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همنبى

كولريدجتيلورصامويلاو!نكليزيالبنماصربعتبر

تاريضفيأفومانتيكيةاانحرح!لأكأروادكبارعنواًحدأ

1771لسنةولد.(0183-!178)الانكليزيالثسعر

يعملىأبوهكانحينابىانثلتراديفونبمقاخعةقريةفي

.الصغيرةلكنيستهاوق!ساالقريةلمدرسةناخمئرا

مثملانفسمهعلىمنطويامحئفولتهفيكواريدخكان

.ذكاءوأررزهم2الابناأصغر3باعخباروكانثحالامفكرا

حسامويلكاصاتعندماماتا)ذيبيهلقلبحرباأكضرهم

جبثإخدثالىدهبإمحاثهـقيافيو*اساسعايمامهفيئ

كمبرنجدبمبجامعهللالتحاقأهلتهالتيدراسته"-لم

إ!رراخسةأيخساالدراكسةشملتقدش.اللا!رتلدىراسسة

النحخمسوةتلكفيكولريدجوعرف.الكلاسيكيالادبش

غرقتهفكانت.والجدلالنقاشوحبالمتس!نةبالقراءد

أتحماعةمعروفهوومما.حدقاءالمى6منتدىإكل!تبا

أفوز--مجية-ابالحورةلةالمثغوألاورإيةالفترةاتلكفي-

فرنساهضدالحربانكلترااعلانلفكرذ!اوضه

بادجامعةكولريدخعلىالتحاقعامارينقخسيلكدلم

العوزاضسطرهحيثلندناهـىورحلهجرهاحتى

نتسهئورلارغهجشديابهخدمالذبطبااجيشللالخحاق

الععىلمف!ر!وافثذحتبا)غعناءوبعد،شيئا3لهـتفقدرتصفلم

وقي-الجامعةكأا)ىفعاد.الجيثف!منتسم!يحهخلئ

اكسمفوردىا!كوضريدلسافر4!17اسعامانفسم!ح!يف

كانالذي"صذيروبرت"الشاعرعلىتعرفحكصث

حالسمةاتارالمقابلةلثهذهوءصانت،بحجمامعتهثعانجدرسط

سسبها((صذيأأكانفقد،لريدجكوجهادفيعميقةش

أخت!فريكرسارا)علىكواريدجثتعرفي،حاثسا

منهاوأنجببعدفيمايدلثكوجهثاتزشالخبىخطيجته

اهـىكولريدجتوصلحذيوبصحبة.بنتاولدينش

تحقهيقعلىبذلكالرأيفأجمعا،البانتيسقراكهةفكرة

الادلييالانتاجأجل!توالحياةالمجتمعباعتزالاحصمه

صذيحولتجمعوقد.أمبركافيناءبمكاننعلى

رجلاعنراثنيتض!مالاحسدقاءصظمجموعةوكواسبدبم

الرجاليعملفاضلةمدبنةاتامةقرروا.وزوجاتهم

الوقتويخصص.يومياساعاتبضعلزراعةبافيها

وتحقيقالارماءوتعليموالمناقشاتاللدراسةذلكبعد

كودببدجه81!كلببؤورإلالف!!ص

سني!!نب*بابفظم

شالمساواةالفرديةالملكيةانعدا!عاىخائما!ضامجتمع

.رالرأيوالعقيددالفكرخرتتوتقديس!

لتحقيقالثانيةللمرةالجامعةكولريدجعجرش!ممكذا

حماسهلكنش.للسفراللازمالمالي!خمعبدأو.تهفكر

قواعحدىنصذيانحرافتجينبمدمايخناقحى!بدأ

ثمة!خادم!أمهاحمطحابأرادعندماالباكتيسقراكيذ

.ا،حدياءوتفرقعانسهـهفشل

لببمشا!ثماعريأالفتردتلكأصكقابفيلريدبمبماخقىا

لالارديوانهمامعاأصدرا8!17عامفيو.رترهـثهـء

أ!نهذاكانستطوقد."وقحسصيةغفائيةقحسائد"ب!!إت

الانكليزتيال!ثسعرونموتطورفيكاحبرىأهصجمةالديوأن

بصحجةكولريدبملرحىنفسهالعاموشبئ.بعدحما

!محبسامعةالتحقحيثالمانياالىو.-قيقت!ردزوردث3

لوجي-لمحاصراتالفسيوويستمعز-كأالالليتملماجودنجن

الالساكأالفيلسموفأعمسالشتالوذالمثصرافي؟صما

لديونبىمثقلا9917لسنةلإنكلتراعادثر،(كانلى)

لسبينوزأخاص!وبوجهالفلسمفةلدرالسةالجهجث

.(اآ77-أآ132

اتجهثوردزورنبمرضنباكولريدجبلغعندما

التقىحيثلريارتهانكلترابشمالالصحيراتمنطقةأىا

وكسانت/(هتشنسونسارا)خطيبفبثحقيقةهناك

بج!ثاعيمكولريدجأحبها،للشعرفمحب،مثقفة3فتا

البحيراتمنطقةفياقامتهفترةامتدتوبذلك،قلبه

الاممونيعانيهلماملائمايبرلمالذيالرحئبالمناخذات

عامنهايةفيالصحيةحالتهفساءت.الروماتيزم

جسمهوتشوه،وركبتاهأصابعهتورمتو/0018

ححىالمتزايدةلامه7لتسمكينالافيونالىفلجأ،وتمخم

كلرعملكنه،الانزعاجتثيرالادمانمنحالةالىصسار

الساحرالخيالمنكاملاعالماويرىي!سىكانشيء

نحوكولريدبمبصحةالخطىألسرعالذي،ا،فيونبتأثير

جزيردالىيرحل،018سنةفيجعلهمما،التدهور

عاماثم،عاماقضىحيث،الدفءملت!سا(مالطاأ

ايطالميامنبالحربالمرتبكالعودةطريقفبئالعامونصف

هجرقدالشعركانالوقتذلكحول.انكلتراالى

مزلسحلسلةلفسمهكرسطقدكولريدخركان،كولريدت

94



"الى-هـحوعضا،نكلبزالشعاهـاءصثال!ا!6اتالمحا!

مضلاحضتدتنتخذملما(السد!ش))بعنوانمجلةو"صدر

سيس،سيامعلقاالوقت.تفترةشاختغل.واحدعام

الجرائد.باحدى

فعرص،كولر!دجحالةساءت1816عاموفي

/(جلمان)يدعىاخرطبيبالىأحالهطبيبعلىنفسه

فاستقر،الاوإىالوهلةمنذالطبيبهذاأحبهوقد

منزلفيالطبيةالرعايةتحتكولريدحمقامبذلك

ناذلكبعداتضحوقد.،183عامتوفيحتىجلمان

التضخهـ9حرض!كانالموتخى"صابهالذيالالمسبب

القلب.في

/كولريدخوموتحياةقصةبايخجاهـشديدهذه

رالم"لامتشارلمى!التهميمعسديقهعهشالالذى

مرةمثلهالعالميرىأننجحتملولا،ابدالهشبيها

."لانية

ثهـةالسادسةبين5قحسائدكولريدجكتب

تجربتهالىصراحةتشيروجميعها،صلمرهمنوالثلاتث

تلكأعلىمن.والحياةالفنمنسهوموقفالشعرية

أما،"العجوزالبحار"التفردةرائعتهشأناالقصائد

دوانهافار،2018عامكتبماالتي،،،بةالك!"قصيدته

التعاملعلىيساعدناواضحاانطباعاالفورعلىيعطينا

تصوروالتي،قصيدتهخلاليستخدمهاالتىالرموزمع

!ثنوعالهبالنسبةدلااعتهاوتسكل/العقليمناخه

أرصزالىوهبوطهالمئمعرسماءالىلصعودهالتأريين

النعر.

اقوىمنهـاحد/كولريدجشعرفي،والقمر

لصراعالهواظهارا،رايحاء،اشارةو%كثرهاالرموز

هو((الكهـبة"قصيدةفيالقمركانولقد،النفسية

والتأملاللوعةنيرانم%ضالذيالمقدلسىالركان

رؤيتهأثارتفقد،الف،عرجدانشفيالغلابةوالاحزان

منالشعراءلواحدقصصية!صيدةمنشمعرمقطعتذكار

الليلةفي(سبنسباتريكالسيراعنالقدماءالجوالين

ذلكوضعقدشفنراه،ألقصيدةهذهفيهاكتبالتي

بعدرمبتدئا(1)الرقميصعأنقبلالمقدمةفيالمقطع

.((بةالك!"لمصطورمنسطرأول

الدلالةذاتالرموزمنفبهي"الريحقيثارة"أما

تجىدلانهثا،عامةالرومانتيكيالوجدانفيالهامة

ا،لةفهذه/والحياةالشاعربينالغامضةالعلاقة

المنزلشر!ةخارجتعليقهايشيع،الوتريةالموسيقية

الريحعليهاصبتأوالهواءلامسهااذاحتى،الانكليزى

ولىهـعته،2الهوا3اتجابقدرم!ختلفةأنغامعنماصدرت

المعاصهـ(،ثحسلى"الشاعرتولفيالعلاقةهذهوتتضح

منسلسلةاليهاتساق"داةالاخسانان"لكولريدج

التغيردائمةريحكتبدلاتوالداخليةالخارجيةالموثرات

.التحولدائمنغمالىبحركتهاتدفعهاهوائيةقيثارةعلى

05

الخنى!يا!دك!جدواثالحئصسهساعرلثي!الو3!هعخاران

الخارجيةالعناصص!قرجخات!نالنافبملفالمتسيتهيئالمو

الاوتاروتكوينالمتغرةالريحمضلكلاخميةوالدأ

قصيدةالىالايضاحذابسسانتقلنافاذا.(1ترهاوتو

ا)حميمةالخفيةالعلاقةذتبينأثاستطعناتيدجكوإر

باسحتعارةعنهاوتعبيرهلنفسمهاشارتهفىالشاعربين

المشيةأزمتهثم/والقيخارةانربربىثقةالعإ6حسورة

يعتبرهاالتيالتخيلعلىقدرتهاضمحلالوهيئالخاصة

صميمالىكوأريدجإنجاريدخا!.أرئيسي1الثهعرينبوع

فيحكايةالقديمةالشعريةالحورةتقديمباعاددمشكلت،

القديمالقمريظهرحيث/(سننسباتريكاهـير)

صورةانهابمالجديدالقمرحخسنفيقالسيامرئياواقعا

واالجديدالقمرفيهايطهرالتيتلكحقاالتشاؤمتثير

التالف%شالقديمالقمرذراعيهوبين،الواعدالوليد

الستيلك:

اللحلمنمتاخرةدساعةفي

الماصيفالليلةاخرفي

الوليدالقمررأيت

ذراعهيهبينالبائدألقمريحتضن

العزيزالربان!يها..ولهذا

خمثىأمالشد

زيهالظاصفطوالعهاءالانوتلك

البحارأعاليفي

نلقاها"نينتظرالتي

لايعكش،القمرينبنا)وثجبنالالتحامهذاأن

والذيالباحنيالمثاعرعسالمفيالمريرالتناق!ذاسك

وبذلك،"الكابة"لمحصيدةموضوعصلبمنهيتثكل

هناكوهل،يعانيهالذيواقعهداخلكولريدجيخسعنا

؟والابداعالخاققدرة!ذقدهمرأفدحمصيبةالشاعر

كولريدبمالكبيرينالشاعرين!صابماهودلك

استطاعوبينما.حياتهمامنالفرةتلكفيورودزورث

علىقدرةمنبهيتمتعكارلماللازمةيصهدأنوردزورث

كولريدجصى،حبهنجد،الصعابومواجهةالتحاسك

شديدكانفقد.الوطدةهذهتحتكبيرحدالىبنهار

حيساتهظروفإليهساقتهماالىبالاضافةالحساسية

لساراجياشوحب/منهمفرلافاشلزواجمن

كولريدبرمقاديرقغييربامكانهاكانالتبى،هتشسمون

لزوجا.انهمالوتماما

رسالةسطورمن"الكابة))شصيددتشكلتوقد

ساراالىكولريدجأرسلها(سطرا0،3)محلويلةشعرية

فيفيقعالشاعراختارهالذيالنصو!أما.هتشنسون

يسبقهاأجزاءثمانيةالىوينقسم.فقطسطرا913

السيرعنقصصيةقصيدةصتقديمشعومقطعجميعا

غرقتالذيالانكليزالبحرقباطنة؟حدسبنسباتريك

بذلكاليخاكولريدجيوحي.المطافنهايةفيلسفينته



نفسها،الماجععةالنهثحايةالىأيخساتسجهحيات!لسف!ندان

الموثررالجورأحوالالبحربمرإقحةالمكلفاحبحاراثعوفها

السفينةربانليخبرالقيادةغرفةالىيتجه.اللاحةعلى

ومي،الماضيةالليلةفيد2ربماصن!باضريكاسسير

القاتلة!الدواصفوتوقعالتشاؤمإلىتدفعهمشاهدة

فاذا.الق!هـالقديمدراعيهوبي!تالجديدالتهررأىفلقد

الخيالروحالىررمزكولريدعندال!رز!رانعرفنا

ا)قمردراعيبينشعمحلةصورةفيرؤيتهشانالخلاق

لريدجح!عنايةركنا"1.المبدعاخبالأ3!تتعنيالجديد

بعدليبدألقصيدتهكمقدمةالمقطعءثذابوضعالخاصه

مدخلا/المقطعذلكعلىبالتعليقمنهاالاولالجزءذلك

الخيالروحالىإقيرافيهيرمزالذيعالمهالسحاإهارىءا

النساعرعقلاىاإربحاقيغارةفيهوتر!كأةالمبدعة

العى،ألممقدراتالىالرباحمزتررجخما"ووجدانه

فتسد-ال!يثاردوتارعلىعبوبيايوثرالتيالخارجي

!رفب!ثايعتثلمابكل؟ل!ثساعردالنفسىنغ!ساتعنها

فىالحمورة3صسذشا!ن.تأملاتوورؤىخوا!لر

!تسجصما!()مثساعرنفسفياممتال!الالمتثير!ج!وعها

إقثمعبهدذباستالاولالجزءفربنجقولحصمااسحياةبالنبهحعر

الضبوءةهذهأخطرعا

أ!وتهـ!!،-+اسك!3ك!-ص!الذيألتديماث،عرلانقاس

س!سرباتريكالمحعير!وت

الطقمسىبتغيواتالتنبويستفيعون!من

عكاجمها"يبدوالذىالهدوءرعم،الليلههزد!!ان

الرياحتثزهاأندونتنتهيات

3صبجرأارروبرتمتصلاعملاإسحارةاعلئض!تفرالتي

الجعبدالسحابمنتجعا!التهيالرياءاتمكلا

كسولةض!ائح

و!-تينشجالذىالمترنحالضسيبمذ)كأش

انجذا!ووأائقيثا!زهذدتار"شعلىيخجهحتها

كا.7زمحيم!-ت!أفثتصاساةإحاا3فيهذصمتهايكونالتي

،تمهـىيام!تأجلست

لىلى!لواالثستويلقمراهذافتنة

فوئه.أشماحلسبحتوقد

انفخسية؟ثالخيهرى%بدوائرمحؤطرةاتهـتو

ليداصرأأدقمرجشنفيالبائدالقكلرإرىاني

اآغب1المخرىطححنبذا

.با،مطارالمحملهالعاحؤقيهبوبف!ت

فد!حس-ؤتتمااكتىالمحاحف"تلكادالى من!

النيليالمطروابلا!!طووم!ت

اهـهـيعاندفاعهفلمرتيدويالذي

ا:سكت.جرأضر!دا،أنجقظحنصلما!إا)ترواتصوا"بيهـذد

ا)وفى!ستبعيداحيبرووخافت

رفحالىل!!وات1هذ؟تعيدحعل

علية؟تعودتالذينصسا

صدر!فيالفامس!تالالمهذاع!لىدق!سيرتكل

إبهاعحيادافيياوتبصناروحبىفحرك

القصيدةهـنالثانيأسجزءافيإشاعراريحسور

هـادنجوم.وصافيامديداالمساءكانإقد.الغادححزنه

ثابتشالهللأل،بينهاأوأرقيقةاالسحبخلفذح!ح

المشسدهذاكليبصرشالثاعر.قاءرالربحيرتهفي

يحس!ولافقثيسصهـدللمرسف"لكن.نهلأبالايديعا

جميل:مؤصم

الالممنخاوحعض!سومعتمعقيمحزن

متقدةعاطفةننلمزم!صنومكتومحزن

تاانعتاولاأجص!يا2صخفذابحدلا

دمعة.أءتنتبررةأوكل!ثةفي

ا!يهدةأت-،اد

القلبيثقلالذيإخفس!باالجوهد!ؤي

أصقنوثأوباصخعب

أخرىأفك،رالىبعيدخالرعتا؟كثسدنىوقد

للسسماصاسغربيااهـعانبفيالضظرأ!عمتلنت

الممحزالاحسفرال!ورذاتالنادرةخىكلت!اقي

تهـ.لابا

وحسظصععئرمنفعيهمابكاىالمديدا!،ءهذانحزات

لخراتها.حثيلاأجدلابيطاضفضأأاكل!تطإت؟،!ا

انشتر!وقدإيالاعافيارقيقه-ا11،-حسحبعخهذد

خطوعذافسامز

النجوما)ىبعيداكتهثاح!ت!-\.

ببش!افيثاأوخلفها!تلقهمتزتبدوإسىاالنجومتالمث

ألاسعتاميحسيبهاشلرة.مرذتلتمح

دائماالرؤبةمدىفيتظطللاضها

ل!كطىزالماالذيالقمريبدوالبعدعلىر

كأا-زربحيرةفينماكأنهتابتايدكأ

النجومالروحبهـتخلت

ثكملهثا.اروعةأهذ*أرىانى

أغوارأ!محبرأن؟لستطيحسعلاإكننى.أراء،اني

.لجميالاحزا

شهو-حصولريدءيتسساءل،ا!ثالثاالجزعفيو

دحتويتساىلا-المكتئبهالمقثورةلذاتهخكصرعنيبحث

السؤالعصممبمفىالجواب

تخحذلنيالخلاقةالروحيةقوتيأت

تفعلانبوسعهاكاتالذيما/ولكن

؟صدريفوفتمنالمتكاثفالحمللتزيج

عقيماجمدايكونرروف

الابدالىالضظرامعنتلوتكأ

الغرب!فييهيصأالذىالاخضرالنورذلكفي،

أملاالخارجبةالاشكالمنأنسجالابجب

دالحماددالحم!.)؟فو
.و..ر

أعماقنا.فيتكمنينابيعهالان
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لساو

النوا

*بمحبولم!ظحلبهةلدبم)وكويصودالرابعالصجزءو!نبئ

صصب!عمظالفستدحاحركلمامريرذتأملاتقيةا

حي:

نثيطماالانتلقىلانسظلسي!دتيسا

الطبيعةتحياوحدهاحياتناوفي

عرسناثيابهبىعرسهاثيابان

أكفانناوأكفانها

نراهبشيءلناالطبيعةستسممحفهل

نجبهحماةلاالذيالباردالعالمهذامنلكبر

القلهتالدائمةالفقيرةللجماهيرأعدوالذي

إحب.اتعرفلاالتي

فبهالبعأخيجبالتيهىذاتهاالروحار..آه

مضيئةجميلةوسحابةومجدنور

الارضتغذف

الريحمنالاينبهعلاالقويالعذبفالصوت

وليدهافهو

وروحها.جميعاالعذبةالاصواتحياةوهو

الىالخزنسلمتهالتيالشاعرفاجعةتتخسحهكذا

أ*خياروحبداخلهذبلتلقد/العقي!والاكتئابالموحش

الوجودلهتكشفكانتالتيالشعلةفانطفأت،الخلاق

ولستكشاعرالطبيعةفي3يشاهدبمايحسىوتجعله

والتيالقلقالدائمةالفقيرةالجماهير)منعاديكفرد

تقدمهاالتيالوحيدةالصورةوهي،(أحباتعرفلا

المبدعةالروجمنالاشياءالىنظرتناخلتاذالناالطبيعة

وتعطيها،المختلفةللكائناتانسانيامعنىتخلق"التي

يهمصطكولريدجهووها.وموسيقاهاوأنغاصهاأفراحها

صظالخامى!القسمفيالمعانيتلكبكلساراأذنفي

:القصيدة

الصافي/القلبداتيا

..لؤاليالىبحاجةأولست

الاخاذةالمولسبيقى!هـتلكعن

؟الروحتستوطنالتي

ا!ضو!،هذاح!ق!حقةعنسواليالىبحاجةأولست

يرالمجدوهذا

.الفيءالبديعالغمامهذا

الج!الط؟تصوغانتيالجميلةالقوةوهذه

النقيةالسيدةأيتها..الفرحانه

أحدقطبهيحظلمالذىالفرجانه

حياتهمساعاتانفىفيالطاهرينلوى

لساعاتهاأنقى!يالحياةاله

ونعيمهاالحياةانه

معاوالمطرالسحابةانه

القدرةوهوالروحهوسيدتييافالفرح

لعشاقهااطبيعةامهر-انه

جديدةوسماءجديدةأرضانه
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الى-!كر،لاالشهوانيلابهايسحليأنيسبليعلا

؟لعذبأصصوتاحوالفرح

المضيئةالسحابةهوالفرح

نفرحعندمافنحن

السمعيسحرخابكسلأعمالحنافيالحياذتتدفق

رالنظر

الفرحلصوتأصداءالشجيةألانغامكلفتصبح

النورذلكمناشتقاقاألالوانكلوتصير

،ةمناجسالىإسادساالجزءفيع!لريدوينتقل

التيالاولىحالتهمنانتقالهفيهايعرضموحشةعذبة

الذياهـ!ذلكغالمبدعةألخيالبروحفيهايعيشكان

الراهنةالحالةالى،مولدهممنذالثعراءاللهيمنحة

هذ3وت!هتهي.ألاركأطالىرأسهالالامحنتأنرعد

تعيسة:يائسةخافتةنهايةالماجاة

الدهرمنحيناعشتنقد

الطريق-مصاعبرغم-فيهكنت

التعاسةوبالبؤس"ك!يخف

ال!الريهفوعثراتالحظسوءمر!أتخذكنتحتى

لسعادتيحلمأيبخيامنهاأحيمماد

المحم!ؤ34صالكوصةلي!صينموحسانوقتئذالامللان

والاوراقالثماركانتكما

ملكيتكنلمواريمينيملكتبدو

الاه!!الىرأسيتحنيلاحزان1فان،+ا؟نأما

ا،طأصثيديمنىما*لواتسليبالمرحليسسى

الاحزانهذدهـ،!زيارةفكل

!ولديعندالطبيعةمنحتنيهماجميعتثل

ألخلاتةخيا)ىروحتثمل

مشاعرىفيا!تفكيرعدمعلىأصوىفهل

الوحيداثلمبىء!وسمكوتوالالحبريكونوأن

المستطاع

،الثاقالمبه!ابالبحثيوماأتمكنحتى

انحاذهاجوهوالخاصةطبيعتيهـظأسرقان

الطبيعي؟

الوحيد:ملتجئيهذاكانلقد

سواهاأجدليأالتيوخطتي

الجزءيلائمماعدوىالكلتصيبحتى

ونما3عوداشتدماعواصكلتقاديفيرهذا

وحلبيعة.عادةللنفحمى!بصبأنكادحتى

اضلامالسقوهـفيهذامنكولهـيدجيتأكدواذ

وقدالسابعالجزءفينجده،الشاملة:ا)خعاسةاسيألىطا

الاحزانسلبتهماكللاستردادمحىاولةفيانتفض

السامةالافكاروجهفيسيفهشاهرا.والبلاياوالآلام

مصغيا،عنقهحولالخانقةحبالهانسجتحكمالتي

انتباهه.يعيرهااندونطويلاتصخبظلتالتيللرياح

الىالعالمالداخليعالمهمنيخنتقل!نالشاعريحاولبهذا



يرتدمالىهـعانلكنه.بالرياحالي!يرمزالكياالخارجي

تلك.الشاعرذات!الريحقياره*القيثارذإىاملتفتا

بها..فيضنثالريحبفعل!هـاخهاوعلاعذابياطالالتي

عاشهالذياًلقاسيألصراعهوذلكم.خبب!ماويحرحى!

بقصيدةالجزءهذانهايةفيذحركأالذقي،الثتعاخهـر

إطفلةاعنوردزورثالاعرلحديقه((غكلراي!وسي)1

تفتفجلمحست.بيتهالجريقضلتالتي!لسياانحسغيرة

:يمتصروحيناظخائفمريرحزي!خمنخدضنبصوتحينا

جدتها:ا)ىفتخفتسمعهاأمهالعلعالبصوت

حولعقلي.تلتفالتيالسامةالافكارأيتاارتعدي

المخئيكلاالواقعحلميا

.ظهري؟وليكانيئ

انتباهيعنهاوغابعفال"عكصفها،اليللرياثوأصغي

ائعذابأمدهايطيلشقاءصرخاتمنأكايا

القيثارةهذهمنحدورهاينعاتبالتيتلك

ا!يخارجفيتحمخبادتيالرياحايتهثعا

كلتروقاضيااصعزفاآلات"نىبانأعتقدمالشد

العاريةاشخرةاهثط

الصغير!الجبديةالبح!رذاو

!وقةالمصالثمجرةاو

أحثالابيناأ!داليههيصلاإذيمااالصنوبردزوأو

مسكونانداصناسايعنقدالذيالمنعزلىالنيت؟و

.بالاشباج

المجنوتالعازفلهاا

المطرسهرفيللسيطانعيداتقيميامن

بالثمرالمحملةالحدائقلثعهر

تتدتحالتيالازهارش

الشتائ!يةالاغنيةمن!بغا!احتفالكان

جةالمتمووالاوراقوالبراعمالزهوربين

الممثل،ايها

بأجصعئعاالأسويةالمشاهدأتقنتمنيا

.الجسورالشاعرايها

الجنورحدشجاعتهبلغتمنيا

علينا؟ا،نتقحسثاالتيهذيمنسيرة

يوليجيشثعنيصدرالذيالصخبعنانها

مندحرا

الهزيمةدروبفي

الانخدامتحتيرالمسحوالرجالبألين

المؤلمةبجراحهم

مالالم!%لعنونانهم

الجردهى!فيهايرتعشونالتياللجظةنفسفي

...صه...ولكن

عمقاالسكونلحظاتأشدىخلحظةهتاك

الحسودك!موتتشبهالتىالصموضاءتلكفكل

المندفعة

المرتجفةشالرعداتبالاذين

نهاينهاالىالآنتصل

!تمفااقلبآكواتإاخرىحكايةتقصطانها

إرتفاعاو%فل

للممخاوفأ!رذقلأحكاية

قليلاوفعهاا!هـوريخفف

لمأأوتواي))كتبهاانتيلحنون2الاغنيةمتل

طريقهاضتتالتيالحغيرةالثفلةاعن

بيتهامنمبعدذعلىت!ترلم

مهجورذمنطقةفينفسمهاوجدتعندما

حينامريرحزديئخفشخائفلىحسوتتئنفئ!ت

حانجالصرحسوتاترفعشحينا

الباكي.المستغيثصوتهاأمهاتسمعأنقملوكانخا

قححيد5منوار*خيرإمنالثالمحجزءننتقلبزأطث

حيمتهيناحىفنسمعهتاعالةأكنالمقثةلد"!ر!
...-..تهـ!

بالفرحلهاداعيا،او*خيرحديثهلهثاموجهالىإرا

وانثيخعذبهمار!تشلال!سهاديعذباو"لاثشالسمعاده

تتألع!وأت.-،-صحرتجبىرعوملعر عسهااهـيقه001ال110ف

.:مسكنهافوقائنحوم

إليلأمنتصمفانه

النومفيكأغبةا!دتينيستت

إ*حمحهاداكهـون!بمتلأ،عسابذ1لحنكمماحبهتياللهليجر

الشفاءبأجنحةالرقيقالنومأبهافلتزرها!لى1

جبلمخاضطلىوىالزوبعةهذه.نكون؟لاوءكلسى

مسكنهافوقالنجومكلللتتألقألا

النائمةالارضتراقبكأنهاثابتةتظلوأن

نومهارونتصحوحبيبتيلعل

ا!،رايثنيهلابقمب

كلرحخيالو

رولس!الجشىهـواحماملؤعيونش

الفرحهـتبرجنحةلروحخاوليكن

صوتهاالفرحولينغم

بالحياةالفياضةررحهافيض!نولخكن

الكائناتكلحيات

القطبالىاقحباالمن

المتواىثةتجبففيالرالروحإيتيا

السماءخصااكتهديهـتيا

دائمالكأدعواني

الغامرذبالبهجة

اهـهـور؟

المتكاثرالفرجش

الابد.الى-

،لفاهرةا)
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