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تكمنزبدايتيفي

11تقامالتتابعوفيقبلهمناخاف

سرا،تتداوتنهارنحلهمنخوفي

ينثوانطراعاني

اوأمعملاومحفتحاشرا!دون

للتالقديمفالحجرقبلهمناخاف

ذانىمود)فيايضالجنفيرهووها

االجديدةوالنيران(الصؤف

مازهياقيالارضصسل33!أهاصس،8،3كهصسولها

والىالانهانوعظامص!*33ثص

ص!!،ص!!،+ه،!ا!،1

وتموزتحيافالبيوت33ءا!،لاعوله*لما!ح3

والاللعيشوزمان،ءيم+ولص!لا!ول!اح!ول

ال!تمرلكيوزمانث!هولس!وله،5

الخريفكماناتمنالمنبعثةالطوال(!زفرات
الخثىالجدرانوت!

المعلقالسجادوت!رنجببمارتخاءقالبيتجوح

منالمعجزالمقطع!ذاالىولننظر

تتبمهنا!اركورأىولثصلطاليوت..أستشعر

.....:فيهواعيةصوسيقى

داحاجهومولميماها

معلنهول*ثح3ا!س!ءزول،4!،4ز3ثك!ول!.84ول

أسرسصتفالو..3*54،!قكهعشاشاول
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تأخدهعليهتهيمن

اسا!ووأنماال!لمات4"4!،*"ح4

ص!+أولمم!ء8ول53ع.4س!3،4ص!،ه!.4+8ع،?5330،3
وبينبينهاويعادل

للودعلىالسرت8ولء"اس!ول،عشص

لبلظمكنبقدرمنها3*!!ولحقيه38"*اح53!"533،"!ع"80!

فلازصسكاالعاثصفة33سص9-3
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تانقولأناجمكنناحتىيطلقهاالذي

1،51عكمص!43ى،ءم!ث!3!
اليقظذمننوعابلض!دشعر!ي

ال!لودسكمة.

،اص!أول*كهز3ء!س!عكاي
،

!سسهواانالناساعتأدلقد
...ع،54!مهول!*لاء

ورتورقريبأنهيعتقدونبمنالشاعر

شعريمض!بهفلانشعريقولونفهملماهثر3!3اأ3حلأ!4ء

الخ.ا)حوتاس..تاوبودلير

العرضهذافىدقةأكثرنكونولعلنا
..ول،4ي!!،اثحءم5ء،

أز--لم!يبدوبالذ.رنلابالندحددنالو

بكوزونماارعدهمبالذينبليشمبههمولي!ول!ا،حع53،

لاج"ذالمث.وإخىاخمهوجوهمدارهمحن

صر!الهمناثننفناننلحدانلتعذر
..........لاوو3،04كلثسث!ص!ث!،ح

نازسشطيمقدولكننا،الشابهكل

التغأردى.ملمضخاؤصرفناتينذصسد
.......ولول04،سسثكمس!ث!!أا

و،اتهـألةليت"احدلا!اءرالذىنيوال

.......هك!،،ا-!ك!ا1!ول،ول5

واهـصتالامريكيالشاعرهوقربى

فقمتدصيىالاووزرافشعر.نيتماويتىإ

،كعررسفرح،العارمكالفيضانوت!اعىصت

لاز*اءجهالكانفيابعادهمحيطىاوتعادئمتهدماوط

معد.ترز،رسكربالحياةوسكرهحقلمحدهافيأ

جمم!حفييسبحانليضمتهييتمانفوجانبي،يق

وليعانة!الخاباتكلىفيوينامأ!حاروالخسبالجديداء

كاؤ"الرجالويح!افحألاط!الصج!جديدةلنيرانالقديم

للأرضوالرمادلرماد

مقالابعاد.لأتينيغظمىتياراتاستصتعقانيوبراراوفراءلحماالت

وادجنوبلسالس6وكذلكليوالفربالشرقالذرهوس!بقانشيوان

وافسصلظننتممااكبراننوالاوراق

الهائلالقدرهذاعلىانياعلماكنولىمللبناءوقتوهناكا

الطيبهءدط-سالس

جميلالييبدوتسبمءكلالنوافذفتكسصش

:والتساءا"رجالسمرارااؤواساناستطبع!عالمهترئة

ليالخ!بوهذاكللمحعلتممن؟انتمالفئران.نرسحمبصسصية

مثلهلكمافملسسوففيهطررتالذيالخالق

ا)وجااسبىجمطابعثرلسوف0..ساكتةحكمة

ذهبتصسثماوالضساء
عقالابانسياب.عم

ير!ونالفش،نعلىالحكمأنجرملامتحنترجةلاكفية

فعدم،يقدملمماعلىلاقدمماءلى

منويتطنلدىماعلىبلندبزةلابلندشعرفني

بالضرورذيعنىلاممنكروفرحمحيطيةرلينفيوإداهـا

يبهونقدبل،هوشاعريتهلمحيقلةط!ا-!طر-ي

ويناقف"نويتطيغايرمماعندهماوهـزه.اد!كرة

القابلملالرمىفيشعرياعمقايحويوالاستفادةميقى

يتمانولحيطجةالقابلوالرمىلرماهعلىيسيطرنل.

ألنتوأئبامنالقسيدذتحهفيةهووفرحهأنقياداعندهمحمبح



(رص!بحزالشتاءكانفرديةرويةعلىوالتربهبزوالزيادأت

ووهمواءولدريانبفرحهلافاجعةونيازقي

بةنمهايتهلهيو!ذه

الاوتسصويودسوتوالصبعربأنالقولجديدايعولها

اعوددن..لاالوحدفمفهومنقلالحديثالعربى

مبل!هامستفقرنجوالقحيود،الىالفردالبيتكلناًلشعريذ

تضاانيمكقفهنإالىبحاجةزاتأماضوعالوانبمد

الخاتمة؟هذهبعد.المشزاده

.ومنئفقالرئتلنلانمسمتطيعينالنثعراءبعضىيكونقد

ايسودبلنئتشعرانالواحى-دالبيتمفاليئقبكسرواان

.بحمبدورهالنتلقفانالقدمأمالإبعرفيبذاتهإكاصموا

لكوزور،ابر!د!والذىبيتينب-اواانالحدثونحتط،عفا

....انسمياع!عنلبعبوواابريامهتلاثثااو
.ا.ءل

دىنىوعىبعصىمنهمحعم!تلئبل!بلندانغير.للمعحفىفيمفح!مثه

اتراقهملولافيهاتلا.وانماببيميبيتوصثلحدعندرروف

عنتئ)الزمازكبفالحسىفما،وحدودأبعادعبدهالمنه!هتبة

حتىبالمبان!عورالنتمنقحسائدهمنقصيتب"تخلوتكاد

ألا:ا!فالبفىليمبت!عرنهايةوصن!بألاتكونل!ىأرة

..يتبترثا)تماالقحميرةانمعهاالقاريء

مالسرتمحمئاأوهقيلمبتامئامبمنيمبانلهاكاالامثبانفيوليسىتقولهان

.......مبتضمومأنولا

تجريديئمب.

فالامتنبادالقريمالعربيالشعراما

الدبقدبناميطفدتييايشبهلاكانوانملحميأمتدادفيه

المس!يمرانيوانطلقى.ذهـكسوىنت!يءايفياللحمة

سبمفيدنياكولرحىقحسيرةأينروياننستطيمفنحن

المعديهاووفئقدمبيسماءثلامناةفديمالعربيالثصعرفو

اللامئاا!الصورهذهاونئبوناندوننهايتهاوبسهوندرتأها

ادطرممينمنيءولو-.جماليتهامنقيبهإءفرطناقد

وسميتفقدزفعنبنهدأئأصعرألستظهارء)ىثابليتنابينوارنا

السبالافزقفيوهنانعلوجدنعاالحديهثوالنأعرالقريم

وتسنبفيتوتنامسبزلصزالىف؟فقتيلتنبمنلاالحدعوبمل

:او،الالفالأثاصعوبذفيولاالديباجة

المد.مئعطفةكطالقمرجضدةقراءذلدىهينةأمورفهذه

3لوىجنبيهتفل!ولالصعوبةولكن،الشعرلهذا

المس!فيتصرخانتكادالا!ساتو!لفىهياًلححمعوبة

اددعيئهادنباتمئبوحئبتهفياستظنبارارمتوازي.ببعرفبعضها

أنانسئبتفيعفنحئبتمريناقوئفالقديمالعربقبسعرالنت

ككتلةلاو)كنالقصربسببله،تحداقوىفيهلانازراكرذا

حسفتفوهذهئهعوريذ.التتابزأفقدانمن

عيبالىيشبلئبافيئهابلنوثيعرفيث!-دةكئلتنهاد

حسىثانتومذلك،"معيدابعادذأهتلس-،ائلارأتثلكأن

ضوء"موءلطاتركيزاادخ!وة"ق!سيدةبدايةهيرهذه

برءقدمنهالشوائب."الخعائع"

ادراكها.فهـبجريئايكونانلبلندانالمحطه

الغهعوررهوعالهواحونفسهانذلتل

وهذه،والالوانالغذوتيمتماونث

يكونماأنبيد،ثتلولااصالذ

يح!بح،خلقهجدذفيفنانعنداصيلاالضريرات

دائملنفخمهعنأخذهواناًصيياغير

التعبيرفيالاساوبوذاتالوصئفذاسم

يتأترهـلنفثأفليسى.الوغدأذلتهعنائأرتأتألمتأء

بلغيرهمقلداالفنانيكونانالاصالذ

منبناءهيعيدمافيئباثلمااكو"نوبتلمنغلتنقبا

1حهحروبهبنىالذئفالحجرنفر،موسيقاهلنتأق

موأحله.مئفناجحةاةمرحىؤصالشتأايالتسيبإ

تبنفالى!ؤبفستلتلمنفماانهالا.الانسيابءلمن

ومواغهئلنقائصمنفنهخلاوالغرنفالفنانح!ئلتأى،ت

ا)ححيدرتأوبلند،معيباقجتبابصبنإيملأنكانسائنب

الجيدولكئيالحكئفهذامنتغىلا.حستياتئبمفي

منثلطورناالألسادالىنفاذبعرهنبلديهافقرور

صسدأعناويزيقفالاكاذيبادرانبلنداغئيل"ن

يكوناناعدولاالذنبالفرئبمنكثرمئفانيذاةفلذك

البتهيميةمصلوانغللافاالروتبفيفقراالبحرمحاسة

مدرنأيننكنلمولئن،فينلالزغزمانيةفصوره

بلنوكانبفارمنكونفسوفللاسى

علىالنتبارمثييتتبحرجونألذين
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يسألونلالانهموسيضحكون

يضحكونلمضئاب

مدارفألاصوالرضىيكونفوسو:قي

غاينلالفبحموالاسترتباءامانينا

اميواونا.عمينبعمممي
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