخوفهذاكان

تكتبالااختهيرجوكان"!افخلالموتان؟سأعانيه

باسمعنوانهتكتبوان.الماسةالضرورةفيالااليه

منبرسائلهاتبعثوانترامبوارثرلا؟فقطا(رامبو"

ليبدونتخصيتهنشيجان.لمدينتهامجياورةمدينة

يامنتماماالخاليةالرسائلهذهفيعارياامامنا

العارمجوعهفيهالشرىاننا.فتنةاوادبيةقيمة

لى*التيمورغباته.الدائماستطلاعهوحب:التجربةالى

مخاوفهت،وقناعتهوزهددـ.خالنفسوابذاءه،تحد

بالنبذ.ونرىواحساشه،وتوحده،وضيقهثوكوابيسه

غيرخالمبدعينالافرادكلمثل؟كانانهكلههذافوق

دورذالاثمةليس:التجاربئمنيتعلمانعلىقادر

51فراننا.والعذاباتالمتشلبهةالتجاربمنمتكررة

خارجية.بوسائلنيلهايمكنالحريةانتوهمضحية

المعانا*غبولرافضا.حياتهطيلةالمراهقيظلنراه

فبىاخفاقهفداحةنقدرولكيالقيمةاعطاءهااو

تطوافهنقارنان.فقط،عليناتالاخيرحياتهنصمف

فاكا.ديكابيزابتطواف

خلقهاالتيالصعحراءوسطنتركهدعوراخلكن

وقراباتتناظراتالىالاشارةتوقصعدي.لنفسه

ادميد3مثل:بوالديهلنبدا.معينةوارجاعومراسلات

.نقادةخباردةةشماليةامرإةتاميكانت،رامبو

جنوبياةفكانابياما.وطهرية،متسامحةغيرخمتكبرة

بورجنديا.رامبووالدكانبينماخبافاريينوالدينمن

مع،والابالامبينمستمرانوخلافصراعهشلكوكان

اذ،المتمردالطبعان.الابنعلىالمعتادةالارجاع

رحمه.هنايجد،ترويضهيمكنلاالذيالصعبالمراس

ليمت":اصرخمبكروقتفيبدات،رامبوومثل

ويقبلانه.الوالدانيرضاهشنيءكلهذا،موتكان"!الله

اهينهمكنتالذيناصدقائهماالىحتىهذاامتدولقد

حتىالعداءيتوقفولم.ولداكنتحينحتى.امامهما

كماعرفبدأتعندما..فعلاالوتزراشعلىوابي

وسلظل،رأشيمسقطكرهت،رامبومثل.اشبهه

بيتي.منافلتانالمبكرهاجسيكان.مماتيالىاكرهه

لاالذينومواطنيهوالوطن،امقتالتيوالمدينة

النضج،مبكركنتايضا،،مثله.جامعبهميجمعني

المشيتعلمتلقد.صغيرااجنبيةبلغةالقصائداردد



اناذهبقبلحتىالحسحيفةوؤهـاءة،الاوانقبلهـالكلام

..فيالصفتلميذاصغردائمابمخت.الاخفالكنةروالى

.لكن؟ورفاقيمعلميلدىالمفضلبلتتلميذوافخمل

تقدمالتيوالهداياالجوائزاحتقر،ايامثلهكنت

سلوكبسبب،مرارا،المدرسةمنكفردتولقد،لي

السخريةهيالمدرلسةفيرشالتيانوبدا.منحرف

فيها،مابكل،المدرسةكانت.والمنهجالمعلميئمن

واحسست.ليبالنسبة،جداوغبية،جداسهلة

ءمدربقردمثلانني

لملأدالمهعيدفيو.نهماقارئاكنتالمبكرةطفولتيمنذ

.مرةكلثلاثيناوعشرين..فقتالكتباطلبكنت

ذلك.يقاربمااو.والعشرينالخامسةبلغتانوالى

اقرأكنت.كتابااتأبطانبدونابداالبيتاغادرلم

مقاطعواحفظ،العملالىطريقىفيوانا.واقفوانا

ان"فاوست"واتذكر.المفضلينشعراليمنطويلةشعر

البهائيةالنتيجةاما.الكتبهذهبينمنكانغوته

ابعد،لثورةالهابيفكانت.هذاالمستمرالكتب،مت!،ص

ضدوجعليطوالمغامرةالسفرفيالراقدةرغبتصاوحث

مبتعدا،.بييحيطماكلاحتقرص!ت.الادباهل

ذلكنفسنيعلىوفلرضا،اصدقاليعن.بالنرريج

الاصاحنهيدعىانيمكنلاالذيالمريرالمتوحدالطبع

ازمةسنة)ثسةالثامنةسنو!ن.ا،غريبا"فردا

بائسا،.م!ما،شقيا،بالتحديد،غدوت(رامبو

الاالحالهذهمنالخلاصبالامكانيكنولم.يائسا

ينضوالعالحاديةفي.كاملاتغييراظروفيبتغيير

رامبو،مثل،اخرىومرة.قصنيرالوقتلكن..أفلت

كماما.خائبةت،ئجذات،امامىالمفتوحةاليروباتكانت

بعيراو،بارادتى،بيتيأىااعود.دائما،وكنت

دائما.يائسوضنعوفي..ارادقي

ب!عغماشتغلت.مخرتثمةليسانيبدوكان

لاثيءكلفياشتغلتتوباختصار.الغريبةالاخمال

عملت/بقبرصالحجرمقالعفيرامنوومثل.يناسبني

بل.افاقاةمتنقلاتمياومةعامل.والمعولبالرفثى

كنتاذ..منزليمنهروبىفيحتىرامبوبهتارز

كتابافيهااقرالاةطليقةجاةاحياان-مثلهاصحد-

رجلاكور،اريديعلىمعيشتيفيمعتمداطاخرىمرة

لكن.مدينةاوحاضهـةمواطنلا،المفتوحةالاجواء

الاديبت،تماماكنت.دالماتخودبكانتوافكاريلغتي

استطيعكنتانثيومع.اردهلمامهذااردتمواءلى

الفردصةوبخل،كانمنكائنا.فردايمعامريتدبير

الشخص.الاسراخردي،اغدوانيعير،ال!ادي

اطلب:امتبةالىزياراتيكانتوهكذا.فيهالمشكوك

فان.كبيرةالمكتبةكانتومهما.المغلوطالكتابدائما

الكتابهذااناو..فيهايكونلن.اريدهالذيالكتاب

عني.يمنع

،الحياةفياريدهماكلان،الايامتلك،ليوبدا

فيمذنبكنتاننيطييعي.عليءممحر.الحياةمناو

حتى،نابيةكانتانتيلغتيان.عنفاالتجريماتاكثر

،فيالشرطةمركزالىجررتاننياتذكر-طفلوانا

لغتي-سليطةلغةلاستعمالى،عمريمنالسادسة

وسلاطة.نبوااكثر،غدتهذدـ،

،وهورامبوانقرأتحين،بهااحسسترجةاى

."القلبعديمالتعسذلك"برسائلهقعيوكان،شاب

بي.ملصقةبسماعهااغرمتصغة"القلبعديم"كانت

..ساوكقواعدولا،ولاءاتولا،مبلديءلديليست

شديداكونانالامرلييخلوحينواستطيع،كانتمهما

،وعادةسواء.حدعلىوالعدوالصديقمعةالقسو

سافلا،كنت.والتجريحبالاهائةالحسبةاجزي

بلملأ،اعنيد،لتحاملايدشد،متسامحغير،سامتغطر

غيربانهامتميزةشخصنيةليكانت،وباختصار.هوادة

معبا.التعاملعلىعصنية،المراسوصعبة،مقبولة

نايبدووكان.محبوباكنت،هذامنوبالرغم

مقابلالسيثةحفاتنيغفروالانالتوقشديدوالناس

الامرهذالكن.فرهمااوالاخينوالحماسةالبهجة

،احيانا،واتعجب.اخرىحرياتعلىجرإدالايزدئيلم

الذينالناس.الوضعهذافيالمضياشتطيعكيف

يرونالذينهم،اكثرواجرحهماهينهمان،احب

انني،.ذاكاو،النحوهذاعلى.منيخيراانفسهم

كت،!ههـذاتحت.ترحملاحرباهولاءعلىاشن

طيبا.ولدا،القولتستطيعمئلما

،درح،عطو!،دردانثيالطبيعيمزاجيئكان

اوصفبكنتماكثيرا،فتوتيوفي.القلبممتوح

بنفيعلياستحودالتمردشيطانلكن،لم(ملاك1)

في.التمردهذازوعتاخياهيامبىوكانت.جدامبكرة

.المتفجرةطاقتي،تمثلهماكلوضد،فدهاوجهتلقد

الخمس!ثبلغتانالى،ابدابالحانازاءهااشعرولم

.عمريمن

كانتارادتيلاناعادةبوجمييتقفت!نلمانهاومع

بظلهادائمااشعركنتانبىاًلا،(حسب،الاقوى

صامبا:،الرضاعدممنظلاكان.علىالطريهقيقطع

.انعروقفيببطءيزرقشممثل،بامن!س

بقراءةلامهسميموامبوانترأتحبتدهشتواقد

امريبان،البتة،احلملمفأنا.لم(الجريمفىفحل)1

كتابتبئموصوعانامشانحتىاو،كتبتهماوالدي

مرة،اول،اخبرتهماحينعبالاعتراهماوقد.معهما

اًنجبرتهمللوكما..كاتبااكوناناخترتبانني

افعلاًناستطيعلالم.مجرمااغدوانباعتزامى

امانهما6معيشتيتدبيرمنيمكننيشيعا؟حصيفاشيثا

يسألاندائمةمزحةوكانت.كتبتمماشطراايقرا
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مساذا".اعملسطويستفسرواخعنياصدئاؤهما

انهيقولانانهمالوكما./01.يكتبانه..آهأيعمل

.النهارطوال..الطينمنفاصولياءيصنع..مخبول

طفولتهفيمدللاكانرامبوانلنفسيصورت

الامركانوهكذاً."غندور)1!صبلهوفي،كفتافى

ناطبيعياكانفقد،خياطاكانابيانوباعتبار.معي

خزانةورثتكبرتوعندها.بقيافتيوالداًييهتم

واحد.مقاسطذويكنا.النفيسةالائيقةوالديملابس

فرديتيبداتالتيالغترةخلال،ثانية،رامبومثل،مني

مضحكة،بصورة،نفسياكبراًخذت،بقوةئقسهالوكد

وكنت،.الخارجيةبتلكالداخليةالاختلافاتمقابلا

فيه.اعيشاًلذيالحيفيسخريةموضع،كذلك

الثقةوعدم،بخالارتباكاًحساسي،اًثذكر،وآنذاك

.كانوااياالرجالمعالتحمطثمنوبالجل،بالنفس

فيباريسرامبوهتفهكذا"!اقحدثكيفاًعرفلالا

اًلتحدثيستطيعمنلكن.بالادباءمحاطاكانعندما

طلاوةبايعرف،افريقيافيأحتىانطلقاذامنهخيراً

يا!جيداالمعضلههذهاًعرفكم.اًحيانايتكلمكان

رجللبحفرةوالتاثأةالتلعثمعنليمؤلمةذ!دريات

،اخرىناحيةمن،لكني!معهمالتحدثالىتقتطالما

.منذالملاكةبألسثةالتحدثاًستطيع،منغرداكونحين

بسحرها،،تاسطلماصوتاعثقكنتالطقولة

صوثية،تاثيراًتالىالجاماكالبل.القتانةوقدرثها

هه-،الميزةهذه.الهسترياحلفةاًلىمستمميدافعل

نظريلحظة،رامبوعند،صدفة،اًكتشغتهاالتي

عندياكرهاوكبت.صغحاتهمنصغحةالى
كالطلقة.

،سطرتحياكهفيمنغمساكنتآنجلن،بفرليفي

غرفةفي،المطبخفي-الحائطعلىاشعارهبالطباشيو

تلكان.البيتخارجوحتى،المفاشلفي،العيشة

بهامررتوكلمل.ابدالديقوتهاتفقدننالاشعار

الخوفوذلك،ذاتهاواًلبهجة،نغسهاالرعسةانتابتنيئ

اًلكتابعددكم.طويلاعندهاتوقغتلوالعقلفقداتىمن

تسكنك،مقاطعينتجكاتبكلأهذابكيفعلونالذين

اًنط.تحصىلاراًمبوعندلكضها،تتذكرهااشعارااو

مناسثاقطتصاهرمثل،الصغحاتعبرمبثوثة

معالعلافةتجعلالهبةهذه.بالرصاصمئخوبصدر

رامبواحسدالتيوحدهلوهي.تنغمنملا،رامبو

الاعمقرغبتياجد،!فتبتماكلبعد،واًليوم.عليهأ

نغسىأقفاًن،وفياًلغتهااالتيالكتبمنالتخلصفي

اكونلن.الخانصنةاًلغانتازيا،اًلخالصالهراًءظقعلى

ةخبابابعاداثمةفن،رامبوهوالذيالئاعر

بلوغها.بالامكانيزالما،شاسعة

نحن."العينينالبنغسجيةالغتاة!الىئاتىو*ن

كجربته!فائتاذهافقطئعرف.شيئاعنهاذعرفلكادلا

01،يحخيملا!انادركطهـت!.اححباذكيا،ولىاؤقاج!سض

-كلماتاستخدمحين.المصنعحاحبانجةيعتياو

حديثبودليجرو36وة...و...مثلمقدسةاد

لحضوموازاءفعلهردانجيدااعتقدلعنى.(1الولادة

فتاتيئتانهااعرفطحالايعلى.هكداثانتعاحلفته

انيالمحتملومن.بنفشجيتينعينينايضالهاوان

.كلالوتفراشعلىطرامبومثل،ثانيةبهاسأفكر

الامر،فيوالاغرب.الاولىالخائبةبالتجربةنتلوشيء

..رفضتنيالتيتكنلمانها،اضيفانيجبكما

منها.اهربجعلتانيورهبةبخشيةازاءهلاضعركنت

،طبعاتلديه.رامبولدىنفسههوكانالامرانواتخيل

زمنيةمدةفي-عشرةالثامنةحتى-شيءكلضغط

ب!لمسرعامرومثلما.مذهلحدالىالق!سبالغة

الاعتياديةبالتجربةمر،قليةسنواتفي،الادبعالم

نيئاخيذوقانيكفيهكان.قصيرزمنوفيمسرعا

فر؟حياتي!صانتوهكذاومحتوادـ.م:داويعرفحتى

.ولنجداقحيرة..بالمراةالامريتعلةمابقدر.الحب

الحبشةتفيالا،ثانية،الحبعناشارةاينسمع

عا3المرءريحس.ثصبقة.*حبشبامراةاتخذعدما

فات!منهذاثبءحدثوان.حبايكنلما،مرانلو

حاشقالذيتهرر"منجاميكبب"ـ"الىموجهاكانحبه

التبمةةالحإبسبحبا،الحعو،4ومن.وكسيتهلهيخلفان

قلإول.،حنلءثانيةاحبانسهاستء،ل،راقبوعاخمث!ا

نفسهيعطلمرامبوبانقالانهفرإشعنروى

القولةخهذهمدقاما.لانساثاولالهسواء.البتة

ارىلكني.الخاصحثمهيقدمانءامريايفمبامكان

رغبمثلماةنفسهيعطسطانفياحديرغبلنمانه

العالمواعطى.طفلوهونفهاللهاعطىلقد.رامبو

هـدبانهاح!ى!الحالشينكلتاوفي.رجلوهونفسه

خات.4نفعلىفالتف،والخيانةللخديعةتعرض

مستسلمة،:غيرسليمةطلتاعماقهلكن..الكومونةبعد

بخالمجالهذافي،يذكرنيوهو.بلوغخاممكبنغير

حولليقولهالكثيرلديهلشىالذى0ا(لورنىد.هـ.)ء

الانساناعماقعلىالحفا!حولاي،الوكعوعهذا

سليمة.

العيش،اجلمنيعملفيهابدااتياللحظةمنذ

يملكوهو،كلهامواهبهوبدت.الحقيقيةمتاعبهبدات

يثقكانالمثبطاتكلمنوبالرغم.فائددبدونخالكثير

وارادته.تحدلاطاقتهان((!دائماتقدم.تقدم"طريقه

نحوبتوترهينفجرالشاعردع".يشبعلاوجوعهختلينلا

افكرحين.إ"احديسمهاولمأحدبهايسمعلماشياء

اجلمنمجنونايكونيكادبجهدالمتميزة،الفترةبهذه

حين/فيهفدمموضعاجلمن،العالمالىمدخلفتح

مثل،ذاكاوالاتجاههذافيالمتكررةبالاندفاعاتافكر

علب"المحكمةالقبضةمنالخلاصيحاولمحاصرجيش



نغسها،شيبتيارىكلهبهذاافكرحين..اللعنة3

بروكطبلغ،الصثريندونوهو،مراتثلاث.ثانية

نابعدشتوتجارت،ومن.لندنبلغمرتين،وباريسر

قدميه،علىمشيافطو،كافيةالمانيةلغةمنتمكن

ميلانوومن.ايطالياليبلغ،وسويسرافورتمبرجعبر

فييونانيةجزر)السعكيلاديسجزرقاصدايمشيشرع

اقصىفيميناء)برنديزيعبر،(المترجم-اًيجةبحر

شمس،بضربةليصاب،(المترجم-الايطاليالجنوب

بتجواًلهوغطى.ليكورنطريقعنمرسيليلالىويعلد

كرنغالمتنقل،معوالدانيماركالاسكندنافيةالجزيرةشبه

.وروتردام،وانتويرب،هامبورجموانيءمنوابحر

،الهولنديالجيشفيانخر!انبعدجاوةالىووصل

منه.ليفر

ظهرعلى"هيلانةسانت"بجزيرةمرحين،ومرة

فيبنفسهالقى،هناكالرسوففتهالجليزيةسفينة

.صتال!ثلطيءبلوغهقبلالسفعنةالىاعيدلكنه،ائبحر

باعتبارهالبافاريةالحدودالىاثهـطةاقتادهفينا

اللورين.حدودالى،ثانية،اقتيدهناكومن.متشردا

دائما،مفلساكان،والاندفاعاتالافلأتاتهذهكلفيو

الشاطيءبلخشتيتافيشيافي.عادةطاويا..ابداًماشب

بشببالامعاءجدرانالتهابعنناتجةمعديةبحمىمصابا

وفىالمغررو.المشيجراءمنفهبجواضلاعهاحتكاك

لفجماء.كلالافراهـفي.المفرطالجيادركوبالحبشة

دائمل.بعيدوالهدف.انمانيةلابصورهنفسعهيرهقكان

حياتياستعيدوحين!جيداًالجنونهذاافهمكم

الاميالوآلافآلافقطعتائنيلييبدو،اميركافي

مسرةقليلةقروشعندائماباحثا.خاويةمعدةعليى

4وبسعنابحثابدا.استراًحةمان،لعمل،نجز

يق،الطرالىانطلق،كنتجائعواناحتى،واحيانا!ودود

يشاء،حيثيضعنيالسائقوادع،عابرةيارةلىقففماو

،نيويوركفيالمطاعمآلافاعرف.اًلمشهدلاغيرفقط

لحيوقوطولمنبل،سيداًلهلزيارتيمنليس

الواًئدعلىجالشينعمينالطلفىمحدقاخارجهل

وقوفاماكناًسترواًحاًلآنحتىواستطيع.داخلها

،"دوجالهوت"يقدمحيثالشواًوعظوايافيمعينه

البيض،الملابسذويخينالطبلصؤيةالآنحتىاستطيع

؟هـ+م*المحمصةالفطائريغنعونوهم،النواًفذوراء

باننيافكراًحيائا.اًلمقلأةفي؟،حما!ه!والفلبك

اًلبحث،،التشرد..المشي..الجوعومع.جائعلولدت

ماشحاذةافلحتان.وذهاباجيئة،تائها،سحمومل

المسرحالىفوراذمبت،ضروريةوجبةعلىقييلايزيد

معدتي،تمتلبىءحين،بهاهتمماوكل.السينمااو

شاعةمتاعبيوانسىفيهارتاحائيقادافئامكانااجدان

،الظروفهذهمثلفىشيمااوفرولا.ساعتيناو

المشابهاًلمسرحدفءتركيفبمجرد..بامريللعناية

المكانالىماشياوالمطرالبردفيامضي،الرحملدفء

بروكليئقلبمن.فيهاسكنانيصادفالذيالبعيد

مختلففى،تحصىلامراتمشيتمانهاتنقلبالى

انهكوعندما.الطوىدرجاتومختلف،الطقسظروف

،واحدةحطوةاخطوانعلىقادرغيرواعود،تملما

انني.خطايآثارمتتبصا،الاستداًوةعلىمرغمااكون

مسيراتاداءعلىالجنوديدربكيفافهماناستطيع

ليبمالامرمن.جياعوهم،الطولبالغةاجبارية

بينالاصليةمدينتكشواًرعفيتمشيحين،واحدا

فياًاهامالطريقعلىمتشرداتكونوحين،عدوةوجوء

العداوةتكونالاصليةمدينتكفي.مجاورةولايات

معادعنصرالغريبةالمدنفييواًجهكبينمل،اللامبللاةهي

،وشرفاءصيدوبنادق،متوحشةكلابفثمة.غريزيا

لاوانت.بانتظارك،نوعكلمنوحرس،شرطة

تلكعنغريباكنتانالباردةالارضعلىالتمددتستطيع

طوالى،سائرا،سائرا،سائراتظلانت.الناحية

،وهيالباردةالمسدسبغوهةتحسظهركفيو.الوقت

بعد،اًنها.العرع،اسرع،اًسرعتسيرانمنكتطلب

ارضناوليست،كلههذاًفيهايحدثاًلتى،بلادك،هذا

اجنبية.

كن.براًبرةوالهون،قساةاليابانيونيكونقد

لممثلكويتكلمون،مثلكيبدونالذينهؤلاءشياطيناى

..نفسهالمأكلويأكون،ذاتهاللبوسويلبسون

يمكناًعداًءاًلد!ؤلاءاليسأالصيدككلابويطلردونك

اًجدلامني،يلاخريناًعذاًرااجدفدأالمرءيجدهمان

اًلبىرامبوكتبماغالبا.ائفسهمالمرءلذويعذراي

حزيرانفيوحتى."هنااصدقاءيىليس"يقولاهله

ئغسها.النغمةيعيدمرسيليا،كانمستشفىومن،1918

القوةلدىتكونانآمل.القدوبىيلقيحيثأموت

اصدقاءهناكفلي،(الحبشةلكنتحيثالىللعودة

العمل،عندهموجدتلقد.علييشعقون،ث.سنوات

(فاما،هناكدائملشأعيش.اًودتكملوعشت

..معلرفولااصدقاعليفليس،وباستمنائك،فرئسا

.،(احدلا

ا:يأتيمافيهلقراهامثروثمة

فا!،باريسديالذائع،الادبيرامبومحدمع"

اجل،العنةاي.يتجاهلهمانه."كثارالمخلصينمحبيه

عودةوهي،نيويوركالىانابعودتيافكر!لعنةاي

اقد.اًلخارجفيع!ثرسنواتبعد،ايضلاجبارية

ال!تدنتهادولاراتع!ثرةالاععيوليس،اميركاغادرت

عدتثم،الشغينةاستقلانقبلالاخيرةاللحظةفي

الفندقموظفمناًلسلئقاجرةمستدينا،قرشبلا

اًدفعمالدىاًنواغراضيحقائبيراىحينظنالذي

.الغندق4ـقالمةر

.مسالصف!ع!ثههمةس
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لألأولمونل!!بطملط

-15الصفحةعلىالمئنتورتتمة-

نا"الوخن"بلوعيبعدافعلهانءلميمااولكان

،وخلافالدراهممنقليلبغيةباحدهمهاتفيااتصل

تحتخبيءةبالذهبمليءهميانلدييكنلمنارامبو

فيوهكذا.لسلميمتينتزالانماسافيلكن.الفراش

المثربابدافس!و.الممس-،ءفيالعونيأتلم)و.الصباح

السنواتتلك.ثانية.ودودرجهعنبحثاالمدينةعبر

ووفرت.عفريتمثلاشتغلت.الخارتفيالعثمههـت

الحربلكوت.نحوهاوعاماالمريحالعيشحقلنفسي

خيبتمنلماتماما،شيعكلوحطمت/تدخلت

كم.الصومالفيرامبوفرصالاوربيةالدولد!،ئس

كانونفي!ؤرخة4رس،لمنالمقطعهذافاالييبدو

..عدنهن،1888التاني

وحتى)الملاييناخبتلعجاءتالحكوماتكل"

.حيثالحزينةاللعينةالسواحلهذءكلعلى!المليارات

اقس!ىتحت،ماءولاعداءبلالثهوراالبلاداهليظل

احثعاءفيالملقاةالملايينهذهوكل.الارضفيمناخ

إا،نوعكلمناكوارثوا،انحروبالاتحمللم،الحدو

هذه!العزيزةلحكوماتنا..هذءامينةصؤرةاى

.تعى!مامكانفيقدمءموطيعنطابدا:الباحثة

لدبها.بمامتشعبثة،المحليينالسكانمبيدةاو3مضطكد

بالجيى،مستعمراتهالمممتلكلتهلعنمدافعة

فيهبملكبيراليس،للكب،ربالنشبةالعالم.والبحرية

الكلماتفلهم.ملاذايريدونانذينالصغاراما.ال*غاية

لذوي،للاقوياءالارض.المقنعةوالتهديداتا)ورعة

الهراوةيرفعونالذينلاولئك،والبحريةالجيوش

المتوحداعرالشاعلىانفيمسخرةاي.الاقتصادية

..بائسةمعنطعةتدبيراجلمنامالعانهايسةالىالهارب

الكبرىالدولالىينظروهو.الذراعينمبسورويجلى!ان

حديقته.تفسد

..دائما،تقدم،تقدم..العالمنهاية،نعم"

..اسرعتمهمالكنكلم(..الكبرىالمغامرةتبداا،ن

،والقيود،بالتقييدات،امامكالحكوماتفستجد

والقنافي،والدبابات،السامةوالغازات،وانسلاسل

(إهرر"اولادتعليمعاتقهعلىرامبواخذنقد.النتنة
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