
لهصاص

ي!ىالبرأؤالأهب

عددهافيالفرنسيةليتيرير"))ماغازينمجهلةنشرت"

يليمافينترجم،"البرازيل"كتاببعنولنتحقيقآ187رقم

له.ملخصآ

نذكر،البرازيلفيالثقافيةالحياةعننتكفمعندما

جانيرو(دوريوو"كرنافال"السامبا"،وموسيقىرقص

عنيعئرالذيأدبهاماننسىغالبآلكننانوفو"هو"السيننما

.الكبيرةالمدناعاصيروعنالجرداء)السرتاو")1(اراضي

اللغةفرقتهمفقد،سهلةالبرازيلكئابحياةوليست

بعدالعسكريةالديكتاتوريةواجبرت.قازهتهمعنالبرتغالية

البلاد.منالهجرةإلىمنهمالعديد6491،عامانقلاب

للىالديموقراطيالانفتلجبعد،اليوماكثرهمعادولقد

إليهم.والاستماعلزيارتهمالوقتفحانوطنهم

آمادو:جورج

البرازيلروائييأعظممنششه،ادقدون،الثه

مزارعفي1291عامآمادوأاجورجولدهاللاتينيةوأميركا

الأولىروايته3191عامهاصدروقدإباهياا.فيالكاكلو

الكاتبمنهجعلالذى"كاكاوأكهـتابثما،الكرنفالبلاد9

جميع"باهياكتلبواصدر.البرازيلفيشعبئةالأكثر

"كراسلجائزةعلىحصلالذي3591عامالقذهيسين"

حياةعن،رواياتهجميعفيامادو،تخذهثوقدآرانهاا.

وناضل.اليتامىوالأطفالوالصيادينالبحروعفالالزنوج

وخرقتمراتعدةوشجنالبرازيليةالشعبيةالجبهةمع

4591عامالوطنللىعادثم.البرازيلمنوئفيكتبه

بإقناع"آمادو"نجحوقد.إساوباولوهلمدينةنائبأوانئخب

لليها.الرصوليصعبالتيالداخليةالبرازيلمناطقالسرتاو:)1(

8591)ربسا!،!كالودا)اكولعا!و!تربر12،س،1العد!هبالام07

ييىلهررثل8:إ-ا

الشعبيئالأدبمعيتناقضلاالحقيقيالأدببأنالجميع

الرائج.

هيالرئيسيةالبرأزيليالأدبصفةإنأغولا"يمكننا

فإذا.الأصيلالبرازيليوللطانمالسعبلمصالحالإخلاص

دي"غريغوريومن،البرازيلفيوالروايةالشعرإلىنظرنا

سمالقلاننجد،والثوريينالمحدثينالشعراءحتى،ماتوهر

الشعبتجاءوالملتزمالواضحهوموقفهمبينهمالمشترك

لبداععلىتقتصرلامهمتهمانوعواانهمذلك.ومشاكله

الأحاسيسجمالاهلىالدمإضافةيجب.فقطالجمال

الإنسانية.

امادوجورخ

،علمبشكلهو،ادبنابطلإنايضأالقول"يمكننا

الطبقةاستبدالبالكتلبعضحاوللقد.البرازيليالشعب

منفورأفتثبتنالرواياتهمكبطلالوسطىبالطبقةالسعبية



الأدبيالتقليدعنوانفصالهالعملهذااصطناعية

الأخير:الديكتاتوريالحكمأثناءحصلماهذا.البرازيلي

للبرازيلفيهالاوجودالكتبمنعددإحصاءفيمكننا

مثقفةلطبقةالنفسيالتحليلمكانهماحلبل،وشعبه

اختفتالكتبهذه.الشعبمساكلوصفعنعاجزة

طريقه،البرازيليالأدبأكملبينماأثر.افيتتركأندون

ويخدمالقارىءعلىيعرضهاويناقشها،المشاكليحفل

.الإنسان

المواضيعمختلففيالوحدةهذءنجد"ونحن

بعضناعننختلفنحن.والكلماتوالأساليبوالأشكال

الفقرمقاومتناعندنلتقيلكننا4نكتبفاصفحةجملفي

شعبنا،منهايعانيالتيالظالمةوالظروفالاقتصاديوالتأخر

وكلوالعسكريالدكتاتوريللحكممجابهتناوعند

ويقهرنا.يستغفناما

فييعيشالذيروزا!،"جيومارايسالكاتب"وبطل

،راموس(.الكاتببطلهونفسه،ويناضل"السرتاو"

منهنما،بكلخاصةولغةوكلماتبطريقةيتحدثكلاهما

ونضاله.البرازيليالرجلمأساةعن

وينطقالبرازيلوجهيرسملأنهبأدبناافتخر"إفئي

ولايخونالحياةيزؤرلاالبرازيليفالأدبشعبنا.بصوت

حبمحضلةأنهإذ،سبيهالبرازيليللسعبليس.الانسان

واختلطت،أرضناعلىالتقتالتيالمختلفةالأجناس

وئكمل،انمآسيتواجهملؤنةوئقافةملؤنآش!عبآفأعطت

".النضال

آمادو.لجورج"القديسينجميع"باهياكتابمن

"جوزيئدعى،ماجنةعيشةيعيشعبذهناك-

شراسة.البشرأكثرلكنهلاتصذقشجاعتهاستيك".

حقيقية.داهية

متسكع؟لصلهوهل-

"زياسمهثرفيمزارعلأنههولضآليسلا،-

لكنإحصاؤها.يمكنلا"كاكاو"مزارعويملكاستيك"

مزارعه.منأكثرفتلهمالذينالرجال

قط؟عليهالقبضئفقلم-

مبتسما:وقالالرجلغمز

...ثرفيإنهلكمأقول؟عليهالقبضئلقى-

.باستغرابالآخرونإليهنظر.لئيمةابتسامتهكانت

القلدمالرجلإلىإنصاتهموتابعوافهمواأنلبثوامللكنهم

"إيلهيوسإ.من

ضيعةإلىيأتيإنه؟يفعلماذاأتعلمون-

عنيترخل،شأنذارجلأيرىوعندما"إيتلبوناسا.

أبؤلاناريدفأنا.جيبك"افتح:لهويقولحصانه

الضيعةيدخل،الأيامأحدوفيالآخر.ويطيعه".داخله

فعل؟ماذاتعلمونهل.البيضاءالمختاربلبنةويلتقي

نأأريدإفب،صغيرتيياهذا"إمسكي-

امسكت.أنهاتعتقدونماتمسكأنأرادهالقد!...أبؤل

امسكته؟(.إوهل:الجميعضحك

كبير.حذاللىالمسكينةالفتاةإنكسفت-

احمرتبيننمااسنيك"،)زيجميعهمالرجالوآخعث

خجلأ.الفتيات

.الفتياتمنمالكثيرعلىوتعذىوسرققتللقد-

ماكر.إنه

-ومات؟

المنطقة.عنوغريبنحيلرجليديعلىمات-

ذلك؟حصلكيف-

.الأيامأحدفيالكاكاو،شتلاتيشذبرجلوصل

مالأوكسب.الشتلاتيشذبقبلهمنأحديكنلم

وعاد.ليتزؤجضيعتهإلىعادثم.أرضقطعةواسترى

الصينئة.الذمىتشبهأنهاحذإلىبيضاءامرأةبصحبة

استيك""زيمزرعةمنبالقربتقعالرجلأرضوكانت

وشاهدالأرضمنبالقرباستيك""زىقر،يوموذات

..النيقولا".فقالغسيلها.تنشركانتالتيالمرأة

هونيقولا؟من-

الدميةهذهلياترك9:لهقال..الغريبالرجل-

الرجلخافوآخذهاأ.المساءفيوسأعود،صغيريياهنا،

نأيجبإنهالجارفقال.بالقصةجارءوأخبرالفورعلى
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فيصادقاستياشأ"زيلأنئقتل،أوأنبهذايقبل

بكلفهوسيعودليأخذها،سيعودإنهقاللقد.يقولمل

يذهبتراهثم،الكافيالوقتهناكليس؟يهربأن.تأكيد

التيالجميلةزوجتهعنيتخليانلايقبلانهأين؟إلى

...ائحتمالموتإنهإذاً،.ضيعتهمنمعهأرجعها

...صبرهمالمستمعونفقد

عندئلإ؟فعلماذا-

حصانهعنترجلالمساء.فياستياش"زيقدم-

مختبأالرجلآخر:شخصأشاهد،المرأةيجدأنمنوبدلأ

استيك(أزيراسشطروقد.كبيرةفأسوبيدهسذ،وراء

..عقذرةنهليةنهال...شطرين

ذلك!يستحقإنه:امرأةقالت

.مذعورة،الصليبلشارةأخرىامرأةورسمت

عنعديدةقصصأ"إيلهيوص"منالقادمالرجلوروى

البطولية.أرضه

هذهمنالكثير"بالدينو(الزنجيالفتىتغدبملقد

أئهأقسم،عمرهمنالعاشرةيبلغأنوقبل.الثرثرات

كثيرةمدنفي،الشعببطولاتالمستقبلفيسئفني

(.كثيرونرجالإليهوسيستمع

!يم8يه

الحئن:والأدبروزاجويمارابس

وطنيةهويةعنبحثأائمستغمرةالبلدانأدبيعتبر

مختلفينشكلينالبرازيلفيالأدبويأخذشيءكلقبل

جهةمنالمدينيوالتيارجهةمنالمحثيالتيارفييتمثلان

.اخرى

1822،عامأعلنالذي،الاستقلالزمنويتوافق

سنتانيمخدالذي"الهندي،والتيارالرومنطيقيةالفترةمع

الأسطوريين.الأسلافويعتبرهمالأصليينالبلاد

هذاوظهر.الفترةهذءفيالمحئنالأدبتجرزولقد

بالأرضمرتبطلأنه،اصيلبرازيليكتعبيرالأدبمنالنوع

المدنيةالحقيقةمعيتناقضولغويثقلفيلانعزالوئمعل

فيكبيرةأهميةالتيارهذاواتخذ.اًجنبيةبعواملالمتأثرة

القرنفياعتبارهمنققذلكنهعشر،التاسعالقرن
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العاطفيةوبلهجتهللغريببوصفهبالغإذ،العشرين

فيخاصة،مدينيأدبنسأ،0491عامومنذ.والأبوية

الأدبمنالنوعهذاخلقوقدجانيرو".دو)ريومدينة

فيهل.الاشتراكالمواطنينلجميعيمكنشلملةثقافيةلغة

العظيمالكلاسيكيالكاتببفضلالتئار،هذاواكتسب

لليها.يطمحكانالتيالشمولية(أسيزيدي"ماسادو

التيارين،هذينلكن

يتكاملانظاهريآ،المتناقضين

الأدبليسكلاالواقعفي

وتتجلى.الحديثالبرازيلي

واضحبشكلألتياهـينوحدة

"جويمارايسالكاتبأدبطفي

ازوري!اجويملر.(اروز

مجموعة،4691علمروزا"،"جويمارايسأصدر

هذهاعئبرتوقد"سجراناأ.بعنوانحآية"قصص

واللغويةالقصصيةالناحيةمن"مختلف"كأدبالمجموعة

سلسلةفيالسنواتعبرأسلوبهوغفقطؤرثم.والتركيبية

وكان)5691(.الكبيرأالسرتاو"حقائقآهمهاالرواياتمن

المفهوممنانطلقالكاتبأنإذكبير،وقعالروايةلهذه

فعلأاستغللقد.الشموليةبلغأنهحذللىوضخمهالمحلي

للكاتبممكنأيكنولم.المطلقةالشموليةإلىليصلالخاص

علىنفسهفرضالذيالريفي"السرتاو"عالميتجاهلأن

هذاروزا"9تجاوزلقد.والثوريوالسعاسيالفنانضمير

المعطياتتتجاوزالأبعادمتعددةمادةمنهوجعلالعالم

المحلية.

اللغةفيروائيئاعظم"روزاأاصبحهكذا

للواقع،جديدأمفهومأليعطيالواقعئةتجاوزلذ،البرتغالية

الخيالي،الوصفعبرالحقيقيالاحساسعنوتكفم

المحلي.والقالباللغةتقليديخونأندونبةالكتلوحذث

وحدقحفقالذيالأؤلالرواثيئ"روزا(كانوربما

الخلصإلىالتعطشتوحيد:رواثيكلإليهايطمحأدبية

الإنسانية.بالسمولئةوالشغفكهوئة

ب!بداعه،أخرىناحيةمن"روزا"،أدبويتميز



عندماوالواقعيالاجتماعيالوصفيتخطىإذ،اللغوي

لاحقاتأوينقصفيضيف:جديدةلغويةلأشكاليلجأ

،والعباراتالجملويقطعمألوفة،كلماتإلىوسابقات

تتضئنإبداعيةطرقأيستخدملنه.متعارضةاشكالأيجمع

،السعريالصعيدعلىأما.اللغويوالابتكلرالتسويه

الصوتيةوالمجانسلتوالأصداءالقوافيمنشبكةفيملك

صورأباستمرارتبتعثالتيالرتيبةوالأغانيا"ثورةوالأقوال

وتدهشه.القارىءتفتنحسئةشبه

:(1مة)والأدل(اندراديدياوسوالد"

لفترةأصالةالأكثرالنتاجالأدامةتئارئعتبر

وكانمالعشريناتفيالبرازيلاجتاحتالتياللاإستقرار

وقدعوطنيةهوئةعنالبحثالأولالحركةهذههدف

نحو،اصيلبرازيليوادبفنلخلقالإرادةهذ.توجهت

اكتشافا9قبلالأسطوريةالجنةإلى،المنبعإلىرجوع

الأؤلعالالهاممصدرالبرازيلهنودفأصبح.البرازيل

هنودكانلقد.الهادئينالرومنطيقيينبالهنودليسوالكنهم

يعدموالكي،الأجانبالمسافرينيأكلونماغالبآالبرازيل

الاستعارةرسةالمملهذءوستصبح.صفاتهويكتسبواالعدو

الأدامية.""أندراديلحركةالمفضلة

الاقتصاديةتبعئتهثم،البرازيلتاريخأنوالواقع

خطرةمخالبتحتالسعبوضعت،الصناعيةللبلدان

المسيحيئالدينتعاليئمابتلعتوكذلك.بالافتراشوهددته

أوروبيةركلئزمنجديدةثقافةوتشكلتالهنديةالثقافة

الثقافيالاستيرادحظريجابهالبرازيلتزالوما.وأفريقئة

تضع،المستوياتجميععليالقضيةفكانتالمستمر.

أوأنيلتهمواأنإما:خيارينلمامالأصيلالسعب

المرعلمة:الهوئةأزمةلمواجهةواحدمسلكوهناكئلتهموا.

دي"أوسوالدالكاتبصئموقد.وطنيوفنمجتمعخلرع

التقنئةلالتهاموالاقتصاديةالثقافيةالأدامةنظرية،أندرادي

اعلفترسالإنسانصفاتتجلبالتيالأجنبيةوالأفكار

دون،نفسهالوقتفي،تحولوالتي(الهنديةالممارسةفي)كما

الأصيلعللشعبالأجنبيالإنسملنابتلاع

البشر.لحم.آكل:ادامة)1(

قواعدالجددالأدامئوناقترحهالذيوللالتهام

الفريسةنوعيةالمجئمعيختاربانتقضيفالمسألة:صلرمة

جوهريةنقطةوهذهكليأ.يرفضهاأندونسيلتهمها،التي

العنصرىالتمييزترفضأنهاإذ،الأداميةالنظرئةلتحديد

سيرورة،أندرادي"أدامةفتكون.الثقافيةوالانعزالية

رى.استعملوطنإلىعرقاوجنستوشعترفضديناميكية

فيتكؤنالتيالإنكاراتمنسلسلةالنظريةتتضفنالذ

للآحر،،أندرادي"أداميةوتنفتح.حصائلنفسهالوقت

صخةإلىتسيىالتيالعناصرتستبعدلكنهاتوحيديةفهي

تختلفأصولأتتبع"الجيدةالهندئةإالصخةلكن.اعافتهم

أسشعلىمبنعةهيبل،الأخلاقيةالحضاريةالمقاييعرعن

وتدافعالقيود،رفضوعلى،والمرجوالشهوانية"الليبيدو"

الجماعيةالعدالةوعنوالفكريةالجنسيةالحريةعن

الكبت.وترفضالأعداء،مواجهةفيوالشجاعة

جديد،منالهنديةالذهنيةإيجادالهدفكانوقد

تنقذلنالتيوالبدائية-عقلانيةالقبلالذهنيةتلك

يقول.العقلانيةمنبأكملهالغرببلفحب،البرازيل

العقلانية،كارثةمنيعلنيالغرب"فيماكان)اندرادي":

عنها.ينفصلولميبتعدلمإنه.للحيلةمخلصاًالهنديكان

واكلكحولهوشربالأرضللىالفوطبيعيانزلوقد

الجددالأداميينقبلمنالعقلانيةرفضلكنالبشرإ.لحم

الفلسفةتصفعاذمالباطنيةأوالتصوفإلىاللجوءيعنيلا

مكانالجسدفيهايحلماديةفلسفةبأنهانفسهاالأدامية

)المرعز(.العقلمع(الجيدة)الصحةالغريزةوتننافىالروج

وبعثاتها.المسيحيةالتعاليميدينالدينيالأداميأنكما

لنظاما1ديندراأ9يفضلو

الجنسئة(بالحرئة)المتميزالأمومي

قانون)ويمثلالأبؤةنظامعلى

الميولطلقةتحويلايالإعلاء،

ميادينفيواستنفادهلالمكبوتة

(.أخرى

ثيانلىرا

المحرمتحويلفيالأساسيةالأدامةقاعدةتكفرع،إذن

ذلكفي،فللمحزمعالالتهامعملئةبواسطة،الطوطمإلى
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الشعبعلىالمسيحئةالأخلاقيةبفرضيتمثلكان،الحين

جميعهم،الآباءئفترسأنالضروريمنكان.الأصيل

وأشذأقوىالشعبيصبحلكي،الكنيسةاباءالطليعةوفي

مرحأ.

الذيالشيءالمرءيلتهم:معفدةالأدامةقواعدإن

فيالتركيزويكون؟يكرههالذيالشيءويلتهميحئه،

الثانية،الحالةفي،ويكون،الاستيعابعلى،الأولىالحالة

قوةالأدامييكتسب،الحالتينكلتاوفي.الحذفعلى

والأفكار.الأشيلء

مستقبلنحو،الينابيعإلىيعودفيما،الأداميويتطئع

ونجد،سيارةيقودالبدائيالرجلفيهنجدعالمنحوباهر،

نخلة:علىمعفقآوهاتفآالأدغالى،فيسحابناطحات

الماضيبينالصلةوهذهالجديد".القرنبدائئوأنحن

الغربيةالنظريةتنفيالتقيئ،والمستقبل،الأسطوري

يولدبمستقبلوتبشرالماضيتستعيددائرئةحركة.التاريخية

طبقلنائقذمحتىشيء،كلابتلاع9:التقني-الفديمقيه

".أشهى

مونتين"9كتبالأداميونالمفكرونقرألقد

))نيتشيه"كتاباتفيووجدواوأسادأ.و"بوسويهأ

الهندية،الحضارةمععجيبةمشابهات"فرويد"و)ماركسأو

والملكئةالالرأسوإنكاراللامتناهيةالعودةكأسطورة

يقتصرلمالأداميالمشروعلكن..-عقلانيالقبلوالتفكير

تغييرإلىيطمحكانبل،الذهنيةالتأفلاتعليفقط

نبي،كأفي،يحلم9(ندراديأكان.البرازيليالمجتمع

ينظرالأداميالمشروعوكان.المجتمععليالميدانيبالعمل

التعليمكإصلاججدآحساسةأصعدةعلىتحسيناتاللى

وحقالمرأةحقوقعنوالدفاعالاقتصاديةالكنيسةووظيفة

حكومةإلىيطمحكان"أندرادي،!أنحتى.الطلاق!ة

البرازيل.مشاكل-جميعلحلىأدامية

9291.عاممجلتهمبتعطيلدوجئواالأداميينلكن

بدأتالحركةأنإذ،لمصلحتهمالتعطيلذلككانوربما

البدائية.عفويتهاأفقدنهاتنظيميةمشاكلمنتعاني

اندراديأ:دي،اوسوالدحياةعنلح!ة

لأنتعذهتربيةوتلقىثرئةعاثلةمنء918عامولد

8591)دبمعا!و!لولىا)اكرلعر!1انئربر12،-1،العددالآم!47

منوالعشرينالثانيةبلغعندماسافر،سيدآ.يصبح

.هناكاالدادئة"النظريةعلىوتعرفأوروباإلىالعمر،

"رومانو"جول"كوكتو"مععلاقاتعقدكماأنه

على،الرسامةزوجتهخلالمن،وتعرفو"سندرارأ.

مجلةتحريرعلي،2891عامأشرفأليجيأ.وأبيكاسو"

أعمالهأهمومن.عالميةشهرةاكتسبتالتي"الأدامة"

)2391(العاطفئة!ميرامارجواذكريات9روايةالأدامية

"أندرادي"كتابةوتتمئز)3391(هالكبير!سيرافيمو"مرفأ

برقيةاخبارأتتضمنالتيالمتقطعةوأساليبهاانتظامهابعدم

والحقالنظر.وجهاتفيوتعذدآالسرعةخلطفةوتجميعلت

أمهرجانئةأعنبارعةبطريقةتعئر"أندرادي"كتاباتأن

البرازيل.بلاد

"!ي!8

وعبيد:اسياد:أييرفرجيلبرتوا

البرازيلفي"ريسيف"مدينةيخا0091عامؤلد

اميركية.جامعاتفيوالإناسةالاجتماعبعلموتخضص

باريسفي)الأونسكو!منظمةفي4891عامغين

الأزماتمشاكللمناقشةالإنسانبعلمعالميكاختصاصي

البرازيلي.البرلمانفيعضوا4691ًعامانتخبكما.العالمية

ثانيأ.اجتماعيأوعالمأاولأكاتبأ"فريري!جيلبرتوو!عتبر

الاجتماعئةتحاليلهعنثورئةالروائيةلغتهولاتقل

الصعيدعلىالبرازيلإفريري!قثلولقد.والتاريخئة

روسيا!و"تولستويإسبانيا9!سيرفانتسمثلكما،الثقافي

أصدرعندماشهرتهالكاتباكتسبولقدفرنسا.سارتر"9و

يعالجرائعوهوكتاب،3391عاموعبيدأأسياد9كتاب

والعقانبالطبفيئوتكوينهائ!تغمرالبرازيليالمجتمعقضايل

والعنصرفي.

البرازيليالأنثروبولجييقول

ميزةإنريبيرو("دارسنيالشهير

هيالرئيسيةوعبيد!"أسيادكتاب

ذإ،والأدبيالتحليليالتجديد

))رسميأ(مركزأأعطىالكتابأن

ورفضالبذيثةالكلماتمنلكثير

معئنين،اشخاصأأبطالهيكونأن
افراريجيلبرتو



)فريري"جرأةأهانتلقدبأكملها.الشعبيةالطبقةبل

المثالسبيلعليوهويتحدثالأكاديميا،رجالمنالكثير

معزوجاتهمالرجالفيهايتبادلقديمةبرازيليةعادةعن

أصدقائهم.

البرازيليالسعبعفمفريري"9أنريبيروا9ويضيف

البعضيعتبرهمالذين،الزنوحوأسلافهيتصالحأنبأجمعه

ملامحهعلىبلعتزازيتعرفانعئمه.لفريقييندخلاء

الرئانتين.وشفتيهالأجعدشعرهعلى،الأفريقية

وعبيدأ:"اسيادكتابمن

وفاتحالبشرةأبيضولوكان،برازيليكليحمل

واضحالزنجيئفالتأثير.داخلهفيزنجعةعلاماتالشعر،

في،الحنونةطرقنافي:المخلصةحياتناتعابيرجميعفي

فيوكلامنا،مشيتنافيموسيقانا،في.أجسامنلحركلت

فهوتأثيرطفولتنا.رعتالتيالأغانيفي،الجنسيئتعاملنا

والتينومناعلىسهرتالتيالزنجئةأوالخادمةالعبدة

عليناقضتالتيالعجوزالعبدةتأثيروأطعمتنا،أرضعتنا

الحبعلىعرفتناالتي،الأولىوالأشباجالحيواناتحكليات

في،الأولبالرجولةالشعورأعطتناالتيالمرأةتأثير،الجنسي

الأسود،الفتىتأثيرإنهالهواء.فيالمتأرجحالمعلقسريرها

السارع.فيمعهلعبناصديقأؤل

لايمكنهمبيضرجالعنبلادنافييحكون...

فهناك.زنجياتبصحبةإلاالجنسيةالشهوةذروةبلوغ

منالزواجرفض"برنابوك"منطقةفيراقيةعائلةمنشاث

"مهفة".عائلاتمنأخرياتبيضاءوفتياتفريباته

)راؤلعليناويقصق.اواتسوبفتياتإلايرضقلم

نأعليهاستحالأسيادعائلةمنشابحكاية"دانلوب

لياليفيئضطز،فكانالبيضاء.زوجتهمعزواجهيتفم

عشيقتهقميص،المضجعداخليضعلأن،الأولىالزواج

تجعلناالحكايلتتلكإن.الزنجيبالعرقالمبفلةالسوداء

الجنسئةالبرازيلحياةفيالزنجئةالعبدةتأثيرنعي

والعائلية.

جديدةمخاوفهناك،نعم؟الرعبوحكايات...

وإلىوالبرتغاليةالهنديةالمخاوفإلىاضيفتأفريقية

العائدوالميتالسبعةالأحناكورجلوالذئابالساحرات

الطفلأنحدإلىالآخر،العالموحوشوجميعوالئغئع

طفلأفيمنأكثزالمفزعةبالرعباتمحاطآأصبحالبرازيلي

علىالبحار،الرجليلتهم.الأخرىالبلدانمن

وفي.التناسلئةوأعضا?ورأسهالطفلأصابعالشواطىء،

يظهر،الأماكنجميعوفي،الأعرجالرجلهناك،الغابة

حاملوالزنجيئالراسالمبتورروالحمل،المئشقلبالماعز

"أئمتنبعثوالأنهار،المستنقعلتوفي.ائشجرةواليدالكيس

"حساءتلخسالتيالآخرالعالمأرواج،الليلوفيإ،المياه

نأطفلأفيينسىلالذللث.الأطفالوجوهعلى،الأرواح

عندالصباج.ويستحئموجههيغسل

يهاجمإذالأخطار،اكبرليلأالتنقليشكلكذلك

الأطفاذاقتربوا،كفمايتضاخمونالذين،البيضامحالأشبلح

أكباديلتهمالذيأيضأ،-الكبدآكلوهناك،طائشين

منطقةفيثرئأرجلأأناليومحتىالناس!يؤكد.الأطفال

منجملعاتويوطفالأطفالأكبادمنيتغدبى،برنابوكأ

ننسىوهل.الكتانيةأكيلسهمفيالأطفاللاختطافالزنوج

رجلنصفأفريقيا،فيمريعوحشإنه"الكيبنغو!؟

تنفتح،رأسهيحنيعندماعالرأسضخم،حيوانونصف

رأسه:يحنيعندماالأطفالىويأكل.ظهرهمنتصففيفجوة

داخلالطفلأصبحوداعأ!.الطفلوئبتلعالفجوةتنفتح

منبالقرب"الكيبنغو!هذاويتجؤلالكيبنغوا.9سآعة

قائلأ:الأشقياءالأطفال

،المنزلهذالمن

الطريق؟علىهنا

داخله،فيوالطفل

نأكله؟كيف،نأكلهكيف

الأطفالمايزال؟الكيسحاملالزنجيوفصة

الحكاية:سماععندخوفأيرتعشون

كيسي،ياغنغن

العصا.ضربتكوإلأ

الكيس.حاملالعجوزالزنجيمقابلةيخلفونالنهم

بأزوجةللطفلةكانتا.الذهبيالحلقافتاةينسواولم

الصغيرةالفتاةذهبت،الأيامأحدوفيجدأ.شرسة

ووضعتهنماأذنيهاحلقتينزعتوكعادنهاالنهرفيلتستحئم
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أنهاتذنهرت،البيتإلىوصلتعندما.صخرةعلى

حلقتيئ؟حلقتيأينالعذراء!"فلتحمينينسيتهنما.

أبيزوجةستقتلني!أبيوزوجة!العزيزتينالصغيرتين

لكنهاعنهماهلتفتشالجدولإلىوعادت".الحلقتينبسبب

أمسكقبيحعجوززنجي؟وجدتمنوصلتعندما

وأينماالصغيرةمعذهب.كيسداخلووضعهابالطفلة

:ويقولالأرنسعلىالكيسيضغكان،وصل

ياكيسي،غن،غن

العصاضربتكوإلا

:حنونبصوتالكيسويغني

الكيس،هذافيوضعوني

،سأموتالكيسهذاوفي

أذنين،حلقيئلجسهب

.الجدولضفةعليمنسيت!ت

الزنجيوأعطواالكيسبصوتالجميعأهعجب

إلىالعجوزوصل،الأيلمأحدوفي.المالبعضالعجوز

ويسربويأكليستريحانعليهوغرض.الأبزوجةبيت

اشتبهنالفتاةأخواتويبدوأن.هبطقدالليللأن،وينام

العجوز،نامعندما،الليلوفي.العذبالكيسبصوت

تموتكادت.الأختوأخرجن،الكيسوفتحنذهبن

للأالعجوزالزنجيئرفضلقد.الصغيرةالمسكينةجوعأ،

مكان،الأخواتووضعت.القديمحذاثهنعليطعمهاأن

استيقظالغد،وفي.الكيسداخلالبرازبعض،الفتاة

بالتغييريدريأندونالمنزلوغادرقهوتهوشربالعجوز

الكيسالزنجيأمروعندما.السابقةالليلةحصلالذي

بالعصاالكيسفضرب.الصمتالكيسلازمبالغناع،

العجوزإ(.موقفتصوروا.تمرقالكيسلكنقويآ.ضربآ

ئقد!الآدابفىار

القالععبدالعزيزالدكتورمؤلفات

القصيدةللىالبيتمن"

القرنمطلععندعمالقة"

إبراهيمحافظ،شوقيأحمد،حسينطه:عن)دراسة

مصطفى،الشابيالقاسمابوالعقاد،عباس

الرافعي(

اليمنفيالأدبيالنقدلياتلو"
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المربي()الشهيدالحورشاحمد"

وشهيدا()ماعرأالموشكيزيد"

وآخرينالبردونيعبداللهمعبالاشتراك

العربيةالقصيدةازمة"

(تساؤل)مشروع

)شعحالموتمنالعائدالجسدأوراق"


