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 تقديم
 

 خالد بلقاسم                                                       

 

وٌ ب  بواخٌالت الٌ وا  شوري    ديووا    هذه األنطولوجيا هي    ب بأيواد  دديود م ْبته
ؤى. تَمَّ انٌخاْب  ل للو واليُّ ْجوءء   أسماء الشرياء واخٌيا  قصائدهم بدافعت الٌروي 

ري   المراصي بقادش.بن الَمشه  ونه   د الش ت م بت وَ دم انطاقوا تٌتد ى ْخْصوبَة هذا الَمشه

ع  وي  فوي تنو  وي وة  شوريي ة يَ هوذه المدينوة الءاخوي  بحَ الحساسي ات الشريي ة الْمراصت

؛ لٌرود د األسوماء الشوريي ة الٌوي ايْث يَسٌرصي تطويْق ْبخٌلو  جوانت والفٌةم بح
لغءا   لنٌاج ا. األنطولوجيوا الياسومة للمشو د الشوري   تريْش في هذه المدينة و

ون  قادش هيمنطقة ب لو  ْجءءام بت ن ْشرياَء ْبراصيين يْشك ت كو   تٌْيْح االقٌياَب بت

ريي ة اإلستاني ة في بوة الشوريي ة بَويهن الكٌا يَ معْ  أغلتْ م المنطقةم هذه فسيفساء الش ت

 والْمشاَ كة في الحيا  الثقافي ة دتهي أنشطة دديد .
وري   والثقوافي  الوذ  َجَموَع بَرهوَ  هذه األنطولوجيا تول دت فكي ْ     َن اللقاء الش ت بت

وري  َم وا بيوْ  الش ت ْشرياء قادش بع َوفهد  بَن الشُّورياء المغا بوةم نومن ريوا    نه 

. دلو  هوابش األبسويات الشوريي ة 2013سونة  في المغيب لل  شوييش وقوادش

م بوع ْشورياء بون قوادش  الٌي تخل ل  هذه الءيا  م دقدَ الوفودْ المغيبوي  لقواءم فقافي وا
وبع بَره  الفادلين في الحقل الثقافي تناوَل بف وَم الضيافة الثقافي ةم وفيه أفيوَي 

ف ا أ ق  ت ليا نوعْ الٌيجمة بَوصه  ت الضيافة. َبوه

ودَ الوفودْ بَرهد حوا  فقافي     خصيب وتقديم ْبقٌيحات  لٌرميق ْسوتْل الٌرواْو م تر  

يهنم باسوٌقتال  نو  اللقواء الوذ  تومَّ بالمودينٌيهن اإلسوتانيٌ  م بنه بع غت م ت اْوبا المغيبي 
بر  شرياء قادش في اللغوة الريبي وةم بموا تنطوو  دليوه هوذه اللغوة بون تفاْدول 

 وتيحيب وبحت ة.

دى بحيوا ت واحود  ولوجيوا هوذه األنطوقد صادَل لدودادْ     الحود  الْمف وع الوذ  أوه

دجنتووي  12بوون شوورياء قووادشم الشووادي  فائيوول د  كوفووا م الووذ  تْوووفي يوووم 
م وهوو يٌصوودَّ 2014   بمكٌتٌوه. وبووذلإ فوت   تيجمووة ٌووي انودلرَ ى للن وا  الم ْبحٌيقوا

ة  للو  ْ وحوه الٌوي برو  قصوائده فوي هوذه األنطولوجيوا هووي تحيوة ظل و  ْبٌشووتٌ 

 حٌ   الموت.    ٌاببالكت 

وونه أدموووال  ْبٌتاينووة ْهوووم    نوووة ل ووذا الوووديوا  الشووري   الْمنٌقووو  بت ت  :األسووماء الْمكو 
الشادي  فائيل ألتيتيم الشوادي كوا لوإ لدبونودو د  أو  م الشوادي خوسويه 
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الشوووادي  بانويووول كابوووايييو بونالووودم الشوووادي خيسووووإ فيينانوووديث بافيووووإم

تيويوالم الشوادي خوسويه  ابوو   يتوولم دوبينغو فايلد م الشادي  دولو إ أل

سوويا الشووادي  خو الشووادي خوووا  خوسوويه اييووثم الشووادي  فائيوول د  كوفووا م

 الشووادي خوسوويه بانويوول غا سوويا خيوولم الشووادي أن ووا  وسووينيم م الشووادي بووا ا
وٌا  أن وا صووفيا بيييوث الشوادي  بييفيديس لسوكوالنوم الشادي  خابييي بيام بوسه

 فليتوي بنيطيوث  يويسم الشوادي يه بيليث أوايويومخوا  خوس الشادي بانطيم

ن بو ينووووم الشوووادي  أنطونيوووو هيينانوووديثم الشوووادي بت فيينانووودو  الشوووادي كوووا ه

يْونيسم  أليخاند و لوكي د  دهييغو. الشادي أنخيل غا سيا لوبيثم الشادي كينه
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 رفائيل ألبيرتي
    
بووتقليم قووادشم وهووو أحوود  1902نة بتويياووو د  شووانٌابا يا سوو  فائيوول ألتييتووي ولوود   

للو  بد يود واهوٌم  بوالفن  الٌشوكيلي   1917م انٌقول سونة 27الشرياء األساسيين في جيول 
ل  1925وبالشري. في سنة  بحاار ناَل ال ائء  الوانية لآلداب دن ديوانه الشوري  األو 

ذ   م وبنذ ذلإ الحين توال  أدمالوه الشوريي ة دلو  بودى سونوات دمويه الوفي اليابسة
. ساهم ألتييتي بحماإ كتيي في الحيا  األدبي وة والسياسوي ة إلسوتانيا 1999ابٌد  حٌ  سنة 

با قتل الحيب األهلية فكا  الشادي المدافع دن قتيَم ال مال بن ج وة ودون قويم الثوو   

وال م و ية بن ج ة فانيةم وبرد هءيمة ال م و ي ين ديَل ألتييتي المنف م فراش في 

ين واالتحواد السووفيٌي وليطاليوا وكٌوب الرديود بون الم وابيع الشوريية؛ فينسوا واأل جنٌو

م 1929  "عا  المئئةاةم 1928  "فجر الخيري م1925  بحار في اليابسةأهم ا:   

م 1937  شاا  يني اة  لااى أخاار م  1935  كنا  ببيااا وشاا شااايدتي غاايرني ببياي  

م 1949  اساااااعادان الناااابل الحااااي البعياااادم  1941 "بااااي  اللرنواااااة والسااااي "
م 1951  "بويناااوي أياااري  بحبااار غاااينيم 1949  بانااااديرو "توشااايحان خاااوا 

  األسااماء الامانيااة لبيةاسااوم  1968  كااااب البحاارم  1966  الشااار  الشاااعر فااي 
 م وغييها.1986  خايج الظئلم  1988  أبنيان الطيرم  1970

ٌراد  بوواده بروود وفووا  فيانكووو وسوواهم فووي اسوو1976دوواد ألتييتووي للوو  لسووتانيا سوونة    
للديمقياايووة وانٌْخووب دضوووام فووي التيلمووا  اإلسووتاني فووم تخل وو  بروود ذلووإ دوون المقروود 

ب للكٌابووة ولوو دب. نوواَل  التيلموواني  لصووالح حءبووهم الحووءب الشوويودي اإلسووتاني ليٌفووي 

م وفوي القييوة الٌوي  أت بولودهم قييووة 1983ألتيياوي جوائء  فييبوانطيس لوآلداب سوونة 
أكٌووبي  28دش سٌوافيه المنية لينثْي  بواده فوي خلويب قوادش فوي بويياو شانٌا با يا بقا

 .1999بن سنة 

       

يث  الظ  اسا    ُ ورعَاداُن الحب   اْلَحد 

 
م كْنهْ  أَتَأَلَّمْ  تت ا َظَ يه  لَمَّ

قام  ثَيت دْمه شاءت الَك ه ت األَكه  في أَحه

َيج م دونما َبخه  دونما َهَواء 

ٌَض لهَمةت ْبحه تَْح في الهُّ  ام يأَسه

فتْق كَيفهَيفَةت َاائتي  َنئيتل   َيَجة  تَخه يام لَحشه غت  ْبصه

كت  قتي ْخصاتت َشرهيت  َوَسَكته ت فَوه
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يام  َسم َ أَيهْ  فتيَ ا فَ ه تَقَيه  الشَّمه  ا ه

بيع  اَل اليَّ يام َداليام خت  يَغهَش  بَحه

َبهَ   للهَّ يتَي . فَأَ األه ْل الهَميه  َكَما لَوه أَنَّهْ َسيَصت

:تَغهْميْ  ََشدُّ َصفَاءم ْي األه  كت الهَمنَاظت

دت     ب  َو ه
َجة  بتثَله يئَة  َحادَّ   ْبٌَوَّ تال  ْبضت  جت

. لهغَابَاتت فَةت لت َجاتت الهَوا ت ية  فتي الٌََّموُّ  ينابيْع ْبٌََخف ت

ٌتنَادَ لتل  َكٌتفَيهإت  سه ْ  االه  تَرَلَّمه

م  والنُّْءوَل َدتهَي أَنهَ ا   َوْبنهَحدََ ات 

ٌَدَّ ت تَرَلَّ  ٌتتَاَك بتاألَغهَصا ت الْممه ْ  االشه  مه

ثََي دْذْوبَةم. تتي األَكه مت َبوه َن النَّوه رََل بت ْ  أَ ه أَجه  وتَرَلَّمه

ي أَقهَواسام   فٌََحه ت أََبابت

يت  ل تإت َوقَرَ ه َسنََواْت دْمه ت ظت  فتي ْحب 

ءت  وه َو الضَّ رْودت نَحه يثَةْ الصُّ َي ْ الَحدت هت  الْمءه

يقَةت َكَشفَ ت اله  لت يحت الطَّ َب أََباَم الي ت
 قَله

َضي.َنتََطٌههْ وَ  تتإت األَخه َق لتيقَاعت َصوه
 فه

ْحو َل يَصه َل يَنَاْم م اآلَ  َسوه  اآلَ  َسوه
م لتم   َوهَْو يَرهلَْم أَن تي الَ أَتَأَلَّْم فتي َك ه   ْبهه

تَْح دْونَم َيج .َو أَن تي أَسه م دْونََما َبخه  ا َهَواء 

َنَّإت فت  تت ألت  .ي نتَ ايَةت الهَمَطالت َظَ يه

 

 اْساعاداُن الحب   في َشْلُصوَرة  َشْسَرح  
 

 هنَالتَإ فيت الخا جم في القادةت بوسيق  وأنواء

    م حبٌّ يْقَدَّْم في شكلت قطرة جليد  حبٌّ ْبٌََكل   

م ول ه كا  القلْب ظاهيي    ام في أحْيل  بي تٌَة 

 يْغَن تي الهَحيَا َ نارفام.

.ْبنهطَ  ٌَائتيت نه بَيهن السَّ هتتي بت ئَةم تَأ  فت

تتيَّة  ْبَءيَّفَة   نه بَيهنت قتطع ذَه   بت

َميَ  مل  أَحه ٌَضوَبخه َخةْ الهتَطلت الهْمحه  يت م َصيه
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 ٌخفية لمدَخل المقصو  نحو الهلمة المْ 

م  حيث يَْماَ ْإ الحبُّ الحقيتقيت دْونََما َكلتَمات 

دَّته َسلَفام.  دْونََما حيكات  أْدت

َمةمم والريو ْ كَ   ان ت األَيهد ت نَادت

م الفٌوْ  الهليل لتَ بْ     ال لدميَ شَ نكشفةَ اللُّغهءت

نْ  ْ  الواهت مه َجةْم والصَّ ت  الهرٌماْت الْمٌَمو 

ْبهْ  ت الذ  كْنَّا نقد ت َ دت الغيابي   للهَمشه

 دونََما تصفيقات  

َساءه  آ   َخيه يه ْمٌهرَةت بت  فَقَطه لت

ن اهْ يا فتٌهنَةَ الس ت َ  الهْحبَّ أَوَّ دت َدةَ أَ ه تْ ه  ينم يَا َ وه

َيح   لَةم أَوه َبقهْصوَ  َ َبسه يَةم ْبنهرَءت م َراوت م ظْلَيهَل َدَيبَة   أَ َّ ظْلَيهل 

هت.  هنَاَء دْتْو ت ْت أَف نام أَ ه ال يَنهٌَته للَيههت َحٌَّ  الهَموه كت  َبادَاَم ْبمه

 

 اْسا عَادَاُن اْلُحب   ف ي الش رفان
 

َبْن الَّذت  تٌَََءيَّْن فتيهت  قَده أَتَ   ذَاَك الءَّ

نتيْنم السَّاَداْتم الدَّقَائتْق والثََّواني  الس ت

ٌَلتئْ   بتنَام الهمريَشةْ بتإت وتَمه

ي  ٌَرهَ ام م يَغهدْو َنْيو ت  اممفَيَغهدْو ْبسه

هتتي  ثَي َحه ام وتَرَاقْتامم تَث َكه نَا األه  ْصَو ت

تَ  يَةم ْصحه مَحٌَّ  ال تَْيى َبانت تت  ةَ الهَموه

؟ لْإت  أَيهَن أَنه ت اآلَ  ؟ تَْيى أَيهَن َسأَتَأَبَّ

ت َغاب ؟ َ  أَ   ؟ تَحه ي  ت بَحه َي  ؟ فتي أَ   خه  فتي أَيَّةت ص 

؟ ية  َ  َصيهفت ت ظْلَيهل  لَشَياشت  أَو فتي أَ  

ي  َع َشَمالت ؟فتي أَيَّةت َبَضاجت نَة   ة  َساخت

لءُّ  تت القَيهلْولَةْ الرَذهبَةْ لت قَةَبيَّ   ه
. رَةْ في الهْحلهمت يَي ْ الشَّاست  الٌي أَفهَيَشٌهَ ا لَنَا الهَ ءت

تههْ نَائتَمة  َبا تََءالْ فتينْو لُّ ْإ شت  م وأَنهَ  تْطت

بت  َدلَ  الهَملهَ تت الحميم لهَمَياكت  لت

ق   فَت  َداشت ثهَل َبيه  وكلُّ أناَك اآل  تْغَن تي بت
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َوا ت . َدةت والصَّ يت  لت َشه

 ٌيابيةْ تٌطايَْي بن الشُّيفَاتت كت المْ ْخصاْت َشرهيت 

م تاكت قتيقت للش ت يبت اليَّ  لٌٌَََشابََإ بالنَّست

ام  ثََي دْلْو  دَ ت األكه ٌََضَع الياياتت َدلَ  األَدهمت  لت

واءت التحيي  تْو الهْحب في األجه َل كونشييه  ةت وتَرهءت

بت  َو الغَيه ٌةم نحه  فيَما برهدْ م حين ترْودْ صابت

إت بَيَاناْت المه  نتَحةت النََّوا ت  لحت وأَجه

ي في قَلهتتإت الرَا ت   أََنْع أَسَمادت

الإت  َي المٌدف تَق بن خت ْق التَحه م أسٌنشت يت لهتَحه ي لت غت  وأْصه

َيعت. يلت المشه
 وأْبحي بات اهت اللَّ

 

 اساعاداُن اْلُحب   َكَما َكا َ 
 

َبنت شقياَء بٌسابيةم   كن ت خال ذلإ الءَّ

قام وهاَئت ام كن ت َربَدام َجابت   دام َحا ت

س نه أَدهَماقت الشَّمه  تٌتدَّيهَن َجَسدام ْبنٌَءدام بت

بال بَ جسدام ه يَ   وجةْ التحيت الراتيةتههْ فوق الي ت

ء    مقَده َصاَ  نَا ام في ذلإ الءبنت َكاَ  كْلُّ َشيه

ميَ  الشاائ  حٌيْق بن حولإت

 الطحالْب واليخوياْت واألح ا ْ 

 كت تَمَّ اخٌءالْ اند   جْ ل ا الٌَّمو  الٌي أ سَ 

ب  بن الضوءت ٌوَ في رجاج  بْ   ه ت

ء  قد صا  نا ام مصادقةم   كا  كلُّ َشيه

.  خفقاَ  ذَبهذَبَة  ساخنة  فيإت

فاهْم يئةْ أو الش ت ي ت  لو كان ه يدام فاليدْ ال ت

 ٌطايي   كان  تصف تيْ جذوات  دمياْء بْ 
 م ْحلهم  ْبٌَاَش  في ال واء. ربن  بحٌيق  

بنفتي ذلَإ  َك.الءَّ  م انسَكتهْ  أَنَا فتي َربَدت
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 اسا عاداُن الُحب   فوق َسْطح  
 

 بسكو   أَنَا بتسْطْوح  كثيي م

لت التحيت تمٌدُّ أشدَُّها بيانام   دل  بشا ت

تةم لإلقاع بات اه الشَّمست   ْبٌأه ت

َن الشَّياشت ت المنهشو  ت أشيدةم ٌ  بْ   خد م بت

لُّ َدلَ  الح يى تْطت  قولت َوسْطوح  أْخه

ت  لُّ فقطه َدلَ  الْحب  ةَ َسطهح  يْطت نه فَمَّ  لكت

َ ٌْهْ نحو ال تالت  جه  وت
 وهو الذ  أبدام يرودْ 

نْوقياتتهت  ْح الحبُّ َغيه  هنالإ يَْسي ت

هاَ  الياسمينت   يَقْودْ الْو ودَ وأره

َهاَ اتتهت  تَةت َدتهَي حت  م وفي اللَّيهلَةت الْملهٌَ ت

. دت  يٌََاَش  في الَمَطيت التَا ت

موفي التريدت  خمةت َمْم فقَل النُّ ومت الضَّ ْل القت  م تحٌمت

ضي الَّليَل ساهي م دليهت   .وتْمه

 ؟َبٌَ  داش الحبُّ سريدام 

 يتويةت حديثام وَبٌَ  بين األرها ت المْ 

 تَمَّ احٌواْؤهْ بفي ت حيا   في الدَّم ؟

 صفيْي القطا اتت كا  يٌصاددْم ا تراشاْت 

م وبوسيق  ا  ألكهشاك فوانيست الحفلت

ث  واألش اْ  المْ  ْعم وَسيهل  بتاغت تَفت  شٌرلةْ كانَ ه تَيه

يْنتهت  يرة  تسهكْْب فتي أَده َك َسيت نه نَيَارت  بت

َياقات  َدابتَي مم  لتشه

يت القلهبت  َه  فٌَََيات دْمه  تلَإ َكانَ ه أَره

َم نَائتيةم  ٌَرَادْ اليَوه  تْسه
عت ا
ذه َق َهذَا ال ت لْْمَ ا وأَنَا فَوه ٌَيت لذه أَحه  ئلهْم ه

ت َبَكا . َو أ    فتي َاييق  لَمه يَرْده يَقْودْنتي نَحه
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ينَة    اْسا عَادَاُن ظُْاَمة  لَع 
 

اهْ َصرهتَةم؟  أتكوْ  الرود  لليهإت يَا أْبَّ

سْوَ م ْنم َشيت م نَحه  أَبهنَاْؤكت

نَا َجديييَن بتإت  يَن أَنَّنَا لَسه  تَرهلَمت

مَ  ْل بَيهنَنَا الهيَوه ينَة   ْ بََّما تَفهصت  ظْلهَمة  لَرت

 تَْحوْل بَيهنَنَا وبَيهَن قَلهتتإت الهَمنهْ وكت 

َق َغَشاَوتتَ ا يةم وقَاتتلَةم فَوه يرَةمم قَاست وت  فَهت  تَ ه

بَةت فَأهإ  قَاتتَمة   ثهَل َنيه  بت
م َحق ام؟ لَيهَس ه لَدَيهنَام   الَم لَيهَس ه لَدَيهنَا أَيهد 

اهْم  م أَوَّ اهْمتتلهَإ لَيهَس ه أَيهد   أَوَّ

تَة  أَبَدام   بَله َبَخالتْبم َبَخالتْب ْبٌَأَه ت

لتإت  نه أَجه ٌَدهبييت تتلهَإ الهْحصو ت الٌَّتي بت  لت

. يب   تََ لََّط ه بتالدَّمت فتي نَحت

َي ْ ْؤوإ  ْبدَبَّتَة   نَانام بَله هت  َوتتلهإ لَيهَس ه قَطُّ أَسه

َء   دن تََحسُّست  قْولَة  َداجت  قتَمم  َنا ية  َبصه

 َشفٌََيإت َوَخدَّيهإت 

اهْ  َها قَدت انهقََض ه نكتات  وتََوالَ ه يَا  أْبَّ

َحا    يَاْء َحق امم لَيَال  بتاَ أسه  ليال  َدمه

ت  أَدهَم . َل فتي َبوه ٌَنهَسدت  ال تَنهفٌَتْح لالَّ لت

دْْ  م يَاء  الَ تَحه  أَشه

ص  َبا فتي التَريدت  َي فتيَ ا َشخه  فكَّ

َن الْحدْ  دهبت أَبهرَدَ بت نَةت لليُّ  ودت الدَّاكت

يَاْء َحدَفَ ه َوال اهْم تتلهَإ أَشه  تََءاْلم أْبَّ

َهة  َبا… فتيَما لَوه كْنه ت   فتيَما لَوه كْنه ت َحلَمه ت فتي لَحه

يَا ت  َواقترَة  فتي الن تسه
ئَ يْمه  اَلََ ا أَ ه يَْ د ت ْن خت َواَجهْ م كت ْي أَبه  الهتَحه

يم  م ٌَدت ش  ْبسه  تََحيُّ

نَاقَ َواله  ق  يَْضي قَا ت َدلَيهَإ الهخت ت  ٌتفَال  ْبَطو 

ْب دَبام   لتلَ  َحد ت َجرهلت َغلَيَانتَإ يَنهَسكت
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 لتلَ  َبا الَ نتَ ايَة

يَّ  نَإت الهتَ ت بتي غْصه اهْم قَي ت ينَا أْبَّ  ْنم ت

َساكت بتهت  به ت يرام لتلَ  اإله نُّ َجمت  الهْمٌََخف تَي الذ  نَحت

م ْبسه  يئتيَن بتَوهَ هت لتلَ  ْبَصافََحٌتهت  ٌَضت

دَ   ذَاتت َارهم  َدذهب   َ ة  ْبٌَفَي ت ثهَل فَاكت  بت

م مت َإ الهيَوه  َكَما َكاَ  الهَحاْل دَائمام. فتي ذَلت

َي ت الْميَّ تم نه تتلَإ القتشه  دَْيا م بت

نه تتلهَإ النََّوا ت المييي ت  يَن بت  ْبٌََحي ت ت

ٌَنهفتذْنَا.  الٌَّتي تَسه

ينَ  حت  انٌشاءم  نَفتي ْ  مفَيت

. َ  دْونََما ظْلهَمة  نه أَيَُّ ا الهقَلهْب اآله ٌَكت  فَلهٌَسه

 

ية  اْلعَْذبَة  اسا عَادَاُن الُحر  
 

ينََما كْنهَ  بَحَكاَ  ب َكانتَإ حت  ا ام فتي الهيَابتَسةتتبه

يٌتَإ اآل َ  نه ْحي ت يةم بت ثََي ْحي ت  أَ ه تَكْوَ  أَكه

ي لتلَيهإَ  غت حام أْصه  فَيت

َن األَقَال تَةيم المقيَّدبت   ت َوالهْملهٌَ ت

الَدَ تم يثت الهوت َإ الهَحدت ْحلهمت  لت

يقَة    َدتهَي ودهيَا  بََساتتيَن َدمت

يم حت الهتَحه
َ  َسطه  تَحه

م    لدَّالفينت َياء لت دَاَ اتت الهَخضه نهحت  َدتهَي االه

يَات   َو ْحو ت ي نَحه ضت  دْْ وب  َبغهْموَ    تَمه

ٌََ ا    .َدذهبَة  ْبشه

َكانتإَ َكاَ  بت  متتبه َكانتَإ لذَ ه  م َحق ام َكاَ  بتتبه

َكانتَإ أَ ه تَْسافتَي دْونََما دْْبوع    َحق ام َكاَ  بتتبه
يَة   دت مالَ ْب ه  م دْونََما هْْموم  َبفهْيونة 

يحت ال  بتالي ت
فَاهْ ْبَشتَّرَة   مش ت

فَ  يمت الهقَلهبت قَصه ء  ْبنهفٌَتح  َوفتي َصمت  مةْ َنوه

د ام  يَة  جت نه َجتهَ ٌتإَ  مْبٌَرَالت لَةْ بت وت  الهَحيَا ْ الهتَاست  تَ ه
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يَ  َإ الهَخولت  أَيهَن هت دهبت لتذَ ه تْخوْم ذَلت َإ اليُّ  م ذَلت

َوىم هت الهقْصه  فتي ْحدْودت

اََل اللَّيهلت  هت خت فت ي لتلَ  َرحه غت َصاْ  الذ  تْصه َإ الهحت  ذَلت

يت  يذْهْ َبَع الفَ ه ْب تَنهفت ين  يَ ت ي  َحءت ثهَل أَبه  ؟بت

يةْم يَا  ْحلهَوتتي  أَيٌََّْ ا الهْحي ت

فهلَةم   له ت ات  غهَم أَنَّإت َبا رت

 تََءاْل فٌَتيَّةم الَواتتإت الهَحنْونَة َو غهَم أَ َّ خط

 قْولتي لتي

 ْ يَي  غت يتتينتي لت ه َكانَ ه أَسهَمادْإت الصَّ  أَجت

لتينَ ال فْنتي: أَلَسه ت تَْحاوت  تََءاْل تَرهيت

اَلت هْْيوبت  نه خت ينتيبت يدت نَائتإت أَ ه تْرت  إت وغت

يقَةت والسَّريدَ ت؟ لت إت الطَّ يمت  لتلَ  أَقَالت

؟ قْولتيم مقْولتي لتي ْ نْإت  َبنه ذَا الذ  يَسه

 م قْولتي لتيلذ  يْقي تدْ َجنَاَحيهإت َوَبنه َبنه ذَا ا

إت  يطت َسانتإت أَقهفَاالم وفتي ْبحت ْي فتي لت  َبنه يَْسم ت

ااَلم  َ عْ ظت  ؟فَقَطه يَءه
ينتيم دْودت  لتلَيَّ  يةْ الَ تٌَهْيكت  أَي ٌَْ ا الحي ت

ة  صْ  ثهَل فٌََا   َغضَّ  لهتَةم َدذهبَةم بت

. َ  ه فتي الهْحءه ت  نَضت

َحةم َن التَا ت َم َغدَا أََشدَّ قْوَّ م بت دت  الهيَوه  َسادت

نَائتإت  ْس فتي فَنَايَا غت نَائتي الهْمٌََحم ت  َوغت

َع  يت َكانتهت أَ ه يْشه َبَدت َغدَنَابتتتبه  لتلَ  األه

ي. َو آفَاقت الهتَحه  نَحه

 

 اسا عَادَاُن اْلُحْز   اْللَديم  
 

ت لَيَال    َبَساءات  أَوه َدلَ  األَصح 

أَ م  يَانام أَن تي فَ ه اَلََ ا أَحه  أحسُّ خت

. تَة  َخة  َوَشاحت  ْبَحاا  بتْوْجوه  َشابت

نَة   َواء  دَاكت اَل  َبنهْ وَكة م أَنه  ظت
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دهَغيَّ بتْصفهَيتتَ اتَقهٌَحت   ْم صت

ٌَدَّ ت وَ   َدتهَي السَّاَلتمت الْممه

س  ْبلتحٌّ  اَلََ ا َهاجت  الٌَّتي يٌَهْيْك خت

فَاه  ْبٌَ  ي ةم لتشت يرت  ميَت تَسة  لََمَسات  َصقت

يقَة   قَة  َدمت وت َو أَ ه سُّ أَن تي أَْساْق نَحه  أْحت

ْل لتلَ  َهَمَسات   َواْت تٌَََحوَّ َصه  َحيهْث األه

َوات  ْب َ  َصه ْءوم  ألت د َصدمى َب ه  يَّ

َم  ٌَْحط ت يَّة  قَده تَْموْت لت َي سْفهلت  َحنَاجت

دَا ام با نه هوَّ   َباجت رَدَ بت ٌَصه  م لت

ٌٌَََخلََّص  قَْ الت يء  يْغهيت ء  بَطت نه ش يه  .بت

قَ ؟  َبنه تَكْونْوَ  أَيَُّ ا الهغَيه

َل الهرْيو ت  َ قَّةت َحوه يدو الدََّوائتيت الْمءه  مبَرت

َ   موَ  اَم  َكدت  الٌَّتي تٌََاََش  فتيَ ا أَحه

ثهَل شْرهلَة  بَنَفهَس ي  يه بَيهنَكْمه قطُّ بت ؟لَمه تْرَم ت  ة 

َن الهَحيَا ت  تَ  بت َح م َبوه  َبنه تَكْونْوَ  أَيَُّ ا الَ يه

َبدت   ؟ لَة  فتي َسيَاَ   َسيه  شْْموع  ذَاهت
م ل  ي لتلَيهكْمه فتي َخوه غت  أْصه

دَ أَْ اقت  م الدَُّخاَ  الهتَا ت َوكْمه  ْب بتْيدهب  َغءه

ٌام  امم َوأَبهَحْث َصابت ي  تتسْكْمه ست  الَّذ  يَحه

م يمت َ ذَا الهْحءه ت الهقَدت  َدنه هْْيوبتيم َدنه َااَقتي لت

يئامم ٌترام وبطت ٌتَضا ت الَّذت  يٌَََصاَددْ ْبمه حه َ ذَا االه  لت

اََل بَ  نهكْْم خت ْل لتلَيَّ بت  ره ت الهَمَساَءاتت والذ  يَصت

أَ م. دَ ت فَ ه اََل بَره ت لَيَالتي الهَوحه ت خت ََصح 
 أَوه َدلَ  األه

 

 

ْسبَان ية   ل  اْْل   اسا عَادَاٌن أََشاَم السََّواح 

يدَا( ْ  ْفاُور   )ش 
 

يدَ ْ الهْحءه ت   أَيٌََّْ ا األْمُّ الهفَاتتنَةْم الشَّدت
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ْيوَ  م  ست َكانَ ه َبسه  الٌَّتي بتاألَبه

 ْ دام ت َم ْبٌََ ر ت َ إت الهيَوه يَن لتي َوجه  تهدت

هنَاَءهْ أََباَبإت  تْْي أَف اََل َصتَاح  أَده  خت

َبنت  َيامت الءَّ َن َولَوه بَرهدَ انهصت  دْوَ  أَ ه أَتََمكَّ

م َضا ت  أَ ه آْخذَكت باألَحه

.  َحٌَّ  اآل ه

تم طي  نه نْْ ومت اللَّيهلت الهْمٌََوس ت يَن بت  تَنهتَثتقت

نه دتْوإت  يَّةم وْبقَيَّدَ م  بت تَابت قَوت  الضَّ

َمةم  يَمةم َوْبٌَأَل ت  َدهت

تَفترَة  كت الميه  يَْشاَهدْ الثَّلهْب فتي ذََوائتبت َشرهيت

ي  نَاات تَة لتلَ  األَبَدت الهغَيه م ْبَخضَّ  ةت

يَن  دت َي ت الٌيت كْنه ت تَْ دههت َباءت الطاهت  بتٌتلَإ الد ت

اهْ أَي-فََكانَ ه تْغَن تيإت  تَالْ أَوَّ  -ٌ ا اله ت

 الَمغهْموَ  ْ بالسَّرَادَ ت.

َ تتي َدنه نََهَياتتي  الَ   أْ يدْكت أَ ه تْحه

ْمُّ  َبنت أَيٌََّْ ا األه َن الءَّ َهة  بت تْيه  َدنه قَلهتتي َولَوه لت
يَن لتلَيَّ  يدت َوأَنه ت تَنههْيت يَن فتي الهتَرت  َولتذه تَلْوحت

يإت  مت نامم أَحه َيادام آبت نَْحإت شت َواجت  أَبه َبه
َق األه  فَوه

. َ قت وه َ ذَا الءَّ لَةت لت  الهْمٌََم  ت

َيى ْن َبيَّ م أْخه ٌَضت فَةت الٌَّتي تَرهتْْي وتَحه يه  لتَ ذت  الشُّ

اهْم م أَيَا أْبَّ  فتي التْرهدت ْحتَّإت

يت م ْحلهْم اْفْولٌَتي  ْي بَحه  َهذَا الهتَحه

َإ. َبال  َوداَلَفتيَن َونََوا ت نه  ت  بت

 قَْياكت الْمٌََخفيةْ تَنهتَثتْق 

لتإت الهرَذهبَةت  قةم قْاَفَةَ َسَواحت ٌَيت  ْبخه

ييت  َن اله ت تَاهت بت  بَيهَضاَء اله ت

اَلت أَبهَطالتإت  َياحت َوظت  بت ت
فَةم  نَارت

دهبت   هْنَا َ َكَ  الفََيَح َبَع اليُّ

َإ ا ٌَد ت والصُّ َدتهَي ذَلت  لهبت لَ نَاحت الْممه

بَدت   مالذ  تَغهْمييَن فتي الءَّ
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يَّةَم ييت نه َبالقَةَ َحٌَّ  أَلهمت  َكانَ ت الَ ل لةْ بت

يةْ   الهَ ييَمةْ القَاست

قَاب . -يَا لَلهرَا ت –الٌي التََءاْل   دْونََما دت

ْيو ام  تْْي َبسه َم أَده  َكمه كْنْ  أَتََمنَّ  لَوه تََييهنَنتي الهيَوه

نه َرَبا    ثهلََما َكاَ  الحاْل بت  بت

ينََما كْنهْ  بَيهنَ  َضانتإت  حت  أَحه

يام  يذام أَوه ْجنهدت  تتلهمت

م َشرهتتإت تام لت  َصوه

يقام  ام َالت ٌَرت نَاءم ْبشه  غت

يقَةت  قَةت الشَّفت َياء السَّابت ََكالتيإت الَخضه  ألت

َباءه  َجةت بالد ت  الْمَضيَّ

ْمُّ  ثهلََما أَقْولْ  قْولتي لتي أَيٌََّْ ا األه  : َودَادام بت

 ادت ذَلتَإمدْوَ  أَ ه أَقْوَل لَإت بالكَ 

َيى َوحيد    َودَادامم فَأَنَا اآلَ  َبيَّ م أْخه

يدَا ت  ي  وَسَماء  َوحت  بَحه

تت بتذَلتإه  يَام لت ه أََبيه يد  أَ ه أَحه نه َجدت يْع بت ٌَطت  أَسه
م  وأَ ه أَْبوَتم أَ ه أَْبوَت َكذَلتإه

. يدينه َإ َبا تْيت  لت ه َكاَ  ذَلت

 

 

ر  قَايل  اساعاداٌن ل شاع 
 

نام دْدهَت لت  ثََي َشيهْخوَخةم َوْحءه  لَيَّ أَكه

ئ  فتي آذاَ مَدتهَي النُّو ت النَّائمت لحْ   لم  َهادت

ع م
دهَغا ت ْبغَتََّيا ت بتلَوه   َ َبادت    الَ ْبٌَوقَّ  الص ت

يهٌْو ت  ْ  التيونهءت ُّ للءَّ َإ اللوه  َوذَلت
م ي ُّ حه نتدْهْ َشتَابَْإ الس ت  الذ  َكاَ  يْسه

نتينمتَشْقُّهْ َداَبَ   اْت الس ت

شهَ  خطهَو م خطَو م   َكَما لَوه كْنهَ  قَده دت

تم اََل الَموه  خت
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اََل الهَحيا ه  شهَ ا خت  تتلهَإ الهَحيَا َم الٌَّتي لَمه تَرت

 لَسهْ  أَده ت  َبا الذ  تََودُّ أ  تَقْولَهْ لتي

يَاَ تتإَ  هت الليهلَةت بتءت  فتي َهذت

 لَمه تَْيت تتهَ ا َسلَفامم الٌتي

عت ا بت
نه قَْماشت األَلهتََكا الاَّ َمةْ بت  لتتدهلَةْ النادت

يثامم لَ ه َحدت  كأَنََّما قَده فْص ت

فياْء َوالشَّرَ بهَطةْ الرْ   ْي الثابْ  فتي الَ َواءنقت الصَّ

ثهلََما كْنهَ  وقهٌَئتذ  َدتهَي تتلهَإ التََساتتينت الطابي   ةت بت

َ ا ت الحْ  .فل  السَّ و ت والد  َدتهَي أَشه نَةت  اخت

تَ  َح اآل  -قَده تَكوْ  فكَّيه  أََودُّ أَ ه أَْون ت

افيةت  الم  أَ ه تأتيَ  -بن تْخومت الحلمت الصَّ  لليَّ أوَّ

نه تتلَإ الهْ ذ يةت بت  و ت السُّفهلت

يَنَابتيعت الهْمٌََخفيةت 
نه تتلهَإ اله  أَوه بت

م َهاْبَإ فتي يَأهإ   َحيهْث تْرَانتي دت

نتي  َكل تمه

فهنتيم كَ  فهنتيَكاشت  اشت
ابت ت لتي نَاقتَإ الصَّ اَلت دت نه خت  بت

سيام  َإ لتي كْيه َشاَ  ت الدافتئَةت فتي َبنهحت اَلت اإلت نه خت  بت

يقٌََإ التَ  اَلت َايت نه خت بتيسيطةت فتي ال ْ بت  لوإت بقْيه

ابت ت فتي نهيتتَإ لتلَي   َإ الصَّ  م فتي ابٌسابت

تَاَ   دْ   .ونََما دت

 ْ َإ قْله لتي أَلَمه تَكْنه ت يدْ أَ ه تَرهنتَي بتذَلت  يت

نَا أَنَّهْ   َ ا ت يَي ت لتشت غت كت الصَّ  غهَم الهَمرَا ت

تت  ي فتي الهَموه دام َبرت لهَ  ْبٌََوح ت  َبارت

نه ذت  قَتهل ثََي بت  أَكه

هنَاَء اللََّحَهاتت الٌَّتي  نتي-أَف  -آه  فَلهٌَرهذْ ه

اََل الهَحيَا ت   لَمه نَكْنه فتيَ ا َكذَلتَإ خت

 لَمه يَكْنه َكذَلتَإم دْده لتلَيَّ فتي الهْحلهمت ْبَ دَّدام لت ه 

َإ. َحنتي بتذَلت ٌَْصا ت َيى لت هنَاَء لَيهلَة  أْخه  أَف
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ْعر  الاَّاب    اسا عَادَاُن الش  
 

يْل الهقَوت ُّ الهرَذهْبم رهْي الهَ مت اهْم أَيَُّ ا الش ت  أَوَّ

يت الَمَطالت  يت  الهَوحيدْ الذ  فتي آخت  أَبَدام يَرْودْ يَا بَحه

َكنَنتي أَ ه أَكْوَ  أَدهَم    َكيهَ  َسٌٌَهْيكْنتي؟ َكيهَ  أَبه

ك؟  يت َي فتي َه ه م  َبا؟ َوأَ ه أْفَك ت  فتي يَوه

ٌْهْ   دْو َ - أَنهَ  كْلُّ َبا تَتَقَّ  لتيم با تََملَّكه

َإ َجي تدام  ي ذَلت ْت النُّوَ . -أَ ه أَدت  ْبنهذْ أَ ه أَبهَصيه

 َحَهاتت السَّرَادَ تم َوفتيٌّ فتي لََحَهاتت َوفتيٌّ فتي لَ 
م لهمت اََل الس ت يَدَيهَإ خت  الٌَّرَاَسةت لت

بت. لدَّمت والهَحيه ينت لت َخبت الهَحءت اََل الصَّ  وخت

َ اقم َوه  أَنَا الَّذ  كْنهْ  أَنَاْم فتي األه

َياء َبالت األَنهَ ا ت الهَخضه  َوكْنهْ  أَلهْ و فتي  ت

وَ  يام نَحه تَقت َبهَياجم ْبيه َق األه اَ اتت الهَ َواءت فَوه  دوَّ

الََجاتتي. ءه ت لتمت ي  َو الهقََميت الثَّله ت  ونَحه

ئتيةْم نتَحٌَْإ الاََّبيه  وَكانَ ه أَجه

يلتي َكا َ   .هْتْوبَْ ا الدَّقتيْق دَلت

َلهَواَ ؟  َبنه الََبَس بترَيهنَيههت األه

 هْ؟وَبنه أََصابَ ت الهرَدهَوى فتي الْخطْوات َهَواءَ 

هت َهَمَساتت  مت ت َوَنَع فتي َس ه اََل الْحب   وبنه خت

؟  يَنَابتيَع َوَحَماَبات 

َإ أََالَّ ت الفََهاَدةْ وبَره  يتَةْمدَ ذَلت هت  م الهَحيَا ْ اليَّ

. يَة  حت ْق فتي تَضه ٌَيت  الشتاْب الْمحه

 با الذ  يَكْونْهْ الهتََطْل بتدْونتَإ؟

تْهْ ال ْب َبا الذ  يَكْوْ  َدلَيههت َبوه ذت  ْم ه

ٌَة دْو َ  لهتْْيوقت  تتلَإ الهَ الَةت الْمتَاغت  لت
يئْهْ؟ ْجهْ بتَ ا وتْضت ت  الٌي تٌَْو 

يقَةت  يَق الهَحقت اهْ يَا َشقت اهْ يَا  فيقي !أَوَّ  أَوَّ

ٌَدَحام  ْيوبام وْبمه ي امم َبضه  َصاَحتهٌَنتي َبنهفت

 َصاَحتهٌَنتي ْبَطاَ دام   
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هنَا مام أَف بام وَحاست  َء الٌََّيدُّدت كْنهَ  َحارت

مت  هنَاَء الهَحءه حام أَف سام وفَيت  كْنهَ  ْبَحم ت

َبةت  ينَةت الاَّرت غت هنَاَء الضَّ  َاي تتام أَف

َويهدَاءت  يدام فتي َحاالَتت السُّ  واي تتام بَله َسرت

نََحنتي لتيَّاهْ  َي أَ ه تَمه  َبا الذ  لَنه أَنهٌَهت

هنَاَء لََحَهاتت التَ ه  ا يَنهقْْصنتي أَف مَّ  َ ةت والرَذَاب؟بت

نهَإم َولَمه يَكْنه  !قْله لتي  َبا الذ  لَمه آْخذههْ بت

فام  نَادت ؟ فتي لتنهقَاذت  و فتي لتنهَ اني ْبسهرت  َولتسه

 قَده يَقهٌْلْونَنتي َوتَغهدْو أَنهَ  َحيَاتتيم

ت َوقه   َبَض م نه أَ   ثََي بت يَا أَكه تتي َسأَحه  فَلَنه تَكْوَ  َبوه

َنَّنتي بالن ت  تَةت لَإم كْنْ  وسأَكْوْ  بوسيق م ألت  سه

ل   م انٌَهام  ليقَاديٌّ ْبٌََم  ت  لتيقاع  َسييع 

يبت  ََهارت
يم قْفهْل األه م َكلتَمةْ الهتَحه يْم اآلَسالت  نَست

مالشَّرهتتي  يَطةت  ةت الهتَست

تَةت لََإم أَنَا أَنه َ  َنَّنتي بالن تسه  ألت

دََك َبا  تَةت لإ َوحه  كْنهٌَهْ َو َسأَكْوْ  بالن تسه
. وَبا َبا ه َبَدت َدتهَي الءَّ  َسٌَكْونْهْ لتلَ  األه

    



 18 

 
 

 

 كارلوي  دشوندو دي أوري

 
م هوو ابون 1923كا لوإ لدبونودو د  أو   فوي قوادش سونة  الشادي اإلستاني   ْولدَ    

دين  الشادي الحدافي  لدوا دو د  أو  . يْرَودُّ كوا لوإ أحود الشورياء الطليري وين الْمٌفوي ت

 ي ينم فوي المشو د الشوري   اإلسوتاني  المراصويم أسَّوس صوحتة سويلفانو سيينسوي والثو

. وهي حيكة اليري ة بٌقدبةم وبنذ ذلإ 1945سنة ( با بَرهدَ السو يالية)حيكة المابردي ة 
الحين ساهم بشكل نشيط فوي الرديود بون ْبتواد ات الحيكوة السوو يالية األ وبي وةم وللو  

م بتْحوفوه ود اسوٌه وبٌيجماتوه األدبي وةم ظلو   جانب نشااه في ب ال الكٌابة سواهَم أيضوا
م فٌْيجمو  للو  الرديود 1973أدماله ب  ولة لْمد   اويلة لل  أ ه بدأت تيى النوو  ْبنوذ 

و  1955بن اللغات. سافَي كثييام لل  فينسوا والمغويب وبل يكوا والتيويوم وبوين سونٌي 

ائيوة للو  أبيوين حيوث اشوٌغل هنواك اسٌقيَّ في با يسم وبرد ذلوإ نقول لقابٌوه الن  1967
الناااي  م  وبةاااء تلنيااةبسووالوال دوون بكٌتووة دا  الثقافووة. بوون أهووم  دواوينووه الشووريية:  

شوساايلى  م  نيااا   م  شااعر شنواااح م  ا قاارأ باائ ريبااة   م  السااونياان م  المحظااور

 .2010 . توفي كا لوإ لدبوندو د  أو   بأبيين )فينسا( سنة الذئب
 

يعُك  أنْ     ي...أط  ينَن ي و أْشاَ   م   ذْ تُاْ  
ينَنتي َوأشهٌَ تي مت يرْإت أنه ت لذه تْله ت  أْات

دَ  يئَإت الشَّا ت  هْْيوبَإت الَخفتيَّ َوَب ت
يقت لإليقَاعت فٌَْنَادتينَنتي  دت الرَمت َو الَم ه  نَحه

. َماقت َن األَده لتيَن للَيَّ الصُّدهفَةَ بت مت  لذه تَحه
 

َن الفْيْوضت الْمٌَسَاقتطَةت لنََّ ا ال نتَ ايَة م لنَّ َ   ا ال نتَ ايَة بت

دت شَذَاهَا دت ٌَتََيته فتي الَموه ئتدَ   اخه  أفه

ائترَةْ بَرهدْ َبا تََءاْل هْنَا َي  الكَلتَماْت الضَّ  هَا هت

. دهٌتذَا ت فَةت َواالت يت َمره ي  لتله ره  َوأنَا أَؤل تْ  أبهيَاَت شت
 

ياة   يَرة  َطو  ب  اْشَرأَةً ذَان َظو   أح 
  

م ذَات ظَفتيَي   اَوتيلة   َيأَ  بُّ ابه  أحت

َي  م ثهلََما فتي بَْحيه َ ا الرَذهبت بت َيْق فتي َوجه ت  وأَغه
َ ٌتي دَلَ  َبَ ل   ْي َجته حت نتَ ا تْته  َوفتي بَطه

يَّةم  ييت م َحيت َ ابا ْب أحه م أدْ ُّ َوأدَادت  أْجسُّ
هَا ييت نه دَصت ي بت ست فْْش نَفه  أفٌَ تْش تََ اوتيَ  َوأنه
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م يَ  م ْبرهٌتما كَتْوتا م يَْصدُّنتيم دَنه َيأ م يَا دَائتقا  ا ابه

م  يتا يام غَيت  َبٌَاهَةم ال نتَ ائتيَّةم اَتهام َوقَصه

يت  يدَ ْ فتي الن تسهيَا ت َوالَ  ه ٌتي الَوحت  أنه ت أخه
م  نت نت ْبَضادَفَيه أََبيه نت تَوه نه َجتَلَيه دهفَاكت بت دَاكت َو ت  نَ ه

دتيَانتي بَيَاَض َحمَ  َمة  يْ ه  اَبة  َنخه

لتيٌّ فتي اللَّيهلت  سْهْ لَيه  فالْحبُّ الذت  نَْما ت

ييْ  َمرْنَا السَّيت َمة  يَ ه  َوفتي شََياسَة  َحاست
فَاإ   نه أنه نه َ ائتَحة  َوبت دَ   بت مت تَفتْع أده  فٌََيه

 
وت  شْْ  وأهه َضغْ وأ ه َحْق َوأبه  أسه

َن القْتْو ت الَمفهٌْوَحةت  غهتَةْ بَيه ْي اليَّ هت  تْءه

َواه  أو َ َخوتيَّات   نه قْتَل  أفه  قْتْو   بت

 أنَا أَحل تْق دَلتيام بتالسُّْمومت 

ذَلَ  م َوأ ه يٌَتإت تَائت ا شت  أتََولَّ  الْملهَإ فتي أغه

ء  انهٌتَصا    ْ َوكْلُّ شَيه َء يَتهدَأ َء يَنهٌَ تي ال شَيه  ال شَيه

مه ت  َن الصَّ ْيوإت بت ت الَمحه ْحنْو   لتله
ْي فَيَّ  نَّاالفتكه  بت

يدَ   َ ا   سَرت ثهَل أحه ْع بت ٌَمت  وأيَادتينَا تَ ه
دَ   ثهَل كَف تيَّاتت أقهدَام  َجابت ْن هَادتئ  بت هه  َوالذ ت

ْ الدَّقَائتقْ  فَذ ٌَنه  تَذْوْب السَّادَاْت َوتْسه
ٌتَضا  َواللذَّ . حه َوى االت  َوال يْوَجدْ ست

ْ إت ال يٌََكَلَّْم بَله يَمه  َْ ا اللذَّ ْ َوجه م أيٌَّ م فََيسا يا ٌَطت ي ْبمه  ضت

نه سْْحب  فتي كَ ه ت الكَيهنْونَةت  َق دَالم  بت  فَوه
إ  َوال نْوَجدْ فتي الَحيَا ت الٌَّافتَ ةت  ْن ْخيه  نَحه

ي تينَ  تتيَن َولل ت دت ْي أ ه نَكْوَ  ْبيه  قَده بَلََغ بتنَا األبه
رَسَلت فتي غََءاَ    ي تيَن لتله ي ت يَن ست  َصانترت

َمْع أنَّاتْ  لُّ  تْسه  الَ سَدت الاَّيَكت

ي مت َ  اسه ْ  نتصه ره هَة  َبا سَمت  فتي لَحه

دَ ت  نت أسهنَانتَإ الْمٌََوح ت نه بَيه م بت ْيْج ْبتَاغٌَا  يَخه
يَةْ تَرَابتييت َوجه تإت  ْن ْ ؤه كت ءت يْمه وه  َوفتي الضَّ

طَالت  خت نه َيى فتي ذَلتَإ االت َيأ م أخه َن ابه  لذه كْنه ت تٌَََياَءيه

 
ََ اكت الرٌَََمةْ  رَلْنتي شَدتيدَ الغََضبت ألت  تَ ه

َمسْهْ  َإ َوال أَده ت  َبا الَّذت  أله  ال أدهثْْي دَلَ  َ أست
َحابتَ ا نَائتَمةم  ي َبَع أصه ضت بَْع أيَاد  تَمه  أَ ه

ْجل   بَْع أ ه م أ ه َ ا تٌََسَكَّْع أيهضا يدام دَنه  َوبَرت
فَاق   َوى لخه َحاب  ليهَس فَمَّةَ ست  َوفََياب  ليهَس فَمَّةَ أصه

نَْح للَ  أدَالتي التتَحا ت  كَْب اللَّذَّ ت يَ ه  َبيه
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َن أنَا؟ َبنه أكْوْ ؟ َوَبنه تَكْونتيَن؟ َ ؟ أيه َن أنه  أيه

َواَب لتلَ  األبَدت  سهٌت ه ْ ْي هَذَا االت  أهه

م دَلَ  دٌََتَاتت السُّقهمت  نْونا م َوَب ه ام َوَبفهٌْونا  فَمت
ْي الدَّوه  يَم الَ َوى أنهٌَهت يتتيَّ دَهت  َ  القَضت

فَة   م فتي غْيه ْن َبرا  ْبَ دَّدام نَحه

. تت ئَا ت َ ائترَا ت َبَع الَموه يكَا ت ْبٌََواات نت شَيت يَيه  دَا ت

 َوْغٌ  ل َزْوَجا ي
لتي الْمقَدَّإْ  َي ْجره  هت

ي اليَاقْوتتيُّ  َي دتيَماست  هت

يَّةْ  يت رٌَتي التَْحيه َي قَله  هت
نه َصمه    ي بت ْج َحَمابت َي بْيه  هت

ين  هت  نه يَاسَمت دَا ت  بت  َي جت
َي َجَيادَتتي الذَّهَتتيَّةْ   هت

يقتيُّ  ي الْموست كت َي كْشه  هت

ب   نه دَهَنه ييت  بت َي سَيت  هت
نه ذَهَب   يت ُّ بت َي قتنهدتيلتي التَحه  هت

يي   نه َحيت َي َحلَْءونتي بت  هت

ذَانتيَّات   نه َحوه فٌَتي بت َي غْيه  هت

فَيْ  َي يَاقْوتتي األصه  هت
َي أنَادهيْ  يَّةْ هت يت ينَاَ  التَحه  وبت

يَّةْ  لَنهٌتست َي فََياشٌَتي األَاه  هت
ءت ُّ  ْيونه َي بَابتي الته  هت

َ اقت  تي لت َوه َحفٌَّ َي بت  هت

قْوق   نه بَيه َوائتي بت َي ْحله  هت

نه دَم   يقتيُّ بت ي الْموست َي َبدهَ جت  هت

يتي بن قْتَل   َي َوحه  هت
َمٌتي لتلشََّمالت  َي نَ ه  َوهت

 

 أعطني
 

نتي  طت مه ت أوت الرْذْوبَةت أده َن الصَّ م أكهثََي بت  شَيهئا
فْهْ  يت لتكْهْ َوال تَره م تَمه  شَيهئا

غَْب فتي هَدَايَا ْبٌَأن تقَة    ال أ ه

نتي َحَ يام  طت  أده

 

هْْي لليَّ  م تَنه نا َق سَاكت  ال تَته
م  يدْ أ ه تَقْوَل لتي شَيهئا َ  تْيت  كََما لوه كْنه
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َن األشهيَاءت ا سَاءفَثمَّةَ الرَدتيدْ بت  لَخيه

َ  َبا يْقَالْ   تَحه

 
يام  م َونَحت م ْبٌَأن تيا نتي شَيهئا طت  أده

يت  ين  فتي الهَّ ه ك ت ثهَل ست  بت

نتي طت  َولذَا لمه يَكْنه لدَيهَإ َبا تْره

قْْصإ نتي كْلَّ َبا يَنه طت  !فأده
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 خوسيي شانويل كاباييرو بونالد
                                            

بون أب  كووبي  وأم   بون  1926بمدينة شييش سونة  لد خوسيه بانويل كابايييو بونالدوْ    

أصول فينسي ة. د إ الماحة بقوادش والفلسوفة واآلداب بتشوتيلية وبد يود. شوغَل ب موة 

م للرلوووم اإلنسوواني ة  سووا نائووب بووديي الم ل ووة األدبي ووة أو اق سووو  أ بووادانسم ودمووَل ْبد  ت

ال ابرة الواني ة بكولوبتيوا وبمر ود بويين بواو م ولودى دودتوه للو  واألداب اإلستاني ة ب

وة  لستانيا دمَل باألكاديمي وة الملكي وة اإلسوتاني ةم كموا أشويَل دلو  دا  للنشويم وشوغَل ب م 

م وهو حاليوا 1980 ئيس الميكء اإلستاني  للناد  الدولي للقلم لل  أ  قدَّم اسٌقالٌه سنة 

 با ابيدا. يريش بين بد يد وسا  لوكا  د 
وري     ع لنٌاجوه بوين الش ت أبدع خوسيه بانويل كابوايييو بونالود فوي ب واالت دديود م فٌوور 

ريية:    الاة نانواليواية والقص ة القصيي  والد اسة والمذكيات. بن أهم  دناوينه الش ت

م 1977  ياااوا  البطااالم  1963  ثنياااان حباالم  1959  الساااعان الميااااة  م1952

ا كااب المخالوي  لالانو م  1997  يوشيان أربونيدام  1984  شااية فورتونا   . أب 
م  1974  أباثاا عاي  اللا م   1962  يوشا  ش  شانبرفي السيد واليوايةم فكٌب:  

 حلاالم و 1988  فااي بياا  األبم   1981  طااوال الاياال أغااىوا  لااى عبااور الطياار 

ل بوون ْبذكياتووه  1995. نشووَي سوونة 1992  أبرشااانطي   شاا  الحااروب:   الْ ووءء األو 
 . الاعاود عااى الحيااةنشوَي الْ وءء الثواني تحو  دنووا :   2001 م وفي سنة الخاسرة

 شابياية فاي  م  أضاواء وظائل الوئشنةاووصد ت له دد   أبحا  ود اسوات؛ بن وا:  

. حصوول كابوايييو بونالود دلوو  دود   جووائء أهم ووا: جوائء  باايوويو ثيرباانطي  عصار

م جووائء  1959م ال وائء  الوانيووة للنقوود 1958للشووري  م جووائء  بوسووكو 1951للشوري 

م ال وائء  الوانيوة للنقود 1974م ال ائء  الوانية للنقود 1961المكٌتة المخٌصي  للسيد 

م 1981م جووائء  نوواد  لشووتيلية للسوويد 1978م جووائء  بووابلو ليغليسووياإ لوو دب 1978
م جووائء  1988م جووائء  بافووا ل  خووانيس للسوويد 1986جووائء  ابوون الخطيووب للشووري 

م جوائء  الملكوة 2004م جائء  خوليا  بيسٌييو للفنوو  واآلداب 1994األندلس لآلداب 

م جائء  الرالمية 2005م ال ائء  الوانية لآلداب 2004صوفيا للشري اإليتييو أبييكي 
م جائء  الرالمية لآلداب لمالسسة كييسوطوبال غابوا و  2006لآلداب تييينسي بويش 

م جووائء  فيووويبٌنطيس 2008غا سوويا لو كوووا الدوليووة للشووري  م جووائء  فيووديييكو2006

م ل نوودلس 2012لووآلداب  م شوويفي ا م لمنطقووة قووادش 1996. توومَّ اخٌيووا ه ابنووا م شوويفي ا م وابنووا

م لشووييش 1998 م شوويفي ا م وهوو دضووو بياسوول ل كاديميوة األبييكي ووة للغووة 2000م وابنوا
تي ة لحلقة الفنوو  ال ميلوةم وفوي دل  الميدالية الذه 2000اإلستاني ة. وقد حصَل في سنة 

  دل  الدكٌو اه الشيفي ة بن جابرة قادش. 2004سنة 
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 َحَجرٌ 
 

عُّ  هت تْشت َكءت نه َبيه  الَحَ ْي الذت  بت
م قت ده  القتَوى القديَمة لتلص ت

يَّةت. م  بناءاتت ا السَّخت م َدنه يَوه با ْم يَوه  يَْيب ت

 

ثَل ْهوَّ   ي بت ْب الَمانت  يَنهَ ذت
نتيَّةت بَيهَن ْشقْ  يت الَمرهدت وقت الَحانت  

نََما اآلتتي  بَيه

َحٌتهت. يت َيعْ فتي بنَاءت أنه  يَشه

 
: َبنت يَمة الث تقلت لتْسلطةت الءَّ يَّة َددت  فرَّالت

يْ م   َحَ ْي الَحيَا ت األبهيَْ  الشَّيت

َودْ. تت الْمدَنَّْس األسه  َحَ ْي الَموه

 

 

 

يُح الُجنُو     َشد 
 

لت األبَدت ُّ يٌَمثْل فتي  تأبُّ  

م َبادت  اليَّ

يَّة             ْهنالتَإ تٌاقَ  الدََّواَ اْت الوتيت  
م يقت َكءت السَّحت َو الَميه َحْب نَحه  الٌتي تَسه

َبنْ  دْ الءَّ ْث يَْمد ت ْ َها َحيه تَْي َغوه فةْ الايْسه  تتلَإ الصُّده

ناءَ  هتم االنهحت َ  َددََم ْوْجودت  ْبتَي ت

َما لمه يَنهَ لت  َخ لت ابت َمْق.الشَّ قطُّم الدُّواْ  األده  
  

لت ا نةْ الَمانية ترودْ لل  أصه بت  األره

.  واآلتي يٌََوافْق َبَع الرَدَمت

 
بت الْ نْوَ . َماءت يَنهٌخت ْهيه لل  السَّ  َبنه يَنه
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 ُطوَْيا ي  
 

قْ  غلت دَاْء تنه تَاْء َسوه  بَاب  َهله

فهَصلةت  ثَل بت َي تئتنُّ بت  بَغٌةم وهت
. َميهٌم  نة  لت  َخشت

ق            جت يَته فتي الَخا ت  

ةت  مَّ  الَواقتْع والنُّوْ  وْخْمودْ ال ت

ا يَن َدنت الٌَّائتبتم  الذت  يْءيْح الَمكَّ
م  تء  ل  َسي  تْوبَة بَشكه  األيَّاَم الَمحه

م                              لت ْهنا في الدَّاخت  

َي القاهتَيم األَبلَ  حه  الس ت

َس الذت  بالكادت  مهْالْمَشاكت لوه تقٌست  
لهَحيهَي تم  َبَع َبنه يَفٌقتده لت

ٌََملتيَن. َوأ بَيهَن ْكل ت الْمحه ائتَي األسه  الءَّ
 

 بَاب  ينفٌتْح َدل  القدَ ت 

يامم  الذت  لمه تْكنه لتٌشٌ يهت لال ْبٌأخ ت

قاقات  فاتنة   َو   النشت  فَ ه
َهاالت  يَْحل ا الَحظُّ.  والنهذت

 

دْ ِت  الن ت ايَةت َبسه ود  يٌَك َّْن َصفَاقٌَهْبَاب  َل  
ٌدهعَ قطُّ. لَّذت  لمه يْسه نَةت لت ءت  بالصُّوَ  ت الْمحه

 

ي  نَل يَصة الَماض 

 
ْهْي لل  الخله ت وأَ ى  أنه

لَ  با قتَل والدَ   ألم     حت

َووداَدةمم   

بَاْ م آه  أيُّ ا النَّتهعْ            آه  أيُّ ا القيه  
ٌتتهدالْ  سه  الايَفهسدْم أيُّ ا االت

.ا د  ٌْهْ بتَ  ه شه َما دت ْم لت لَحاست  
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فتي  بَحافاتتهت: َ د  ْبثيه  يٌَشتَّْث َبشه

دَا ت  ا ت وال ت وَّ تَة الصُّ  َغيه

تَابت الَكثي ت  نَ  الضَّ بتم َوَبته دت  الْمءه

نهَ ا ام  هت رت ٌتتَا ت هت َصدَأم باده ٌتتَا ت  َوالنُّو ت باده
م َل الغَْيلت  َوْهَو يَلٌ ُّ َحوه

َق  م َبناات يئا مْبضت ينت أشدَّ تفاَهة لذلَإ الحت  

م  تْوبا رَلني أْدودْ لل  بكا   َبا َبحه  ويَ ه

 َحيهْث ال أَحدَ 
ْي أَحدام.             يَنٌهت  

 

ى  أنههْي لل  الَخل ت فيٌَرَيَّ

قَ  فقطه  كايَةت َوتته َن الحت ء  بت  ْكلُّ شيه
َكايَات    بَقايَا حت

دَ تك ُّنات  ْبلٌتَسة م  َغدَته ْبَ يَّ

يٌّ غابت   فأل  أْبوبت   

 لتك ه   َولتَماض  
م                    ي ا بت ألهَ أ لليههت يَوه  

ثلَما تلهَ أ التَذَ    بت

َءْم لتٌأبيدت ذاتتَ ا. تَةت الاتْ ه غه  للَ  اليَّ

 
 

 سحر الريبة
 

 يكفيني أ  أديل أ  اليقين

 نسخة فانية بن اإليما م

 يكفيني أ  أديفذلإ وبالقنادة

 الحاسمة للييتةم
طلع أ  أكافأكي أت  

 بالرديد بن الٌخمينات الناقصة

 دن الحقائق.

ال أحٌاج لل  الكثيي       
 لكي أدٌقد دل  األقل أني ال أكذب.
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 لي  لايل جدرا 
 

 أاول حول الليلم ألب

 لل  غيفٌه المركوسةم لل  بنخفضة

 بن دخا م لل  الٌ وي 
 المضاد ل دا 

 ال واءم

 بالٌحديد حيث تلٌقي

لم ت ٌمع قطالمسافات الٌي   
 الحييات األكثي صروبة

 حٌ  أجد بغٌة هنالإ

 بالٌٌابع التذ  م دائي 

 المٌاهة المحينة
 بع نو ها األساسيم تواائ ا

 الٌأديتي بع الردالة.

ذلإ اإلصيا         
 الشابخ

 في اإلحٌفال بكوننا نحيا.

 

 

 لي  لديك شا تضيعي
 

 ذلإ النصيب الملح بن الخسا اتم

ياكمذلإ اال تحال المٌ  
 يلغم بن  يا أ كا  الءبنم اإلشا ات

 التطيئة بأنإ حيم با الذ  تمد به غداذاك الذ  قد بدأ

 يشكإ بالذكيىم

بٌ  سينٌ ي         
 بخيبا المل أ األخيي

 للمقاوبةم الٌوقرات األقل وفوقا

 ت يأ دل  ابٌداع حقائق أخيىم

 ليس لديإ با تضيرهم
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فقط                     

ل والحيا .المريفة والرق  
 

 

 كل الذكريان
 

 لو بغٌة أتذكي في يوم با

 في اآل  ذاته

)ال تنس ذلإ(        
كل                           

 بادشٌهم با الذ  كن  سأصيي لليه؟

 كي  كن  سأتغلب

 أبام الرديد بن المثوالت
 غيي الائقةم خطوات

 بالتاالم حماقاتم بخادداتم لذاتم

 تماهيات؟

 حلوق 
لماني تلٌ م الحانيشيهة بن ا  

 وكل الذكييات

 هي اآل  بثل القنادة ذات ا

 بأنإ قد دش  اويا
 وبأنإ اخٌلسٌه با تتصي.

 

 

 

 ش  حيث ال عودة
 

 لن أدود أبدا لل  حلبم هنالإ

 حيث يءهي كل يوم بفٌيق
 ال ينطفئ بن حكاياتي

 الرائلية. ذلإ الرتو 

 لسالة بن الٌ ا  

 دتي ايق حاسمةم آفا 
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مصيي بائم حيثبٌأج ة ل  

 كا  يٌوافق هي ا  الفيات

 الم يد با هدنة وبا تال

 بع الت اء الرٌيق لتحي قادش.
 لن أذهب أبدا لل  حلب ألنني أيضا لن أسٌطيع

 أبدا أ  أدود لل  هناك.

 بنٌصي  أبدا أبام بحاصيي ا 

 ال شيرينم برد با تءال تحفظ بين األح ا 
 الوقو   للقلرة وال نا  الخالية

الحكيمة للكيوانسيا و  

 السي الكتيي للرءالت

 الممٌرةم تلإ الفٌنة المت مة
 الٌي تمنع المسافي بن اإلقدام دل  الرود .

 ال أحد بمن سيأتي لل  حلب

 برد أ  يكو  قد كاش حيث دش 

 بتبكانه أ  ي يب أبدا بن ذلإ اإلغواء
)حلب(                                   

 

 

 

 لما ينا ي الايل
 

 كا هو  وب  ولو م يشي

 أبناء الليل بالاحضو 
 وأحيانا ليبما يقودونإ

 دتي أجواء خصوصية بن خال الغيل

 والغيل الخلفية للدكاكين

 المٌريجة في غموض
 لمدينة ال تريل أحدا

 بر م تصل حٌ  حدود

 بنطقة بحيبةم لكنإ ال

 تدخل الدائي  المطلوبة
ٌك ن ب ا.تلإ الٌي تصيي في ا الحيا  غيي قابلة لل  
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 تتق  تحديدا حيث تنفٌح 

 األبواب

في بنارل األشد غتا ا       

 هنالإ حيث با رال  تسكن
 تلإ الشخصية المسٌحيلة

 الٌي تمقٌ ا دائما 

 ولما ينٌ ي الليل تنٌ ي بغابيتإ.

 

 ألم الىياب
 

 ذاك السلم ذو األد اج الخشنة
 الذ  يركس سييته ويمضي بنقذفا

دمقنحو األدل  ويصرد لل  األ  

 ويٌكتل

يت   بأسه
ها ات       حت  

 بنٌصتة وقابضة بلٌفة

 بثل بخالبم كثة بثل أسمال 

 وبخاددة بثل ايق االحٌيال.
 

 ذاك السلم ذو ال يكل الاب د م

 وهو ييتفع لكي يكو  فابٌا ويشوش 

 دل  أ سا  الحلمم قد شكل في الن اية جءءا
 بن خدع الصدفة: يمضي

 با بين الابحٌمل والابٌخيل

ال ي يب دل  أ  سري آخي سوى با هو                                             

كاذبم        
 

 ذاك السلم قد شيع في النءول

 نحو الميكء الايستي للغياب.

 
)ال برقولم وحدك أن  الخالص(           

فيسا  باييخو                                           
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 باب الاخييل
 

ٌتة الٌخييلم يلمحبن د  
 أفي نئيل لاشيئم التقية

 المت مة بن الفيابم هيكل

 حيث الواقع يحص  دمقة بن خيال.

 في بكا  با يٌودد تلإ الفاتحة
 الٌي تمنح دابات الشإ

 توقع با بتلوب

 ال انب اآلخي بن المريفةماإلحساإ الساذج

 بأ  تكو  دل  بشا ل الرلم.
 تٌرايش بع الشإ وهنالإ تحديدا

ٌصل الطا ئ بالٌحديداتي  

 الراجء  للواقع.

 ال تثق ب ام ال تفرل!
 برد با رل  تٌيدد

 في التاب الابرقول للٌخييل.
 

 

 

 حيوا  بئ ذاكرة
 

َس الاتناغم  اتنه
 الْمفهيا في دناد المانيم أيا حيوانا

 با ذاكي م

انس      

 تلإ الر لة المٌحمسة ل   غت 
 في ت نب خطي

لساء  الٌدبييالرود  بي  أخيى لل    

 الايٌك ن ب ا للخيتةم

  جوع بٌأخي لل  ذلإ المصيي
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 الذ  ي ب أ  يٌ او  يوبا بع ال دب.

 لنس اإلشا   الكابنة

 األشد  دونة للمانيم

 
 فا أحد

 في ن اية المطال سول يسكن

 ذلإ المفٌيق اللرين الذ  كا  يٌحضن

 السنين
 األشد افيليةم وال أحد أيضا

ته ألنه ابٌنع دن النهيسيسٌطيع أ  يٌ م ذا  

 أبرد بن يقينه الخاص بالحاني.

 احيص فقط دل  االحٌفاظ
 بذكيى جميلة با دن ذلإ النسيا .

 

 

 لس  أعرف ذاتي
 

 حد الذاكي 

 حيث بض  تٌضح األسيا 
 الشخصيةمالمقااع الصابٌة

 للحيا م الرديد بن اليغتات

 الابسما م

في أ  بنرط       
 بن الحاني سول تسكن أخييا

 تلإ االخٌافات

 المٌضاد  بع الواقع

 الٌي سيريفني في ا يوبا بن أكو  أنا؟
 

 
 

 بساا  يسبريدي 
 

 تلإ الذكيى بن كثافة شفيفةم
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 بطيق ام بطقوس ا وبٌراليم ا

 الصا بة ذات الحوافي الصدئةم

 االجٌيارات األسطو ية لضتاب ا

 تم  اليوم بٌرلق
 حقيقي بالحيا م ليبما هي بقايا ذاكي 

ي  بين الصوا   وحتال األشيدةمداب  

 بقايا حطام سفن حاد  بٌ و 

 قد ظل  نائرة هناك.
 

 ابٌ اج الييح الصتاحية

 برد بارال بقٌضتام جرلنا نخٌا 

 وج ة الغيب بات اه التحي
 المفٌوح دل  الايقين

بأ  دابةم      

 بأ  ااسمم أ  بفٌاح

 للميٌولوجيام أ  ت يب جلي 
يل ذلإ؟كنا ن يب حٌ  دو  أ  نر  

 

 الحيا  برد با تءال غا قة

 بين حكايات بحييةم ايو 
 بس د م آفا  رواح 

 دل  اليبلم أو اق تمضي بٌساقطة

 بثل دبوعم بثل صفحاتم بثل بكافآت

 صتو   دن الحيية.
 

 وكا  الرتو  لل  الخل  بي  أخيم

 السلوك الممٌع

 للمياكب الشيادية وهي تقاوم ند اليياح
 الغانتةم ددإ اليؤوإ

 با بين بءابيي القيبةم والٌوتي المنٌحب

 لصالب الميكبم

ودوبا                      
ودوبا تلإ الخطيئة                              
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 الرذبةم آه أي ا ال يح الممنوحم الم نة الاهثة

 أل يثوسا ال يستييديةم التاهي  جدا

 خال ذلإ الرتو  نحو بداخل

يلة بن القصدييأ غونيدام با بين بقع بسٌط  
 واألوساخم تنصب دتي الحيءوم

  ائحة الٌفاح التلسمية.

 

 نحو ذلإ التسٌا  با رل  حٌ  اآل  أبحي.
                                    

)...حيا  غيق م ال ييتو  ظمأهم.     

لويس فيينودا(                                  
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 خيسوي فيرنانديث بئثيوي

 
م نشوووَي 1947ْولوود الشووادي خيسوووإ فيينانووديث بافيووووإ بقووادش ) لسووتانيا ( سوونة    

   الرديوود بوون لغوواتت الرووالم. صوود تقصووائده للوو جموو ه يه تْ . ب مودووات شووريي ة دديوود 

 َِ خيسووووإ  سووواهمَ   .عئشاااان وشااادفنووووا :  ة الثانيوووة برْ الشوووريي   هْ بخٌا اتْووو  ام بوووالخ 
م بن ْبشا كٌه فوي الكثيوي في الحقل الثقافي  بحيوي ة الفٌة فيينانديث بافيوإ  بون  انطاقا

ريبيساا أطئنطيةا  :ة الش يي الم ل   1991نذ سنة بْ  هْ بين ا لصدا ْ  نه ةم بت المشا يع الثقافي  

وو الم لووة األالنٌيكيووة( الٌووي يشووغلْ ) لاشااعر  م  بوون أهوو م وهووي تْروودُّ ة نائووب بوودييفي ووا ب م 

كاشبو  :ة األدبيةللم ل   ن بدييام ي ت دْ  2000ستاني. في سنة ة في الرالم اإلت الشريي  الم ا  

سوة الٌوي سوة كابوايييو بونالود بشوييشم وهوي المالسَّ ها بالسَّ صد ْ الٌي تْ  دي أبراشانطي

 المسادد.  لس ا اإلدا    دضوية بَ  يشغلْ 

 

 سةينة

 
ه َِ  باكيام  فَع الموْت تحليْق
 بيغيل هيينانديث

 

 بالقمي قلتي الفسيح  مٌلئْ يَ 

 تإ وه ليلة بَ  حين أسٌريدْ
  دنيدام  كا  القمي ساحيام 

 ه الييح تءيحْ  بثل كثيب  

 

 دك  ه وفوق بَ  ي النافذ  دخلَ دته 
 إلف  ه كي يَ ع أنوا َ ور  

 حميإ لكي يَ  يلٌمعْ  ة كا َ وب م  

 صفة أخيى لحهإ  بءنيام 

 
 تة ٌرَ نائمة وبْ  ولذ كن ت 

  بن أ ق د أيام  ره بَ 

 ولذ كن  غافلة في دذوبة 
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َِ  القميْ   فعَ   ه بن جديد تحليْق

م خل ت بْ   الف ي  نو َ  هْ و اءَ  فا

م ٌصل ت بْ  وظا    دل  األ ض  تا
 

ІІ 

 

  الموتَ  أ    أف مْ  لوه 
م   تخطفإ بني دقابا

 شاهد  أبيم بن قال ذلإ أ    أ   

 يدل  حه   ام ند   هْ اهن  دناءتْ 

  
 ؤيٌإ صيتني لردم  ْ الذ  يْ  فاألذى الواسعْ 

 برإ  أكو  أبدام  والحنين أل ه 

 لرنٌي ي رلني في حال يسٌوجبْ 

 سماع صوتإم وال أ  أجيتإ. ال أسٌطيعْ 
  

 نداءاتي لإ  و صياخيم كلُّ 

 صلني  ال يَ  مضي ب ا الييح وأبدام تَ 

 ي أحتإ؛صلإ أن  جوابإم وال يَ 
  

 ها  ند ذلإ الي   ولذلإ أفو ْ 

 م حيط حينما أصيحْ وأبدو بثل المْ 

 فل.و بثل بيايا الحَ أبد
  

ІІІ 

 

 ل ام  ي تأب  بن بحه  أنا اآل  دائد 
 ل وج  ا المضيءتأب   نه بت 

 يها  ي تذك  حه اآل  بن بَ  أنا دائد 

 ح ا أنفاسي الراشقة. نه وبن بَ 

 
 أنساها  و غتٌي أال   أنا دائد 
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 بما لتسٌه وبا خلرٌه:  دائد 

 هذا الذهاب واإلياب لٌخليص ا 

م الوق  ب و ي رلني كل    .وسا

  
  ق اليوبي  ذلإ في الٌدف   قْ أحق   لوه 

 التا د  الخط   ق ت اورَ أحق   لوه 

 وفي حيات ا األخيى ألٌقي ا. 

 
  أحاسيس سول أاالبْ  بأ   

 شيء أ  كا   ق أ   في  يْ  بأال  

 وحي .دن  ْ   ا الودود َ وحَ  ْ 

 

 

 سأواغل الحياة

 

   الفم حٌ   لْ يصت  كا  الماءْ  ول ه 

 بدام يركس أ والقنوا الحضي   
 ءلة األ ضدْ 

 بأبولة أو صيخة الطيي الا  

 الحيا  سأواصلْ 

 
 ة بطيئة  ي بقطودة بوسيقي كان  حيكة الن   ول ه 

م   ب ياه اسٌْنفتدَ  فقط أو أ    ذ ادا

 يترشة والمغلوبة المْ  اليدَ  أ    ولوه 

 بالوداع  تٌهاهيْ 
 الحيا   سأواصلْ 

 

  ل  م ليه حطَّ كا  في هذا القلب المْ  ول ه 

   الذ  تشٌمه شتكية الرين وفي النو
 ان يا  الش ي   ينكش ْ 

  لدها ال واء الٌي يَ 

 ٌخيلة للغصن أو الذ و  المْ 

   باإليقاع في فتاتهالذ  يٌتاهَ 
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 الحيا  سأواصلْ 

 

 ٌخفية في النحل بْ  كان  الشمسْ  ول ه 

 اليد يلٌمسْ  والطفلْ 
م  يلٌمسْ  م  لييى ويلٌمسْ  دينا  لييى  قلتا

 بين جوانحه  وينهيْ 

 الفاصل بين الحيا  والموت لخط  ا

 الحيا  سأواصلْ 
 

 الحيا  سأواصلْ 

 أفضل في هذا المساء  ولو أ  ال جديد سيكو ْ 

م َبن سيتق  لل  جانتي ألنني سول أجدْ  دوبا
 هْ رييني  داءَ م يْ هْ رييني  داءَ ويْ 

  

 

 ل شسوخ الوحشألجْ 

 
 هذا المساءم

 فيفالد   لل  أصغي ليديإ 

 األ ضبن  وفي اليأإ بءبا   

 بييي بييلو المحتوب جالس  
 دل  قفا تلإ الموسيق م 

 لم يتدأ قط  واليبيعْ 

 كلم ب ذا الش  

َع بيوغل  في اليبل ْسمت
 الم ي م  س أفيَ يٌحس  

  أبي ْ  بطي  

 ي ي  با بين األح ا م  لذ ينسابْ 
 فيفالد  لل  أصغي  م ليديإهذا المساء

 بنذ الليل  يحٌيقْ  لل ي   ذ  فخت 

  ضْ حي ت  م تْ سترة أصابع خ ل

 ال نسم  في ال واء جنو َ 
 ال سد بثل أفواه شاسرةم  ولرابَ 
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  يتدأ قط   واليبيع لمه 

 ب ذا الشكلم 

 الغاب  وا أبوابَ فٌحْ 

 للدبابم  الثل يَّ  وأقفلوا التئيَ 
 دا ية  اآلالت ال ديد  ائٌافات  

 بييلو المولهم تكي ا بنديلْ يَ 

 م لل  فيفالد  أصغي م ليديإهذا المساء

 دني بن أجل ا الفا  بينما تْ  وقت أ
 المئة للنميم  هي األظافيْ 

م   م ياودَ بْ   ريدم في التَ  لحنا

م   مبٌآكام  دنقا

 س ادات وبيايام  نَ لحه 
 مهْ القيش بسا َ  سمإْ  حيث ي دْ

 تدأ قطيَ  واليبيع لمه 

 كلم ب ذا الشَّ 

  ها ده بصَ  كان  الموسيق  تقٌحمْ 
 الفرلم فضاءاتت 

م   دن أ  تكهي قد كف     و  اينا

 كان  فقط لحهات بوسيق .

  
 

 

 نانتة   
 

 يا سيد نيٌشه  الشيطا ْ  فليأخذكَ 

 هذا الفرل جنو  الفوهي م لكن أال لن يقٌيلْ 
 فليسحتإ السفيليس واألفيو 

   وال ذيا م م  دتي أديي  الحْ 

  م ي  فلٌتدل اليقص في الس  

 حيث يكو  الت اء لإ ترويذ م 
 ومولٌ د نفسإ هكذا أبام التيان

 التسٌا م  ينفٌح لإ بابْ 

 في النهياتم فلٌن   بٌأ   
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  مولٌٌأبل الهليل الكاش 

  مالشفٌين لٌتلل لرابَ ف

  مةس تح  الصد   السندسي لٌٌنف  و

  ملٌدادب  أسإ شا دام 
  مفلٌنفرل كناشٌإ أللحا  فاغني

  مغا  واألظافيلييترش بنإ الصد

  تي مخضي الليقٌحم النسيم المْ 

 تترث في ا الحيا  ولٌسٌرد ذكييات  
 ملٌقٌيب الغءالة في أنا 

  م المساتت  ولٌمد لليإ اليدْ

 فلٌلحق بالصالو  هندسٌ ا 

  مدل  اسٌراد  المقرد إَ نه رت ولٌْ 
فع ليْ حَ ليَنه  له   ملإقت ن المت

م   في جسدك  ولٌتق فابٌا

 متكن سالوبي الفاتنة هي الٌي تياك ول ه 

 وأن  ال تختيها  مفإ في هذيا حد ت وتْ 
 اإلله قد داإ دٌتة حن يتإ.  أ َّ 

 

 

 

 يذا الصباح

 
  غتة جابحة لد   

 ي اإلنسا  بحسب هواهأسم   أ ه 

 ينٌ ي حٌ  
 سٌغلبييافه النٌن: بييا  المْ 

 

 داع أد   أل    لس ْ 
 الرهمي في المكٌب صا  هذا ال يكلْ 

م   حءينا

 السرال ما يكو ْ ليب 

 ني أسٌييحددْ هو الذ  ال يَ 
 ما قياء  ال ييد وليب 
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 ن ذلإ االفٌٌا  الشنيع بالرْ 

 الذ  لدى شروب األ ض.

 

 الناإم في الشا ع يخٌصمْ 
يََص م  بثل الديكة يشحذو  صت

 يٌقاتلو  ودو  أ  يلٌقطوا األنفاإَ 

 

 المطا دو  نحنْ 
 لْ الموسيو  الذين نٌحمَّ 

   بن التد  المرتت بالقو هذاالقده  

 ذلإ الستيل الفهيع للريش

 ينالمرمي الذ  يمٌلكه بر ْ 
 

 اليغتة الر ل  لد   

 في الرود  لل  بيٌنا

 ة التابولٌفٌح لي اليق  
 سكينة   بن يدت  وليكن الطفلْ 

 شيى الحييةبْ 

 الٌي ننٌهي.

 
 

 

 سيزار باييخو

 
 بنذ وهلة أحسس ْ 
 ه الكئيب:ارابَ 

 ٌأجبغناء أس  بْ 

 بقوادد نحو دسيي ؛
 ني ذلإ الصوت جَّ 

 --نفرلةحن ي  بْ  --

  بثل سياا شديد  

 ها دل  ظ ي .آفا َ  تٌيكْ  وهي
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م مضي بْ ع يَ ابا د  ص و  حصا   مٌطيا

 ةي األحام األكثي حيوي دته 

 ام ٌرالية جد  وفي األقما  المْ 

م فني بت خل  يْ   ءقا
 اويلة بثل أجفا   

 ة الشيش .بَ ا َ وَ بمْ 

 

 فصيح   لغء  
 اتفٌدَى نهيته:

 هي األصداء القديمة

 ل السالةملطته 

ي ا هي شكاوى تْ   سم ت
ت   رةدْها القت وتْرو 

 قصٌ ا.دل  لو   َ 

 

 وهكذا تٌيكْ 
م   وح في الي   نتيتـْه بطتودا

 في ال واء د  حَ يْ  ال --

 —بثل حييق الماء

م أصلي  ام سي    ا
 الحيا . تحفههْ

 

 

 ع  االحاضار
 

 الرهميَّ  وال هذا ال يكلَ   اٌ َّ لن أكو  حْ 
 ال يئة المخٌا  م ألني ال أسمحْ  م د الابْ 

 الحيكة.  احينما أتحاش  بن  اتد  لي وج َ أ  تْ 

  اأغفي ل فأنا لس ْ 

 المثالي   هاٌسيبلة بالحييي بقد ت بْ  تكنول  
 بن قديم ذ  االرد اء المد وإ بادام يريلْ 

 للثياب. جذدي الرا   في حاجة   أ   

  اأغفي ل فأنا لس ْ 
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 ٌرتةبْ  ن واليدَ حافية القدبيه   ه حٌ  ول  أت

 اليقين   تمٌلإْ باالحيا م باد ةت رَ سَ  لت سُّ توَ  نه بت 

م كٌيْ لن ي الموت داجام  بأ     .ني جانتا

  ال أغفي فأنا لس ْ 
 في حء  وأفقْ   افي اندفادي ألرنْ 

 الل ام اتت ن لشا ءي ت الءبن سيْ  بأ َّ 

 ٌي بن دنان ا.  قط همَّ ي ت حَ يْ  ألنه لمه 

 
 با جدوى ش ه اد  اأن   رٌتيْ تَ  هاأتيا

 با بكسب؟  ه األخيي كان هاحصادفي  وبأ َّ 

 اإلنسا  لهانة؟ أليس بالإْ 

 بالموت خيتة؟ شترة أبدام المْ  أليس  الحيا ْ 
 

 الذ  بٌنيميْ  احقني ويكادْيْ  بديد  ربن  

 ٌرتة الٌي ترلو القا بالمْ  وهذه الييحْ 

 ٌثائب في خول  بالنوتي المْ  كثييام  تضيُّ 
 دفقات المياه. خيقاءَ  يْ حينما ترتْ 

 مدام سنَ قوسة لن تكو َ وحٌ  الحاصد  المْ  

 ني بن ال سدم ْ ي ت حَ يْ  األذى الم ءومْ  هْ وحدَ 

 فقط با الٌماع   وحم ن م  ترده دن اليُّ يْ 
 خٌل .م بْ بٌكٌ   تحفههْ كان  الطييقْ 

 

 الالليل السي  تيا ْ  يْ لماذا يٌغيَّ

م  يت  في توَ  حين أبحيْ    ٌ يب؟دل  وج ي المْ  هائما
 هتة لساني التائداليَّ  لماذا تصيبْ 

 ي األنفاإ؟دني بن  ن ويْ اديه ك الذ حي ت حينما يْ 

 

 صييهمشكوا  إلبطال بَ  تنفعْ  لوه 
 من ال وانح دشة األدصاب تلإ الٌي بيه 

 تلإ الشكوى لٌغييي دابٌ ا لحْ صه تَ  لوه 

 في بسا ها الٌي تتحثْ  ألخفي اليدَ  با كن ْ 

 فٌه في التي .األفي الذ  خلَّ  دن خطوات 
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 دنه حثْ الذ  كان  تت  ا وال الرذ َ اسٌياحٌَ  لن أكو َ 

م قوي  م سأكو  اائيام شديد   في دم م   فقط ا

 ني الكلمة.القو  الٌي تمنحْ  ألني أبٌلإْ 

 ها؛سيييَ  حٌ خ ا وال لن أكو  تشابْ 
 بريم لن تتردني دن الف ي كتيْ وبينما هي ت

 وهي ال تٌ يأ في النو جاءم  أشدُّ  الف يَ  أل َّ 

 

 
 

 

 ً  قد عرف  شئكا

 
ميين في بالبال دينيسه بينما تَ   

بال دينإ األر قبال  

 ب.أ.بيكي

م  قد ديف ْ    باكا

 كٌملمبْ  ذا لب   

 خالص   نحن م وبثل بْ 
   بن السماءيٌدلَّ 

 بنه اإلكليل  أي ْ 

م   ريفي الشَّ  بونودا

م  قد ديف ْ   باكا
 بسٌقيم. في خط    يحلمْ 

 

 الحائيْ  قلتهْ

  قة يص ْ 
 يآ في المت  هت جه الوَ 

 وبأسا  الحيا م

 لفة التاب

 التاحث دن المخيج.
 

م  قد ديف ْ   باكا

 فني دن الموتحد ت يْ 
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م  وهو يفٌحْ   فتيَّ جيحا

م  قد ديف ْ   .باكا

 

 ياني وهو يَ  وقظْ يْ 
 مذاك الذ  ينهيْ  ديو َ 

 في نهيته ذاك الذ  يتحثْ 

 دن الشيفي  المرشوقة

 البٌناه   الٌي هي هواء  
 مبنيع   وهي صفي  

 م.الردَ  جماعْ

 

م  قد ديف ْ   باكا
 نادينيم  أ  يْ أنا أتمن  

 ي النداءمبن   هو ينٌهيْ و

َِ  باكْ   ج ه وه

 ج خصاتٌو  يْ 
 البرة بثل الذهبم

 خٌيق اقلمه يَ 

م   بثل اقسم أحيانا

   غييبوبثل قدَ 
 يما سول يٌذك  ب ليْ 

 صلتا  الطييق

 بذه  صن المْ أو ذلإ الغْ 

 ناب أسمادَ الج  الذ  يْ 
 سة.قد  بشكواه المْ 

 

م  قد ديف ْ   باكا

 همٌَ دابَ  لد    أودعَ 
 هْكٌابٌَ  قاإَ 

 نفيجمفي بابي المْ 

 ٌنهبَ  حيث  أي ْ 

 بالنا  الم ءومَ 
 نٌصب بالماء.المْ 
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م  قد ديف ْ   باكا

 هْ َ جه وَ  أدا َ 

 مدن النهي للي   دو  أ  يك َّ 
 ي يبْ  باك  

 له  ب ما بددتْ 

 ه.يد  كي أالبسَ 

 
م  قد ديف ْ   باكا

 تحليقه أبلغْ  لس ْ 

 ٌنيول  آلمَ 

 ؤيٌي لهمدينا  دند  ْ 
  يٌيهْ باك  

 ءنه الذاتي  حْ  في

 ن بن اجٌثاتهدو  أ  يٌمكَّ 

 م  القديمبن ذلإ الصَّ 
 ا فيه المائكة.الذ  تحيَ 
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 دوشينىو فايادي

 
م نوواَل اإلجووار  فووي اآلداب 1943جيووا  سوونة فووي لقلوويم  لينووا يسبووـ:  دوبينغووو فايلوود لوود وْ    

س لل مري ة األندلسي ة وال فلسفة. دمَل أسٌاذام للغة ول دب في الٌرليم الثانو م وهو دْضو ْبالس ت
ش ادة م 1979 شادة الُحبللكٌ اب ونق اد األدب. صدَ  له الرديد بن الدواوين الشريي ة؛ بن ا: 

 لامةااروبي  كاااب وجياز م1994 بريااا المطارم 1989 الماااب  وجذاوتايم 1986 قرغاا 

 جماا  فااار م 1999شاديح الظامااان  م1996ك اا  الاذئب  م1996ايااة المحارقاة ال م1995

م 2008األبادي   قاايم الاااج م2005 شراش  البحر(م 2000 -1999) حب أحشائيم 1999

. نواَل جووائء دديود ؛ أهم  وا: جوائء  خووا  ألكايود  2008 غاورة نادم و 2006ظل سرنجة 
م جووائء  1993ئء  بيغيوول هيينانووديث م جووا1991م جووائء  بدينووة ال ءيووي  الخضووياء 1987

م جوائء  2004م جائء  بيبلوة لشوتيلية 2003م جائء  القلم 1994أنطونيو غونثاليث د  البا 
شوييش . توفي دوبينغو فايلد  بـ: 2007جائء  با يانو  ولدا   م2006لقليم واد  الح ا   

اللقاء الشري   بقادش م وكا  قد شا ك في 2014فتيايي  11فيونطييا بتقليم قادش في  د  ال

 وشييش لل  جانب شرياء لستا  وشرياء بغا بة يْمثلو  وفدام دن بي  الشري بالمغيب.

 

 

 شرثية
 وبعدئذ رحا  أن  شا بي  الزيور   

 رحا  وأنا لم أش  
 ريةاردو شولينا

 

يت  حت التَحه
َ  سَطه م لتلٌُّوتت تَحه  قَده كَاَ  الَمسَاْء دْش ا

تتدَ  كَاإ  با ا ه رت تلهإَ انه  اد  لٌت

كْتَْ ا  الَودَادَةت الٌتي يَسه
ينََما يَكْوْ  قَده تَاشَ   النَّتتيذْ فتي القَلهبت حت

يْ َوالَبسَ ه   الَوحه
م لةْ الَ لتيلةْ لت شْنَّاتت  َجفهنتي الرْءه

هت  ست َبْن بتنََوا ت  قده هََوى دَلَيَّ الءَّ

ا يَكْوْ  فتي َل كَثتييام لمَّ م فالْحبُّ يْثهقتْل الكَاهت  التَدهءت

ْي .... طت ا يْمه د ام لمَّ  والن تسهيَاْ  غتتيٌّ جت

 َوهَذَا الَمسَاء
َياء م َصفه َ اقا َق الَمكهٌَبت أوه  أتهْيْك فَوه
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م  - يدَ   -َ سَائتَل َوقَصت

نه فَنتيَّةت سٌْهَيتتي الَمسَائتيةت  نََما بت  بَيه

نه ْحلتي    دَْم بْسهٌَا   بت  يٌََتَيه
 َ َي يٌََد َمعْ التَحه َيْج بات تَ اهت الغْْيوبت َوأسه  حه

يلتيات  سَائتلَة   نه نَ ت ت بت ي  مت كَلتهت الرَهه ٌَإُّ بتَ يه  َوأحه

يْيم م أست ثهلَما آنَئتذ   َوبت

ينََ ا ثلَما حت ْيم بت  وأنٌَهت
َي َوَباه م اَة  بتكََياست نه َخا ت  فتي نْقهطَة  بت

م َ ا   َواهتنَة  فَةت َوبتأشه صت  بتَماء  دَلَ  األ ه
 سَاءمهَذَا المَ 

 هَذَا الَمسَاءم

م يَلهٌَ ُّ  دَادت َب الحت ْ  الرََصافتييت فَوه  يَلتَْس لتي َصمه

. ينَة  َيى َحءت كه ثهَل ذت لهْ بت لَُّإ َحوه  ظت

فتينَنتيم َصَيَب ه شْْ و   َوقْْيو   َوأنه ت لمه تَرْودت  تَْحد ت  قَدت انه

 ْ ت َوالصَّدَأ َبادت   نَهْ بتاليَّ َ  ْحضه ْي لَوَّ  التَحه

مدَاهَ ئت  َم السَّفتينَةَ القَدتيَمةَ الَ انتَحةَ دَلَ  الشَّاات
ي ْ  ينََما َحَمَل الَخيت لهٌَْ ا حت  تتلهَإ الٌتي تَأبَّ

َياءَ  فَاإ  َخضه نه أنه  قتطا ام بت
م َحْث دَنه نْءل  م يَته ا ْ  أنا َحاج   َوكْنه

م ية  َواح  ْرَجاجت َن أله م بَيه يقا م َوغَيت كا يدام ونَاست  اَيت
طَا ْ هَذَا الَمسَ   اءم هَذَا الَمسَاء.... تٌََسَاقطْ األبه

نتيْيوم  فتي َ أهإت بْونهٌَاكَا ه

م َبا با طََيتَا يَوه م أبه  َويَدَاكت الَخفتيفٌََا ت أيهضا
نتَحةت  إت َوقَلهتتي َبلتيء  بتاألجه مت ْس بتاسه مت ْ  أهه  َوكْنه

لَةمم  أْدَانتْق الغَسََقم َوبَرهدَهَا ْ بََّما نَخه
يت يَْ دههتدْنتي  َمرَاصت ْش لتله رت يْم الْمنه  النَّست

َواْج بتالَودَاعت  ي األبه  َوهَذَا الَمسَاْء تْوحت

ي   ... َونَ ه ي  ذْو َرَوايَا َحالتكَة  ْمَإ نَ ه  َويَلهٌَ ت

َ ا ت  ثهَل كْل ت األنه  بت
يت  َو التَحه تي تٌََدَفَّْق فتي َبَصت تَ ا نَحه  الٌَّ

فتيَن  - لهمت الرَا ت .َوهْ  -كََما فتي دت تت َن الَموه َوأْ بت  َو أسه

 
 

 أْطئُل بَايْاًو ْكئْوديَا
 

سَادت  َق األجه إت فَوه  ْبسهٌَدتيَمة  َجلتَةْ النََّوا ت

َبالت  -أنَا َوأنه ت  - هت الي ت لَةت هَذت نت فتي دْءه َييه َص ت  ْبنه
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ْش شَذَاهَا َخلهَ  الكَلتَماتت   لذه يْرَش ت

تي ال نٌََلفَّظْ بتَ ا أبَدام   الٌَّ

ْموَ   مَوهت  ثهل كْنْور  َبغه  َي بت
لَة   م هَادتئَة م َولْيبََّما َجاهت لت به ثهَل سَادَاتت اليَّ  بت

لُّ  م ذَلتَإ اله ت َيا ت الْمٌَكَد ت ت لتلن تسهيَا ت صه  باإلت

. نَا فتي َصمه   َق ْ ْؤوست سَاْب فَوه  الَّذت  يَنه

م هَذَا ْباَلكَّد . نت  كْنَّا ْبٌََحابَّيه
دهياملكنه هْنَام فتي بَايه   لو كهاوه

م يت سَاَم الْمنهدَفترَةَ لتلهتَحه  دََيفهنَا األنه
َي الغََءَواتت  حه  ست

َو ت الدَّبْو ت   الٌتي دَلَ  َص ه

ئتلةم َ هتيتَةمم لت أسه به  نَثََيته دَل  اليَّ

ٌتَ ابَةم  َق قَطُّ اسه  نتدَاَءاْت اسهٌتغَافَة  لمه تَله

دت  يْم الاْب ه مت  وذَلتَإ الٌَّصه

م أوه فَقَطه  دل  بتنَاءت  ن  فتي الَ َواءت صه  حت

َ ةت  م الْ نَيه قَة  دتيدْ َرَبنت َخفه  تمه
 الْمَحدَّدَ ت لتْماَبسَةت 

نت   الضَّتَابتم َوْ بََّما لتلٌَّكَ ُّ
ْب. اهَا القَله تي يٌَََحيَّ ٌتَمةت الٌَّ  بتاألَسهتَابت الْمره

 
ْيم يقَ م ال غَيه قَ  الْموست  تَته

 ةْم الْوْجودْ الرَقتيْم الفََضاَءاْت السََّماوتي

ْخو ت  َن الصُّ قَ  َبا بَيه  لتذَلتَإ الْحٌَاتت الْمي ت الَّذت  يَته
 شَاهتدام دَلَ  آفَا ت أَحافتيَي فتي الَماءت 

م َبا با اسهم   با  َوْ بََّما يَوه
م قَة  ولَةمم بَقَايَا سَفتينَة  غَا ت  تَلْوْحم َب ه  

ْب أ ه يَنه  م َوْحطَاْم شَفٌََيهإت يَ ت  ٌَفتَ  سَالتما

م. ينا م َوَحءت ٌا َماقت َصابت  فتي األَده

م يفتيَّة  فَة  َخيت نْو دَاصت ْن ْبَواات  نَحه
هَة . َواج  شَيت ٌَلترْنَا أبه  سٌََته

َواتْنَا لْْم أصه يحتم سٌََحه يقتيَّة  فتي الي ت لتيفَة  ْبوست  تَوه

َي تم ْج فتي الذَّاكت م َجلتيام يٌَََموَّ َ ما م ْبته  كَابا
ياَلت وسَيْته  ْي السََّياَب الْمٌَأن تي لت جه  صت

َضائتنَا: يدَ ألده عَ التَرت له  الض ت
. فَافتهت م لل  نت با ْي يَرْودْ دَوه  فالتَحه

 

ُع  لى أْسطَُوانَة    َشْخٌص َشا يَْساَم 
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ينُو ْ     ُجوْ  ل   ل 
 

م يٌَََيدَّدْ  َبنت َن الَ انتبت الثَّابت ت لتلءَّ  يَأتتي بت
ٌتم   نه كَ ه   ْبره قترَهْمبت ْت الَّذت  ال أَحدَ يَْحد تدْ َبوه وه  ذَلتَإ الصَّ

م فْو فتي الَ َواءت  يَطه

ثهَل نْتْوَء   سَائتلَة   َماقت النُّوسهٌَاله يَا بت قَ  فتي أده  يْله
. َبادت َّ َل الَمسَاءت اليَّ  تَشْقُّ ظْلَيه

. اَ  ت الرََصافتييت يقَ  فتي دَوَّ  هَا هْنَا الْموست

حْ  تت َوْجو ه لتينْو ه  الدُّواْ  الَ ابت وه  لتلصَّ

لتي لْْم َويٌَََخيَّْل َويْره  يَحه
 َ َ دَ  قَّةَ الْمسه م الد ت َخةت يه  بتنَاَء الصَّ

هتم ءت الشَّيت وه  لتلضَّ
يدت  م فتي التَرت  َوْجو ه لتينْو ه

نَاَبةت  وره َيى اليُّ ْش َب ه رت  يٌََسَلَّْق الشَّفََقم يْنه

َجةَ َبد   دَال    كََما لوه كَاَ  َبوه
َي تمتَ  َحدََ اتت الذَّاكت َي ْبنه يت  دَته   ه

م لت َ اْب األصه َءاْح حت  سَيَنه

ٌتَماْل الْحءه ت   هَا هْنَا اكه

َيتَهْ الاَّتْفَإُّ ْ ْبوْرهَا يفه  الذت  يَقتيْس َبسَافَةَ اللَّيهلت َوشت
نََما  نََوايَاهْ الَخفتيَّةَ بَيه

م َ اتتهت يهتَةْ تْتَد تدْ تَْويه  اليَّ
عَم أليهَس ْجو ه  تْْي الشَّا ت  لتينْو ه هَْو َبنه يَره

ْحهْ الَمطَْيم لٌّ دَذهب  لمه يَمه  بله ظت

م يٌَََيدَّدْ  ء  طَْوانَاتت الذت  َ غهَم كْل ت شَيه ي األسه سْو فتي َحاكت  يَيه

. َصالت فه َ ا ت الصَّ َن أشه ْن بَيه يْ  يٌَََحصَّ نََما الَخيت  بَيه

 

 قُدَّايٌ 
 

لْْق الرَالَمَ   نَخه
م َبَع كْل ت   فترهل 

 هَكَذَام لمه تَكْنت الَحيَا ْ 
َبنت  َب لتلءَّ َياَم الشَّاحت نهصت  ذَلتَإ االت

َي فتي الهُّلَيهلت   أوت السَّيه

. ينت نت الرَادَ ت الَمكت صه نه حت م بت لْوبا  َبسه

 

عْ   كْنَّا لذَ ه نْنَارت
 األفهاَك فتي نََوايَاهَا
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ْل َحكَايَانَا الَخاصَّةَم ت  َونْاَلو 

يَّات   صت ية   شَخه  لْيبََّما أسهطْو ت

َل َختَايَاهْ  لْْب اللَّيه  تَسه
َماَل والضَّتَابَ  قتي فتي الرَلتيَّةت األسه  أوه تْله

 َوالصَّدَأَ الْمٌَرَي ت  

َء. وه فتيَن الضَّ  الائتي يْخه

 
 ال يَْ مُّ ل ه كَانَ ت السََّماءْ 

َي غَدام: فَ ت نت أ ه تَنه كت َن الْممه  بت
م لوه كْنَّا آلتَ ةم فَلهٌاَْلد ت الثََّمَن فت  يت  ي اآلخت

قت   كلََّما اسهٌََميَّ لتنٌََذَوَّ

ٌَلتذَّ بتَحاَوتتَ ا الاتْوَصْ م َ ةَ َولهنَسه  الفَاكت

ي   م فتي قَصه إه بْسهٌَانا يت  َولهنَغه

. ينَةت  َبَع الشََّ َي ت اللَّرت

 

 ُغوَرةٌ ب األبْيَل  َواألْسَود  
قتيعْ   َوكَاَ  الصَّ

ينَئتذ    حت

م فت  سَة يت أوت الْحنْوَّ هَمه  ي الفَ ه
لهدَم  يْدَف تْي ال ت

دْ الَحيَا ت   بَيه
دُّ الرََياءَ َوالسََّياوتيَل.  الَّذت  كَاَ  يَسهٌَ ت

نَاَبةْ  وره نََما كَانَ ت اليُّ  بَيه

لَةَ  ْ الَ وه اَجةم فْافتيَّةم تَتهدَأ تَ ه دَ َّ  َوقَده َ كت

ي أنه َ  ضت ْث تَمه ي للَ  َحيه ضت  )سَأَبه

َ ة م كانَ ه تَقْ  جه  وْل لَإ(م دْونََما وت
م َءال  ٌتنه َمالت اسه ثهَل أده  بت

ي ت الْمٌَسَاقتطَةَ. َ اَق الَخيت َي تَدْوْإ أوه  َوهت
م  واآلَ  َوقَده دَادَته

مم با قَابت دَوه يَق يَرْودْ دَلَ  األده  أل َّ الطَّيت

 ْرَجاْج الشَّفَقت 

قتيعت ذَاتََ ام رَةَ الصَّ
ْ  قتطه ت  يْلَو 
ام.َوَبا َراَل  ي  دْ ْبسهٌَمت  التَيه

ء    َول ه لمه يٌََتَقَّ شَيه

دُّم فَاللَّيهلْ   يَسهٌَ ت
ْ َويٌََرََيى ٌَابَه لتْق كت  يْغه

. يت تَةت لتلهتَحه نهٌتها ت الشَّاحت  فتي قَادَةت االت
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 بُُروب
م نََوافتذَهْ. لتقا  َبَض  الَمسَاْء ْبغه

دَهَا م َوحه يت  أَباَم التَحه

م ينَةْ الْ دهَ ا ت  سَكت

ٌتيَاْرهَا.أجه  ْن اجه كت  َواءْ الْحلهمت الايْمه
 

 َحيهثَْما أ ُّ يَقتين  

 أوه دَاَبة  َنئتيلة  

م سَادت بت الْمٌََم  تلت لت َجه كت َ دَا ت دَلَ  الَموه  تَشه
م -الدَّقتيقَةْ  -اآللتيَّةْ  كت ْمٌََحي ت  لتله

 
َ ة    َوَبَع ذَلتَإم فَكْلُّ هْنَيه

ْحو ي السَّابتقَةَم َوتَمه غت يطَةت  تْله َن الَخيت  بت

سَاإَ  حه  َبا كَاَ م َوَبا كْنَّاهْم دَدَا اإلت
م. ات  دَدتيدَ  غََيقت َبيَّ َ  لتله نه  بتأنََّإ تَرَيَّ

 

يَانَة   َي ْ خت  الذَّاكت

أ  . غهتَةْ ْجيه َي اليَّ ثهلََما هت  بت
ْق بتَ ا ٌَيت تي يَحه ْع الَ ذهَو ْ الٌَّ دَهَا تَلهٌَمت  َوحه

 فٌَتيلْ 
هت الشُّْموعت   دَلَ  وشهإت  هَذت

 أ ه يْوقتَ  َجنَاَرتََإ.

ياُ   الىَر 
يْ  فتي أدَالتي التتَحا ت   ل ه دَاهََمَإ الَخيت

أَى دَنه َباذت   َوبتَمنه

م هت َواخت ينَاءت َوأكه  المت

َيادََإم ْق شت يت دتيدْ يْغه  وكاَ  الٌَّ ه

إه بتالدَّفَّةت  ست  فأبه
َيى َ ا   أخه َو ْخله َ ٌََإ نَحه جه ت وت  َوسَو 

دَّ  َبةَ  َوأدت َّ َ الارت  الرْد
ٌَاَءم  لتكَيه تْقَاوتَم الش ت

يطت  دَ َ: فَفتي الْمحت رَوه  ال تَْحاوتلت اله

هت اللََّحهَاتت  فْو فتي هَذت دَهَا الْ وَّ ْ تَطه  َوحه

َيىم  ياْح الدَّبْو ت سَكه  َوفتي اللَّيهلت تَغهدْو  ت

لْ  م سَيَكْوْ  األصه فَلت  َوَخلهَ  الكَوه
َيىم  كه دَ ذت  الَحنتينَ ْبَ يَّ
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مم با إت الذت  يْفهٌَقَدْ دَوه دَوه  لتذَلتَإ الفتيه

يْي الَ نَاءت آَخَي.  َولذَ ه فَليهَس َبصت

بَا َ  م قْيه  تَقَتَّله فتي الَخٌهمت
َن الَخلتيبت:  أْنَاإ  بْسَطَاَء بت

م  يما بت يرْوا َبَع سَتتيلت الَماءت تَيه  لنه يَسهٌَطت

َء ت ال ادت فتي َبخه لََمةَ الءَّ  َماْلونَةت وال لَمه

َوالتَإم َوسٌَْدَف تئْ  َ  بتأحه  َوَبَع ذَلتَإ سَيْرهنَوه
 فٌََيَاتْْ مه فتَياشََإ.

 
بتيعْ   انههْيه َحَوالَيهَإ: فَاليَّ

نه َجدتيد  فتي بْسهٌَانتَإ. قتَي بت ٌَله  لنه يَسه

 

 

 َخَرائ بُ 

 
. كَةَ فتي التْسهٌَا ت َحالةْ التتيه َّ تْم الضَّ  تٌَ

لْوفَ  هَاْ  النَّيه  يت َوالطََّحالتبْ أره

َياءَ  فه ََ ا الصَّ  تْتهدت  ْحلٌَّ
ل تيَب. ْخ الَوَحْل الرَفتْن الء ت  َويْلط ت

 

َ  لمه تََيهْ   قَده كَاَ  َبأهَوى الَحيَا ت ول ه كْنه

له أ َّ الشَّتَاَب هْنَالتإَ  يت  ولْيبََّما لمه تَره
ْيْب. نََما كَاَ  الَمسَاْء يَ ه دَادْهْ بَيه نََع خت  أيه

ظْ لْيبَّمَ   ا كَاَ  القَيه
م َرَبن   و  نه سَ ه َوام  كَثتيَي   بت  أوه أده

فتي لشَاَ اتت  ْل الَّذت  يْخه ٌَامت ذَلتَإ الهُّلَيه  أوه فتي الخت

سَاد  ْبٌَرَاقتتَة  َوْبٌَشَابتكَة    أجه

ي    مت تْو نَ ه ييه شت  فتي كْونه

يْ  َضيَّ َبَض  يٌََتَخَّ نَّ الَماءَ الْمخه  لكت
فَادت   عت كَ َّ دَنت الٌََّيدُّدت َونَقتيْق الضَّ

 َولَمه تَرْده تٌََنَاَب  األْشْنَّاْت.
 

كْنْ  دَهْ هَذَا الفََيابْ يَسه شَة  َوَوحه  َوحه

سْطْ  ْب كَاَ  يَته ْث أقَاَب ت اإلَورُّ َوالرْشه  َحيه

. وت َن الَميه ثهَل ْوْ ود  بت ادَهْ لتلَّيهلت بت  سَ َّ

تْ  - َ دْ  -فَكَّيه فَهْ الَحلْءونتيَّةَ:هَكَذَا يْتَد تدْ الَمشه  َرَخا ت
م  يا م فْمَّ يَرْودْ دَا ت هَاْ  آإ  َوقْتَل   ْبدْ   َوأره
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مه ت  يت أوت الصَّ ثهَل التَحه  بت

تتْق الَخَياَب. تي تَسه  أوت الَ الَةت الٌَّ

 

 أْشَطارٌ 
 الَحيَا ْ ال تَرهتْيْ 

سَادَ  نَّ األجه سَادَ. لكت  األجه
ٌَاْر الَحيَا َم أ ه   تَ ه

بَ ذَلتَإ الفَضَ   اَء الفَا ت

 ْ فْذ  الَّذت  يَنه

قَاءم تت الءَّ ه  للَ  ْبدهيَةت الَموه
لَاْلونَهْ   َوأفهنَاَء ذَلتَإ يَمه

ا ت َوبتاألشهتَاحت َوالقََصائتدت   بالدُّخَّ
فتي  َواألقهنترَةت الٌتي تْخه

شَةَ َوالَمطََي.  الَوحه

 
 ال يَقْله أَحد  فتي السَّاَحةت الرَابَّةت 

 دَيههت أ َّ الْوْجودَ َب  يَ 

 بت تتَاتت النَّا ت َوْوْ ودت الصَّتَاحت 

َق ْبَخادَدٌََهْ  دَ َبنه يَْصد ت  فلنه يَ ت
. نَّاتتهت ْع فتيَما بَرهدْ ألت  َوال َبنه يَسهٌَمت

 
َيدَةم  َواَب ْبشه نَّهْ ل ه َوَجدَ األبه  لكت

عَ  ٌَاَر الشََّوا ت  َودََخَل الَمدتينَةَ َواجه

َبادَ  ْل أ َّ اليَّ يت  سَيَره

َي ْ  قَده  ْنَ ا الذَّاكت يت َماَء الٌتي تَفه  َبَحا األسه

َ ا: م دَلَ  ْبسْوخت يَانا  أحه
م. اْ  َواألَشهتَاْح َوالقََصائتدْ أيهضا  الدُّخَّ

قَاْءم فتي نتَ ايَةت الَمطَالت   القْتَّةْ الءَّ ه
تَ  ظت َ َبادت الَموه فه دَاء  كَتتيي  لتحت  وت

لَْ ا فتي دَوَ  مت يت نَحه لتنَا.َوشَاهتدَ ْ القَته  اخت

 

 لُعْبَةُ الَوَرق  
 ال تْتهدْوا ْبقَاَوَبةم.

يْم كَال   دُّ ْبٌهرَتتيَن َوالنَّست ْن جت  نَحه

. الَحيَا ْ  يلَنَا لل  ْحطَام   لتكَيه يْحت

 ُّ ٌَد نََّ ا قده تَمه يَي مم لَكت  قَده تَتهدْو قَصت
ءْ  يْش الَميه ينََما يَرت لتَ ا حت يَّةَ بتكَابت  األبَدت
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َبيت ال .فتي َبيه  يَقتينت

هَاَبَ ا بت وأوه َ اَق اللَّرت يدْوا فتي الن تَ ايَةت أوه  أدت

لتطْوهَا بَرهدَ ذَلتَإ َجي تدام   َواخه
رََب لْرهتَةَ السُّولتيٌتيي.  لتنَله
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 دولوري ألبيروال
                               

ون 1952ْولدت الشادي  دولو إ ألتييوال بسويكا فوي بلنسوية سونة     . قَضو  ْجوءءام بت
افولٌ ووا قييتووة بوون التحووي األبووي  المٌوسووط الووذ  كوواَ  لووه أفووْيهْ الرميووق فووي حيات ووا 

ريها. د س  الطب  بمد يدم فم  تخل   دنه برد ذلإم لٌحصْل دل  ش اد  وكيل دوام   وشت
َل ابيأ  تْما ْإ هذه المت نة في لقليم  للمحاكم بن شْرتة الد اسات الحقوقي ةم وصا ت أو 

م  حافة. تريْش حاليا بلنسية. أقاَب  ْبنذ أواخي الستريني ات بتقليم أندلسيا حيْث اشٌغل  بالص ت

غة ل دب. نَشَيت ب ابيَع شريي ة دديود ؛ أهم وا:  بين شييش وال ءيي  الخضياء ْبٌفي ت

 م شلياااي األشااياء م  شلباارة العاادم م  سااانبر  الحياااة الماأويااة لجااو  م  نااا  

 . اللطاار األخيار م  قياشاة الجناوب م  شاساة ع شاار  ألىربايم   حةايان سنا  بار 
 فارت بالرديد بن ال وائءم وأد َج  في الكثيي بن األنطولوجيات الشريي ة بتستانيا.

         

                                                                       

 رسالة  لى لوي  ثيرنودا
 

 الن سْغ الذ  أ فهْ اآل ملسْ  أد   هل هذا 

 قاد   دل  اسمإم أ ه أكو  قاد  م دليإ  

 وال أد   اآل  ل ه كان  دينا م َحنينْْ ما 

 حنيَن ش ي   قادبة  وقد َهَوتم 
 يْمسْإ َشَيَك أشرا كم

 لكني أقيأ ليام تحذيَيكم

 الذ  با راَل ْبمافامم 

دََها  الرالْم لمه يٌغي يم َوحه
 ىم حينما أقيأالم ا اْت غدَت أخي

ٌَهْ  يْ دههدْني ذلإ األلْم الذ  أخضره

 في كلماتإ التيضاء

 تْوجرْني الحيا ْ الٌي دشٌ ا
 وترودْ لٌريش ام فْحءنإ
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تَة  ْحءني ذاتْهْ. أح ا   ْصله

 تٌ  م الذ و م ل ه تٌَّْ مم

 فأياد  ْصلتة تحفْظ سييتَإ.

فل  الٌي تسكَّره َ   أتسكَّْع في الروالم الس 
 لصوت ظمأمفي ا وفي ا

م ال الرشْق الخفي   وبين اله ت

 الغناء ال لي  

 الذ  ييغْب في الٌحد   دنهم لكن  
 الرالَم ال يسَمرْه.

م   وفي الْمد  يَطفو أيهضا

 ذلإ الذ  أغَيَق اشٌ اَءك 

 وبا تءاْل هنالإ أن ا   
بن فقط.  سيْن ي ا الءَّ

م  لكن برذ ذاكم في صم  

 حينما يْتيْر الليْل هذا التول

م لر  ابي  الستيل المرٌوهينم وهو با ال أف ْمه أيضا
س إ  أغيْق ذاتي في كلماتإ وأحت

 ت دُّ أحشائي

م   َبَض ه أدوام  وأنا ال أف ْم الرالم أيضا

سإْ   وأنٌهْي اليدَ الٌي تْمه
 الكائَن الذ  باسمَإ يَحيام اآل م

يَا فيه.  الٌرَب ذاته الذ  أحه

َل يأتي اآلَخيو   لكن سوه

 ٌْحو  الكٌاب ويَخٌءلونهأولئإ الذين يف
 في ْجيح واحدم هذا الْحكم القاني 

ت كلَّ األشرا .  بأ  نْلقي في الْحب 

 لوه بيَّ م تيتفْع الشاهد ْم حيث سيكو ْ 

 النسياْ  ذكيى لشيء  با ناع في الَح يم 
 وألقاكم

 ألٌمْس بن اآلل ة أال  تْ د  

 الذاكي َ ب دَّدامم لذ حين ا سٌكٌسبْ 

  ا ـ وبا بين التنفسبيد  فيَإ قيمٌَ 
نا  والحياش  الٌي كان  غمَّ
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ل ذلإ م بأني أتيْ  ألجه  سوَل أسٌطيْع أ  أصيْخ أيضا

ش  لْيب ما ال يموْت َبنه لمه يَرت

م في ْوجوده. م جد ام بيتفرا  بادثا

 
 

 

 عودة ش  سدوم
 

 بثل الكلب الذ  يئنُّ حين يََيى سي تدَهم 

ك ذيهله ويشٌم  في الْمنحد م  يْحي ت
 الكلب الذ  يريْل أ َّ الرهم بخفيبثل 

 فيحفْي ويحفْي ويحفْي في الماني

 بحاوالم أ  يََيى نحو األشياء 

. بثل ذلإ الكلب   الٌي لمه يَرْد ل ا اآل  تا يخ 
 الذ  يموْت بيدام في الطييق

 ويحل  الناإ ينهْيو  لليه

 فا يََيو  األذى. بثل ذلإ الكلب

 أ ى الموَت يرتْْيم هو افلة
 بن سدومم كما لوه كان  برهدْ تملإْ  تأتي

 بشغام بوقودامم قد صاَ  للمدينة اآل 

 اسم  جديد  وبيوت  أخيى

 قد بَض ه تٌساقط بثلما في األربنة الغابي .
 بثل الس لوقي 

 الذ  يٌرق ْب الطفلة ويلرقْ 

ءيقه  تلإ اليدَ الصغيي َ القاد  َ دل  تمه

ش الْمخٌءلم  بثل ذلإ الَوحه
 األخيقم با ذاكي مذلإ الحيوا  

م  م وغدَا اآل  ْبنقادام اي ترا  ذلإ الذ  كا  ذئتا

 يَسٌلقي دو  أ ه يأكل وييىم وأ ىم والموتم الطفلة

 تمدُّ لي ابٌسابة بينما هي تٌحسَّس 
 بيَدها جت ٌي الٌي يْمكن أ  تكو 

 َجت ة باك.

 الموتم تلإ الفٌا  الٌي بَرهدْ تأتي بن سدوم
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بَّ  غب كما لوه أ  اليَّ  لمه يَيه

 في أ ه يصفح دن ا أبدا.

 

 طريا سيىور
 

 لسْ  أد   هل كان  قطا ات.
 تنتثْق بن النا م ايق  

 بأناإ بثل بشادَل يْغيقو  المساء

مم  كنَ  تنهي لل  الخل م وتَيى بَيكا

م دذابام   نهيات كان  تْتد  ذئابا
م با ل  م م ب نونة ترو م ذئابا  ذئابا

م بطيئة تَفن  بن الر  شق.ذئابا

ة أافال بثل لرهتة جميلة الٌيكيب   وكا  فم 

ق ا الحقد. فٌيات  بء 
 تْمسكن بالخولم بقمصا 

قة وهن  تْتير   ْبَمء 

 ن ودْهن  النادمة ندَّ النا .

 شيوخ هءال جد ام يريجو 
 با بين الغتا  وال واء الْم ٌاج.

 والمدينة تٌحل لم

 سدوم أو بد يد. بات اوسن أو بان اتن

 كان  قطا اتم لسْ  أد   هل
 وال أين اإللهم وال أ   برٌقد

 وال لماذا هذا الذدي الكتيي. وكان  السماء 

و  دية تَ ه  نا ام َو ه

َن الملح. وهي دا ية  بثل ألواح بت
 لسْ  أد   هل نارلة بن َديبة القطا 

 سٌخْيج ْبتكيام نحو ال حيم.

 

 شال كل  أحد
 

 بثل كل  أحد
 أو يوم الءيا            
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 كنْ  أبق  با ْختء          

 لحسن الحظ كا  األبناء يأتو 

 يَرتْْيو  الشوا ع في أنا 

 حٌ  دودت م لل  التي 
م   حيْث كنْ  أنٌهي ال ربني ا

م   ون ائي ا

 بصحن أ ر بين يد 

 كن  أظن  أ   الحيا  ْصنر  بن آحاد
 بثل تلإ الشياش  بن قماش ال ْبٌناسق

م بثل تلإ الكٌب الحءينة الٌي تقٌيْل   أحيانا

 بثل تلإ الددايات الخيالي ة للٌلفء 

 وكن  أنٌهْي األحد برهدَ كل ت افنينم
د  برد كل ت بساء  ْبٌَوح ت

 برد كل ت حيكة  ْبَحق ي 

 كنْ  أنٌهي األبناَء بودادة

 بثلما تْنٌهْي الييح
 وبثلما يْنٌهي اإلله بن األ ض

 أنٌهْي واقفة بطمأنينة

 المائد ْ جاهء   والقلْب بفٌوح  

 أنٌهْي األبناء الذين يأتو 
 وْهم يَرتْْيو  الشوا ع ْبٌفادين ل خطا 

م شا د م   ْبدادتين كابا

 تنٌهْي بثل األب  ات يوم اآلحاد

 بثل فٌات الْختء
اد ْ الْمٌمل كو م  الٌي يْلقي ب ا الس 

 الٌي يسمْح ب ا القانو  

 الٌي يترْث ب ا اإلله

 )ول ه لم يكن باذا ي م  أال يْترث به(
ناد  كن  أنٌهي األبناء برت

 بثلما ينٌهْي الفاح الغال

 وقد حيَ  األ َض أخاديدَ 

 وابٌل  صدغاه بن االنٌها 
 كنْ  أنٌهْي األبناء
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 كنْ  أنٌهْي األبناء.

 

 

 الخروج  لى الشار  الواسع
 

م بوون  م بوون الموووت م بليونووا أ ه تخووْيَج للوو  الشووا ع الواسووع وأ ه تْصووادَل بليونووا
طوديووةم بليوووَ  دووابي سووتيل ب نووو م بليوووَ   ْجوول يمشووو  فووي األحيوواء بالمق

أو اق الٌوا يخم بليوووَ  حلووم بووع بليووو   بوون القٌلوة فووي دطالووةم بووع بليووو   بوون 

اآلل ة الْمَشووهةم بوع بليوو   بون األفمنوةم وبوع بليوو   بون الروذا ى اللوواتي قود 

 كن... 
فوي نفسوإ واحودام أحودامم أ ه تخْيج بع بليوو  وأ ه ت ودَ نفَسوإ وحيودامم وأ ه تْفك وي 

م للم ي   وأنَ  تيغْب فوي أ  تكوو  افنوين وتْقوي ت   د  وبنٌميا وترٌقد ذاتَإ جدَّ ْبٌفي ت

أ ه تصوويَي فافووة فووي أقوويب اآلجووال. بثوول التحووي فقووطم بثوول السووماء فقووطم بثوول 

ودامم وبثول الشوٌاء فقوط أو بثول النوا م بثول  الييح فقطم وبثل الرءلة األكثوي توح 
م جلود األ ضم بثول اإللووه فقوط  فوي التوودءم  ذلوإ اإلدصوا  كوا الوذ  يمضووي بحي ت

كوة جلود الحووظم  كوة جلود الشووا عم ْبحي ت وفقوط بثول ْ وح  نوال ة فوي ف وو  ْبحي ت

كوووة ال لووود الخيافوووي  ل كاذيوووب الْمٌنابيوووة كمريوووا   كوووة جلووود الييتوووةم ْبحي ت ْبحي ت

كووة لووو  الفضوواء الْمضوواد كووة حكايووة األ ضم ْبحي ت كووة وكقادوود م ْبحي ت م وْبحي ت
كوة اإليمووا  بثول الييتووة  الطوول المديوود الوذ  يمضووي بون القمووي للو  القمووي ْبحي ت

ال ائلة بثل الكثيب المٌيابي بثل الموت المٌيابوي بثول الحوء  المٌيابوي بثول 

َموا  ذلإ الٌ اْهل بن ال ميع المرويولت بون ال ميوعم ال ميوع ب  ولوو  دائموا َب ه

م  م وفي وا م دشويقا للواحودم وتقييتواَ الفوياَش ال لود المفٌووح للواحودم  كانوا آبواء لخوانوا
ووَي اييووق  م وتمضووي دته قلووب الواحوود فووي وسووط الشووا ع وأ  تسوويْي حين ووا دائمووا

باشووادو أو فيينووودا ألطوووالغي  أو بووو خيسم بيطيا كووا أو بوكاتشوويوم سووا  

نيكيمودو أو ي ودام أ  تمضي دتي الحيا  بتْطء أل   الحيا  قصويي م أ  تمضوي 

حام بتْطء أل َّ األحام تموتم أ ه تمضوي دتهوي التيو  بوتْطء أل   التيو  دتي األ
الموووت لوووه أخووذنا للوو  ذلووإ الشووللم  بووا دم أ  تمضووي دتووي الموووت بووتطء أل   

المشوي بووتطء دتووي الشووا عم بووع بليووو  بون الموووت م بووع بليوو  بوون األحيوواء 

 ...بالمقطوديةم بع بليو  دابي ستيل ب نو م بع بليو  شادي لم يَكن

 
 

 الاوحة
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 يْحك  أ   سلفادو  دالي 

 اسٌْثيَي في اللوحةم قام بخطو 

بل  بن ذلإ ال انب الذ  يَشغله في الي 

 حيث تح  المهلة التحيي ة يناْم الكلب.
 يفٌيْإ التحْي بنه اللوَ م

م له دينيهن بدن سٌيهن بمناظي  تا كا

ل بن بكا  سخي .  دديمة اللو م وهو يٌأب 

 ي؟ افلة لمه تسٌطعأهو افل  َبنه ينه
م   قط أ ه تيتد  فسٌانا

 تد ج الر لةم أو ذلإ الطوق

مم  الذ  اهٌيأ في الصو  ؟ لكنه حي ا

 بَرهدْ يخطو خطو  في الذاكي .
 

 يَحكو  أن  ا كداكيس

يح والثمالةم  وبساءات ام بساءات الي 

 أنه ربن اللوحات التحيي ة اآلتيم
 هذا الذ  يْسَحب بن الطفلم ب د دام لي اه

م بثل ال واء - م  -نحيفا  بالمشي ها با

 بن المهلة التحيي ةم حيث لو َ فرنا

 جلد هذا الح م الكتيي بن الموت سيسٌييْح الكلب.
 

 يٌياجْع الطفلم وقد  آه سائحو م

ابو م حذ و م يَقٌيبو  بن القادة   س 

 ليََيوا ذلإ االنطتاع
ب هْ دند سحه  الذ  يْخل فه الوجه

 بل.األقدام الصغيي  في الي  

لو .  يَرتْي السائحو  الْملونو  ويٌأب 

 يْسمع صوت:
وا. -                    ْبيُّ

 آالل  هم الذين يأتو  ليؤية سلفادو    

 وهو يولَدْ بن جديد في اللوحة. بنذ فافة أيام

 قد أن ء الخطو  األول .
ة ْبٌََّسع   وا. ليس فم   ال تٌَوقفوا. ْبيُّ
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 الشا ع.لكل ت الطابو  الْمٌواصل حٌ  

 وأغيب با في اللوحةم أي  ا الساد م

 اْنهْيوا لل  حيْث أشييم

 لنه الذنب الدقيق للطيا  
هَ حين يخفق.  الذ  يْخل ت  ذلإ الوجه

 نحْن ند إ هذه الهاهي 

 الْممافلة للدم

 الذ  ينتثْق بن ديو  الرذا ى
 …أو للْوجوه الْمنٌمية لل  بيلميث. ت نَّتْوا االردحام

 

ة آفا ام في القماشميَحكو  أنَّ   ه فم 

 أ   الشاائ يَْمثل انحدا اتم
كن    وأ   اللوحة تغي يت وْبمه

 أ ه يتدأ كلُّ شيء حينما تسقطْ 

 اللرتة األخيي  دل  الطفلم

هلة   دو  جاذبيةم أو تءدحم المت
 في الرينين وال ت دَ 

م لليجوع. م آخي بفٌوحا  اييقا

 

 

 قداي لمو ار
 

 خيسموندوإ غوالييب بورا جوها  كييسوسطوبو أبادوإ سي

ه -   يَريْل أن ه سيموت -فولفغانغم بثل جد ت

م اويام بن قتلم في بيٌه م ربنا  قد كا  بييضا

ْم الموسيق  النوافذم تلٌمْع الشمس  تْحط ت
 و اقصةم تمضي أشرٌ  ا ْباللفة للموسيق م

 وبرد غيي بكٌملةم ي ٌء  النا  السحي   

ا يْرلن ب  ول با ذاتَه.  لم 

   يلٌمسْ بهلَا
 لقابة القد اإم وبذهوالم 

 ال يٌأت  ألبادوإ أ ه يَنس 

ْجلم هَ ذلإ الي   وجه
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 يخلط السود والتي م فافيات األسنا 

م نوتات ونوتات ونوتات  وذوات السن 

 ونوتات أكثيم

 ددد  ال يْحص  بن النوتات في النو م
 دصافيي ْبشٌرلة تنءل

 لانص ا  في أجنحٌ ام

 …ة ويوم الغضببرد المدخل والٌينيم

 
 للموت بوسيق 

 قاد   دل  أ  تنت َس في تناْسق.

ب النا م  بورا  يْالج ت

 يََودُّ أ  يْغني للتيد  دابرة 
 لكن الصم  يَسكْن حن يته.

 سوسمايي وكونسطانثام

لونه.  وصوفيا وأصدقاؤه يٌأب 

 بدواخله النوتات
 أوت    بي فا صول ال سيم 

م في كل ت بي  م وأ  كثي  شاقةم ل ه أبكنمهي أكثي ْشسودا

ي  كالسكاكين الٌي تْدب 

 فينف ي التالإ في كتيياء.
 قادد م صم م

 الصم  ال ائل لنحيبم

 فقد تَوق  بورا م دا  اسٌدا   كابلة

 حول ال دا  الابٌناهي للموت.
 

 في ْبنٌص  الليلم يَأتي

م للمي   األول  أبام لبتيااو .  افل 

 يحكو  أنه كا  يلتس بذلة
 لكي  نادمم وكان  األر ا بن حييي لي

ن ذهب. م هائلة كما لوه بت  دبودا
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 شياه النسيا 
 

 حٌ  الرابات تأتي الهال ْبرذبة                

 أنطونيو غابونيدا                                                      
 

؟  هل ذاكياتْإ أكثي بن ظل 

ف  دن لحهات  أخيى  َبٌ  تري 

ا  با؟ لنه تنٌ يَ  م في دخ   سييرا
فه ام تفٌحْ   تود  أ ه تحه

م   ْدلتة األبس كما لوه كان  كٌابا

 وتقيأ الكلمات فقط.

كن للنصوص   ال يْمه
 أبدام أ ه تْطلق هذا القده  بن الصو .

 َو ْق الماني بليء  بالسطو 

 وبليء  بالحواد  الٌي َبضيَ  تسٌتردْها.

 لكن  ا ال تم حيم ف ي الرابات
 ْب في قياءت االٌي تيغَ 

 وترودْم شا د  في ذهنإ.

 هي تحمْل حقائَب ترَب

م ل ا.  لكا م بَرهدْ باراَل بت  وتطْيْق بابا
 تْحاوْل أال  تنٌته لندائ ا الْمراند

له ال تك ُّ دن اإلنصات ل صوات.  بيهدَ أنإ ألجه

 تْناد  باسٌتميا م ليس  بيٌةم

ْ  ا أكثي بيودام بن الشٌاء.  ول ه كا  َوجه
م أجلم ولْيب ما بستب ذلإ تَشغلْ هي ظا  ل 

اْل فضاءاتتإ وأحاَبإ.  اله ت

 تأتي بن ْبد  أخيى بن بَحي آَخيم بن َ ْجل آَخي
 كنٌَهْ أن  بر ام أنَ  لم تْكن لذ  

 سوى فٌ   شيق  

 كا  له ربن  أ حب بن الءبن

 حبٌّ ليس سوى نا   أو شيابم
 حكاية اويلة بكابل ا تسٌوجْب السيد.
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 د دلي ا.لمه ترٌم

  غتَ  أ  تكو  سي تدَ حكايٌإم

 وأ ه تَْوق ع صفحات  واسرة بكٌوبة حسب هواك.

 وهيم حيوانات  صغيي م ت ابْإ
 ْبٌخفية أبدام خل  النسيا .

 َبَض ه أشياْء كثيي   صلت  دودها

 ولم تَرْد ت اْب سوى قصو ها.

 وانطلق  كما تنطلْق النمو  بن األش ا 
 ت بخالت ا وظل  ا.وفي األش ا  تٌيْك َنيبا

 هي اآل  تواصْل برإ م تْطلُّ بيأس ا

 كل ما بال  الحيا  في ْبنرط .

 هي الٌدوينات المشطوبة في أو اقإ
بشات الحءينة الٌي داش   الَخيه

تيك.  دتهَي خداع حت

مم لْيبَّما قد نسي   ال ترلم دنإ شيئا

ضيها  وأن  وحدك تٌذك ي وجودَها وتْحه
 .لكي تحيا ب دَّدام دذاب ا

 أهي ذاكياتإ لذ 

م في النسيا  فا  لله يمضي بخل ت

م؟  كلَّ با كا  اليوم واآل  قد صاَ  بانيا
 الموت  ال ينسو . بوت م يَهل و 

 يذْكيو  الذهن الذ  خلف م.

 بٌ  دلتموا ْهم ددَم والدت مم ددَم وجودهم

 انردام األلم في الحيا ؟ ال تلْم م 
 دَعه ال وجودَهم الناب  بَرهد

 برإ في توانع.وْخذهم 

مم يا َبنه تْنكيهمم  وأن  أيضا

م با  غتة لوالديإم  كنَ  يوبا
هتم   حاالم ل سد  أخذَك في َجَسدت

م. م ألحام  أخيى لمه تنله شيئا يا  نفه

مم ننس  النسيا  الم تمضي جميرا  ظال  جنب اله ت

 بثل َبيكب جنائء  في بياهه.
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 شادة األحئم
  

 بٌناهييرودْ لليإ جسدْ الهل ت الا

 ترودْ لليإ النهي ْ لل  المرٌم

ه الليلي ة  بثلما ييجع التوم لل  أرقٌ 
 أن  لس م في األ ضم يداك هي 

 الٌي تْمسإ الكلمة فقط.

 الليْلم هنالإم ب انتإ

 يكٌْب ألغاَرهْ وتدويناته
 الفيحةَ للفياب. لكنإ لمه تَرْده تنهْيم

َت الرٌمة في دينيهإ  أن  لمه تَرْده تيىم اقٌرده

 وفٌحَ  لبتيااو يات ا.

 تٌسك ع أبدام دتهي ْبدْن ا اويام 
ْل الرابات كما لو كان  تدوينات.  وتٌأو 

 تيى أ   في الٌألق النو َ 

 فا تْد ْك النو م تَياهْ ْبشٌرام 

 بثل نا  في بحيقة أو برد  في كو  الحداد
اء ل ن ا   تيى الٌيا ات الصم 

م  بال دائما  بأسماك ْبتلَّلة بالي ت

م.ك م ترلْم ذلإ وتسٌميُّ ساكنا  لُّ شيء هشٌّ

 كلُّ شيء أكذوبةم ال شيء
ٌتإم نه َصمه رَدَ بت  يدوْم أبه

ه  يفٌٌْح في جت ٌإم  كلُّ َوجه

 وكلُّ دطش نتع  لَ ت ٌإم

مم باد ت ا  والتيوت ليس  بيوتا
 ظمأ الن و  فقط

م.  حينما بَرهدْ لمه تَغهدْ بيٌا

م دن خطواتإ.  ال يَرلم اآلخيو  شيئا

 ن  تحفْظ قلتَإ بثل صخي  أ
م  را ْي دواخلإ يَمضي ْبٌ ست  وبَحه

 بثل دين دابي   ال تَْحد .

 وجنتإ تناْم المدينة ْبرٌمة
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 بين الفينة واألخيى يَْميُّ الرابيو 

م دنيد م  ْ و  أصواتا دت  الذين يْصه

َبإ  ليقٌلرْوا بنإ نوه

 شا ْدإ قد ناعَ فيإ
 واألفاْ  بياكْب َهَ َيته بياَهإ.

 هشَّة أخيى تيفْع لنذا اممبدينة 

ئية تنس  بنيٌ ا.  شوا عْ أخيى ال َبيه

 في هوابش ام شواهدْ قتو م
 شواهدْ قتو  ْبٌيابيةم ْبٌفيقة 

لت الرْءلة  بفياغات  لغسه

 الفسيحة الٌيم دتهي النومم

 يخٌتْيها الموت.
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 َعْزٌف ُشنوردٌ عاى اللياارة
 

 في ا أَ ى النُّو  والكلمة.

 ولذ  لتكل ت فضاء ْبضيء  اسهم  

رَد بن األسماءم َيْح با هو أبه  يَ ه
ْل بآفَيها الكلماتْ   وهكذا تْشك ت
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 الٌي تْحيل دل  نو  آخي.

بو  رفي ا أَ ى الي 

ن الرٌمة  الٌي تَْيت تْب با بيه
 بسالة اسٌتاق قانو  با 

ل اسٌيرابت الكلماتت األخيىم  ألجه

هْ هََمسَات الْحلم.  حب  آَخي يَْوج ت

 في ا أَ ى األحام
يآ  حيث اللغة ْبقر ي م  وتلإ المت

ا يٌقد ْم الليلْ   وتْوحي بٌ ويفاتت الْحب  لم 
 الكلماتت األخيى 

كَْب النو  با بين رت ام ليَسه  بقاات

َ ْي الكلمات  في ا تَسه

 بثل نا  ْبٌأج  ة في الذاكي .

 في ا تلٌمْع األسيا 

 الٌي تكَمَّْم َخلهَ  األسماء.

 ألن  ا لْيب ما هي بثل الموت
  كالذهب.

 

 

 

 سجل  السوينة
 

بن َل الكثي م ولرلَّ الءَّ  لرل  الليه

 الذ  يْكم م الصم  ينفيجْ 

 ويرد الدياجيي بف واته.

 الليَل يل   با بين جناحيهلرل  
 الٌسمية ال ش ة لنسيانإم

د  ال سدَ للتحي. ل يا ْحت يم وأدت  تَرَ  
 قد الَع الصتاْح والييح حدَّدَت وج ة

 هذه الفون  الَمحسوبة الٌي تسٌره ْل بصييك.

 يموْت الليل لكن  اسَمهْ يَسَعْ 

 الصوَت وتضا يس لغة غييتة
م بن الرٌمة  .تصي  دل  ذكينا انطاقا

 هكذا تْ يمْن خطوات الليل وفي بردنه يْدَو  

 احٌكاْك اللغة الٌي سول تيكْع بين قدبيإ.
 لرل  هذا الحبَّ المشالوَم هو فقط َصدَى نتاب التا حةم

غت للماء.  تمالَإه قلتإ وأصه
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 لرل  الليَل يفيْض داد م أخيى

 غيهي داد ت ترق تنا في دوائي فل ي ة

ل اسمإ.ودكس وج ه وهو يْحاول أ ه يٌر  يَّ
 

 

 تريساا  و يسولدا
 

  لى باباو بارسيا باينا                                     

    أْ  تمون في شناص  الايل بئ ألم ...                                              

 جو  كيا                                          

 

َن أدشاش   النُّسو يْالو  الصَّم  با بيه

م بثل  غي   ويْمدُّهْ الواد  بمصييه ْبشيدا
رَْث رئتْق الوق  بوسيق  ال واء  يَته

َس األسماء ْ  هَمه ات  خفيفة يْضادت  وفي َ جَّ

هْ   اائي أو ليلة سائلة: يَمشي الَوجه

ت  سْْم الَموه  بٌلإ الَحَيكة الٌي تَيه
رَدَ بن الموتم ويَدهنو بن لسانه.  أبه

َن الميايا تأتي وْ   ْجوهْ الل يهلبت

ن الضَّتاب تَضا يس الْحلم َس با بيه  لٌْابت
 ي يْب التحي بن الثلب لي رَل بآفيه تْدو  

 بثل بقت  يْمسإ بالدوا .
باد الماد  الٌي تنٌهْي بَرهدَ النا    يْغي  الي 

 أ ه تكو  الصو  َ المفٌوحة والْماللمة لٌلإ الْمالابي .

 الليهل َخلهَ  ال تال تيشْح الكلماْت بَ َوى 

هَيه الْمرٌمم  ْبنغلقة في صداه وفي َجوه
 وهنالإ في اآلفاق تضيْع دتهي ْ بورها

ن يمٌلك ا.   في التحث السيبد   دم 

 

 

 الوئة
 

َن التحي تولدْ دائي ْ الليلة الخالية   بت

 وفي الردَم األحمي القاني تمٌءْج 
 اليوح بالذئب .

 تٌغن   الن وْم بأناشيدها الرا ية :
  ا الحيا ْ نميَي الييح.تغدو حين

 كلُّ شيء ذاكي   بيضاءم با ربنم
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 با ذكييات م با كلمات  وبا أح ا . 

 هْنا النا  و ق  فوق داج  بن الماء 

 وفي جذوات ا الْمتَل لة يندحْي القد .
 دواص   بل بات اه الرابات الْمٌصل تة 

 في النسيا  الْمي  للْغة  سماوي ةم 

َحتْوا الميايا   الٌي ت َيْح الصم  اسه

 وبا بين بٌاهاتت الءئتق والخول 
لوا فٌنة أ ه تكونوا تمافيَل وهواء.  تأبَّ

 
 

 

 ال واء
 

 جد  بريد دَنه َصخبت الكلماتم

رَد بن الْحب  الذ  ت  ْي به لصداهام  أبه

 تيشْح بأنين بثل بْخا  الو د .
 ذاك هو الطلسم الخفي ل سماءم

 ئٌة.ظل  الموسيق  قتل أ  تصيَي صا
 في النا  الياسخة للْ و  

 تْتحْي أسيا  الصفحات الميٌة.

 

 

 الجنوب
  لى كارلوي  دشندو دي أوري

 (Iلويينىري  )شطاع الوصل

 ريشارد فابنر.

 

َن التحي ْحلم  صائ   يَدهدْوني  يَنتثْق بت
بيم سْفْنت   بن وتَيه ي الءَّ  لل  هَ ه

ي الفضاء لوبةم لل  َبخه  الذاكي  الَمسه
ي    م فقط.التَحه  للموسيق م ولل  أ  أكو  صمٌا

م  َل القياصنة الم  ولو  سييرا  ينتغي أ ه يَصت

 السٌراد ت صندوق حظ   ْبلغء:
 دقل ووان دشق ب  و م

 بوشو  الحيا  كصدى للتحي.
 بن األفق يأتي الَميكب الشيادي  ْب س دام 

 الكلمة الٌي تْريد حيكٌ ا لل  الان اية
 دات الماء وبا بين اقوإ الرصافيي وليقا
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 أسٌكشْ  الموت ك نوب  ألحابي.

 هو الشٌاء والتحي له  ائحة ْجر ة رنخةم

 تل و السماوات وأسماؤها بالَ َوى
 الذ  بين الءبد الْمحط م يَنغمي أسيي 

 نوناء الليل الذ  يددوه أال يكو .

 لس  أد   هل الفكي أم الحتي با شكل

َي الفياب: صت ناني سْدى أ ه أحه  يَْحي 
فةمبن ك  ل ت تلإ اليغتة الٌي سََحتٌَهني لل  الض 

 بقي  اآل  َبيا   الفرل فقط.
 

 

ئل  الظ  
 

 في ْبسٌ ل ت الكلمات الرمياءم

 حيث تشيعْ الرٌمة في أ  تكو  دالم

 األصوات الٌائ ةم
 وجنب بيد  صم   سيبد   

 تولدْ المءابيي.

 وبات اه الداخل تسٌحوذْ أكثي
 حيا   اليق  الذ  يحفي فيه 

بن بالابياتَهْ   الء 

 دل  النا  وال ن ائيٌ ا.

 وفي دْمق المحيط
 با بين الميجا  واليباد

 تكٌب لل  األبد أسماء الموت:
  سالة ْحب  أخيى.

 

 

 الوجر
 
 

كمةم  لوه يأتي بن الغناء الرا   والحافل بالحت
نه ارم اليبا   لوه بت

 أو بن األفق األبي  للياسمين والحيا 

ال ينترْث ف أ م با بين   اله ت
 وبينين با َجَيته تسميٌه التا حة.

م أو بن حلم.  سيكوْ  بن دءلةم قلتا
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 لكن ليس  لديه كلمات وال دليل لضتابه

م يصمْ  ويخيْإ.  وكثيفا

 تٌاش  الحيكة
 وفي بدهءت الرشق والشكل 

 ي وْب التيد بياء 

 الذ  ينهْي وهو ْبهن .

 

 أعالي البحار
 

نه بلحم نه صوا  أو بت  بت
 اد   الْمي   الٌي تسٌمي  أبدام بن الم

 حينما تفقدْ القلب
م.  ينتثْق ال ْبتاليا ووقحا

 الليل والفياب

 المدى في صو   حماباتم
 كٌاب ْ بور ْبحٌيإ

 ودخا  التواخيم

 وهنالإ تيترْش ذكيى اآلإ

 با بين التَحي وصو ه.
 هنالإ ينكسْي بل و 

 الذاكي  أبام الموت.
 

 الحجر والذاكرة
 

 وْت الذاكي  بن التئي يَسٌيد نا ص

 حيث تَ و  األح اْ  بع الصم  الكثي . 

م كن ا أح ا ام    نينْ ا يْذك ينا أن نا أيضا

م.   في التئي داش  و صا ت صمٌا

 أ ه تحيَا فٌلإ حالة صوت  في الذاكي  
 والحيا  فرل يْذك يني بالتئي.

 يٌيْك لنا انٌخاَب ْبوسيقاه لكن ه يفيْض صداه:
 رٌم والذاكي  التيضاء.صدى الَحَ ي المْ 

 

 شال النار والماء
 

هْ اآلَخْي لدائي ت الْحلم  ْت هو الَوجه  الَموه
َمنا.   وحوله نل و ونحن ن  ْل اسه
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 ْحلم الحيا  نْسَم يه الموتم 

فة األخيى   لكنه الفٌنة الٌي تناْم في الض 

 لل فن والليلم لسََ ي جديد آخي 
 يي   في القلب ألن ه أسود ولم اع.

م حٌ  في َ غتةت الح  يا  الٌي ليس  اسما

 ذلإ الموتت الْمٌخف يم تسٌمي  في الموسيق  

ع في تلإ الدائي  الٌي تخفْق.   بثل التحي المور 
 بيكء  ليس بالميكء بل نا   ال ْبٌناهية 

 تْطالتْب بضيق الءبن الذ  يٌَابس فيه 
 ذانإ الوهما  اللذا  يَحلما  بالموت والحيا .

مبيكء  بثل ال  نا م والماء في ك  

 الك   الٌي تسند بن الموت بوسيقاه

 وبن الحيا  صدى هذه الموسيق  الميٌة.

 

 

 للاء شساعاد
 

سَ ت الكلمة الٌي تْدَو   في المساء   ليه

م    وتمضي بثل سَ ه
 حٌ  أدماق اليوح

 سوى كلمة  أخيىم
 ليس  سوى اسهم  يَحٌيق 

 يتحث دن فيابه 

 ويْطالب بالطمأنينة

 ات لغٌه.في بساء

 ليس  سوى َ سهم   د ء 
َم في ال واء  ْصم ت

دَمْ  نه ْخطواه تٌتيه  وبت
سَة األخيي .  الَ مه

 يَمضي في الٌفك إ

 تيتيْب األشياءم

 ْبغَييام ذاكي َ 
ود األشرا .  أجه

 يأتي في تلإ ال يأ 

 بن الكآبة الء قاء
 كما لوه أ   في الحيا 

 بتبكان م لدانٌه.
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 يولدْ بثل نَتهع 

 الصحياء يْتَل تلْ 

 وهو ليس سوى انركاإ  
 للماء وللموت.

 ْباللم  حين يَدهنو

 وْبٌ سع  حينما يْاللمم

 غيهي أ   قوته 
 تْءهْي في األلم.

 يَمضي التي  ْبشٌرا
م   وفي النو  يَغدو واهنا

 بثل الصوت الحا ق

 الذ  تْطفتئه الكلمات.

 

 

 اسم المون
 

 اْدتْي وأغلق التابم

 اْدْخل الغيفة حيث 

 ْء تءوْ  األشياءماألسما
ْض فياَش الْحب    كما ال سد يْحي ت

بن سٌ دْها نائمة.  وفي ْ كن الء 

 هنالإ سٌكوْ  في انٌها ك

 قتل أ ه تصيَي كلمة.
م.  اْدهْخل وال تقْله شيئا

ي  م آَخي غيه له بصتاحا رت  ال تْشه
 بصتاح القلب.

 ال تْحث  ا دل  أ  تحلي حيات ا وال بوت ا.

 الذات حينمالْيب ما تولدْ اآل  ب
 تضيئ ا أن .

 في ا ينتثْق التيد والشفة

 الٌي سمٌ ا.

 قتل أ  تسٌقي  حيوفْ ا دل  لسانإ
دَ .  وهكذا تٌتيدْم لغة وحيد   بثلما هي بٌفي ت

سه ام مت  حينما تكو  أباب ا ال تَله
لتسه شا دام بثل وليد  هو كل  شيء  اتجه

 وتأبَّله فٌنة بصيي سخي 

 وتيْفس ي لإ الحيا  وسط الم
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 بثل هذه الغيفة.

 

 

 الزيارة
 

 يْضاْء الليل بأنوا  ظلمٌه
م. م نْسَم ي تلإ الهلمة بوتا  وأحيانا

 ولذلإ فكلُّ بوت يسٌدد  ليهام 

 ول ه كا  يأتي في سادات أخيى.

ابة التي   الءيا   الٌي ت يْء لل  بو 
 تريْل با دناء.

 خطواته هي نفس ا الٌي قتهل التا حة
 القادةم كان  تَْوق ع دل  خشب

 حينما كا  الليل ولم نكن ننام.

ق ال يقاع في الهام  يٌمء 
 بثل ارم التحي في الذاكي 

 وهكذا يٌوغ ل في الغَْيلم

م ظلمة الحالإ  كاشفا

 برتا اتت بصتاحهم
 والٌي هي بصتاح ذلٌه.

 ْبقابل السيييم وفي ذلإ ال دا 
 األبي  والابٌناهي 

 حيث يكٌب فكي اإلنسا م

 ييسم شاائ

  لي ف أ  أفق ألحميموين

 بثلما في الشفق.
فة   بينما تمشي هي دل  الض 

 با بين حافة السييي
 وال انب اآلَخي بن المش د.

 تمضي ْبسٌند   جلي ا دل  كل  ْحلم َخفتي  

 وهي تْتحْي ْبحاولة أ ه تنس  

 الٌ كيا  السافل للحيكة.
 تنغمْي أبرد بن بياه ا

 وبالشمس أو بكلمة أخيى

 المٌ ت ي  بع الردم. تذوب لحهٌ ا
 حين ا يرودْ الليل

 كما كا  بن قتهل
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 وقد صاَ  با ظلمة.

 

 تاك الىرفة
 

يَرهتْي ولهيَدهْخل   حينما يحل  األلم فله

 بٌكٌ م نحو غْيفة الءبن 
 حيث تخٌفي الْ ني ات السريد م

م المسكن  م فشيئا  كي يضيء شيئا

 الذ  فيه يْنٌهَْي با بفاجآت.

م.كل  شيء سيكو  بٌأ  ه تا
 المددوو  في المكا  

ق  فقط َح لكي يَته ْحَو الْ يه  الذ  ي ْب أ  يَمه
 اإلحساإ بالوخء م

م في دناد  ش اد    تا كا

 الذاكي  التاهٌة. 
 كما تكو  الحيكة رائفة 

 فوق خشتة المسيحم

 ول  تحم س  الشخصيات لكي تْتيَر 

 التادَث الحقيقيَّ ليقصٌ ا .
 بات اه األدل م الفضاء ال يوَجدْ وال حٌ  

 وحٌ  النو  بن الخددة يَنتثق. 
 اللرتة الْمالقٌة للٌياجيديا 

 تفيض فقط.

 وفي خٌام االحٌفال 

م بن الحيا   الذ  ليس أقل  بيانا

 وحده صدَى الٌصفيقات 
 دل  حيكة  النسيا  الحءينة 

َو صم ت تلإ الغيفة   سيْكد   َصفه
 الْمضاء  لل  األبد.
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 ييثخوا  خوسيي ط

 
 2015و  1979م نشَي بوين 1958لد خوا  خوسيه اييث بال ءيي  الخضياء سنة وْ    

 شديناة الزياراء وُشاذكران م  يوشياان حضاري ةالرديد بن الم وابيع الشوريي ة؛ بن وا:  

اللضاايا  م  الاداكيري م  البااشبو م  عاابر األطاساي م  المديناة المىماورة م  أخر 

ب و الشرياء اإلستا  الْملٌءبين بقضايا المحيوبينم يْءاوْج في  . يْرَدُّ بن الكٌْ االخاسرة

. دمووَل لتسوونوات  فووي ب ووال  ووي ة بووين الوون فَس السياسووي  والوون فَس الروواافي  ْبما سووٌه النص 

ووحافة وشووغَل ْبووديي جييوود   م بوودييام لووـ: أروبااا سااورالص ت المركااز األندلسااي . يَرمووْل حاليووا

 .لآلداب

م الم مودات القصصوي ة الٌاليوة:  في ب ال التحث والكٌابة ال     شجاالنثيي ةم نشَي أيضا
  وفووي بوواب شاااي  ساااري و   الااذئب الشاااحب الاااو   و الُحااب  األسااود  و المضاايا

ً   مشوريو  عاى الساحل"الكٌابة الصحفي ةم نشَي:   جبال  م  باكودي لوثياا شنلاول حي اا

  .طارق في أ شنة الجواسي 

 
 شدينة الزيراء وُشذكران أخر 

1 

 

لت  به يَق اليَّ  سَلَكهنَا اَيت

َضنَا  دْوَ  أ ه نََيى بَره
م  با  فتي َصمه   دَوه

ْي  ْن نْفَك ت نت َونَحه ٌَيه دَّ َصابت  جت
د ام  يَي   جت َن َصغت  فتي أَباكت

َيأ م  م أيَا ابه م فتيإت  َوأيهضا

م ينت م لتذَلتَإ الحت يَّةم دَذهبَة  أوقهيَانْوست

م يتٌََا ت لتَحَماَبة   شَفٌََا ت دَ ت

تتيلتيَّةْ أيَّ   ٌَْ ا الفٌََا ْ اإلشه
م نه َ َباد   بت

أَ ْ الذَّهَتتيَّةْم َْ ا الَميه دُّ دَافتئَة  أيٌَّ  أنه ت جت
.  أتَذَكَّْيكت

2 

 

يق    هْنَالتَإ شْْ ود  دَلَ  ألَم  دَمت

َجال   ي   َو ت بت  َويَوه
يَن ذَاكَ  ْيسْوَ  بْكَاَءكت الَحءت  يَحه
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ههتَةتم سَاإت بتاليَّ حه  بْكَاءت اإلت

د   فَيت ت فتي التَقَاءت بتشَكهل  ْبنه ي   الْمضت

تت َوَبَع تتلهَإ الرْيْو ت   َبَع الَموه
م ْمإت تي تَْ اجت  الٌَّ

س   َمْع هَمه َمْعم يْسه  يْسه

َياءت  حه  اَوتيل  فتي الصَّ

فتيَنم م ْبٌََحد ت ْضوَ  َجانتتا يَن يَمه َخيت  آلت
تم ي  دت األنهدَلْست  َوْبٌَغَن تيَن بتالَم ه

يْ  طه  َوالرت
َي ت.بَ  هه يت الءَّ ست نه كْيه  اْء كْولْونهيَا أبهيَْ  َحابت   بت

 

3 

دْ ْ  م يَحه يَانا  أحه

سَادْ  ْمٌتي فٌٌََََحدَّْ  األجه  أ ه تَصه

ْيَكم تي تَْحاصت  الَحالتكَةْ الٌَّ

قت  َن الشَّيه سَا   بت َما   حت له  غت
بت  َن الَمغَا ت َجال  بت  َو ت

إ َويَْ ودَا نه بتادت فَا ت يدْوَ  بت  َوْبيت
كَايَاتت  ْ وَ  حت  يَقْولْوَ  أنَّْ مه يْته ت

 سْوهْوم
َش لتلطُّغَا ت   َبادت َّ الْمٌََوح ت  الَحنََق اليَّ

ينَةت  كْوَ  دَنه تتلهَإ الَمذهبََحةت الَحءت  يَحه

غَا    َجال  صت  فتي األنهدَلْست َو ت
سْوَ  الْحبَّ   َونتَحال  يَْما ت

ع . نه قَْماش  ْبشَمَّ م  بت  فتي غَْيلت نَوه
 

4 

 للراءة ي ودا حاوي                                             

 سٌََكْوْ  فتي لْوفتينَا أيَُّ ا القَشهٌَالتيُّ 
م  ي َخاتتما ضت يم سٌََمه ضت َل تَمه  وسَوه

يدتم َمَوادت ثهَل اله  بت

نه هْنَام يَّة  بت يت حه ثهَل ْرهْو   ست  بت
َو القْدهإت   نَحه

عت  م دَنه ذَلتَإ النَّته ثا  القَاتتمت  بَاحت
 لتَوجه تَإ.

 
5 

تْْي َباءْ   سَيَره
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تتيلتيَّةَم َوسَيَرهتْيْ  يت لتشه  نَ ه

مم دْ أيهضا  الْمرهٌَمت

ا تَّاْءم لنه تََيوه  أيُّ ا األات
َلم َوى الَخوه  ست

يَ  ضت يَق لتكَيه نَمه َب الرَمت  ذَاَك الثُّقه

تَقَاءت  م لتله يَن لتلَّوه ت  ْبغَي تيت

م كَايَةت  فتي الحت
كَايٌَتنَا يَّةت  حت ست  الَمنه

 لتَوقه   َبَض م لتَوقه   َبَض 
.  َبنهذْ ْبٌهنَا دَلَ  َبَ ل 

 

6 

لْْحم  يَّةْ الْمكهٌَشَفَةْ ال تَصه هت النَّهَيت  هَذت

م ء   لتشَيه

د ام    الفَقََياْت الطَّوتيلَةْ جت

م اْتَةَ الْحكََماءت َجالت قْيه  لتيت
يَّةْ اَل قتيَمةَ لََ ا يت ره هت األبهيَاْت الش ت  هَذت

َ ا أنه تم ي لليه رت  ل ه لَمه تَسهٌَمت
نه هْنَالتَإم لَةْ بت َْ ا الفٌََا ْ الْمكهٌَمت  أيٌَّ

يش   نه  ت م بت  يَا قَلهتا
فتيقَةْم َْ ا اليَّ م أيٌَّ نه َصدَل  م قَدتيَمةم بت  يَا دْلهتَة

م لَإت  هَا يْثهقتْل هَذَا اللَّيهْل كَاهت

َنم  فٌٌَََرَافَيه
مَوتَْصل تيَنم تَْصل تيَن اَوت  بَّ  يام لوه أ َّ اليَّ

ْع للَ  َبا أقْولْهْ. بَّ قَده يَسهٌَمت  لوه أ َّ اليَّ
 

 

7 

 
 ُّ يقَة م الٌَُّياْب الذت  يَسْد َياءت دْيْو   دَمت هه  لتَمدتينَةت الءَّ

ي  ال يَأتتي. َ  لتتَحه ابت  الفََم الصَّ

َضاْء أكهثَي   الَمسَاَءاْت هْنَا بَيه
شَاْمم فتي الرَامت  َ  يا هت َي تم وأنه ائَةت الثَّالتثَةت لتله ت ه ابتعت دَشََي بَرهدَ المت  اليَّ

فَاءت  نه نَرهنَعت الَحقهلت َوالَحله نت بت َن يَدَيهَإ الَمفهٌْوَحٌَيه  بَيه
م نه ْصول  َحٌََ ا بت كَايَةْ فْسه  َوَنرَ ت الحت

. نه دَسَل  َوَردهٌَي   لنَاَءهَا الَمالتحَ بت
 

8 
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 ْبَحمَّد  

ْن دَتهدت للات   به
ي   ْن أبتي دَابت  به

م  الْمرَافتيت ُّ

ْجلت   اْْموْح اليَّ

يءَ   يٌَََ اَوْر األفَا ت
َوا َ   َواألَسه

نتيَةَ القْتََّي ت   َوأْغه
سَ  دتييت شَمه قَصه ي بتاله تي تْغَط ت  الٌَّ

َياءت  هه  َبدتينَةت الءَّ

م  هَا ت ْب الَحدتيْث دَنت األره  )يَ ت

ْصوْ م  يَا َبنه

ْت َجتَا     فَالَموه

ْيْخ فتي َوجه تإَ َوهَْو يَ   صه

يَي ت الَمكهٌْوبَةت   فتي الكَلتَمةت األخت
 بتلْغٌَتَإ(.

 
9 

 
ْل كَيهَ  تَقْوْل ذَلتَإم يت  َوتَكَادْ ال تَره

 أ ه نَكْوَ  

نَا الْمَمي تَء تم حت هنَا الٌَّرَاْبَل َبَع َبابت  قَده أسَأ
ي ت ُّ  يْخ الس ت  ذَلتَإ الٌَّا ت

 نْوبت الَحالتْإ الذت  َحدََ  فتي ال َ 
قَعتم َق اليُّ  فَوه

. قت بت الَ ذهلَي لتلشَّيه َينه
 ْ قَعت الشَّطه

 

10 
 

ي ادت ْئ لتليَّ هْ الَ ادت  الَوجه

َضْلم  أفه
حت الرَائتدت  هْ الفَاَّ  َوجه

م يَةت قَيه َن اله  بت
َحإْ  يَن تَضه ْب حت  فََ تتينَْإ الْمقَط ت

يْيم َ اْؤَك األَخت دت  اره
يْمم دت  أيَُّ ا الءَّ

تْ  َحمْ  ذَلتَإ الَموه  الَّذت  ال يَيه
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نتْءهْ   َوالَّذت  تَكه

يَّة   يت حه  فتي َراوتيَة  ست

نه بَيهٌتَإم  بت
 

11 

كْوَ   كْوَ  لتي َويَحه  يَحه

 دَنه بَغهدَادَ 
يَبتم يحت األَره َن  ت  َبا بَيه

غهتَةت األْولَ  َن تتلهَإ اليَّ  َوبَيه
نَام َيا ت حت بتأَسه تَوه

 لتله

ت  قَيه ت الذَّهَتتي   َودَنت اله

يت لتيَ ةَمَوال يَي ت فتي بَحه غت  ْ ْء ت الصَّ

 َوأذهكْيْ 

 فََمَإ ذَاَكم الَّذت  ال نتَ ايَةَ لَهْم

بَ  حه َي َواليَّ  َوَجسَدََك التَ ت

.  َجسَدَ الغََءالت
 

12 
دت  لت الْمرهٌَمت  ألجه

نه قَشهٌَالَةَ فٌََا     أتَ ه بت
َيياتت الشََّمالت  كه شَْق ذت  تَره

فَةت  يَّةت  َوأَيَّاَم ْحلْولت الرَاصت  الثَّله ت

م  بت أيهضا
 َوسْقْوات الثَّله

لتيقت  َن دَنه تَحه  َوالٌَّكَ ُّ

. يت  الطَّيه
َ ا َ  ءَ َواألَنه وه تتيلتيَّةْ الضَّ  كَانَ ه لتشه

 الرَذهبَةَ 

نَّ الَملتإَ  م لَكت َواإت  َوبَاَحةَ األقه

 اكهٌَشََ  الْحْضو َ 
م كَاَ  يٌَََ نَّبْ  يَانا  الكَئتيَب َوأحه

سَ   هَمه

ئْ  الْحو ت   َويَلهٌَ ت
م غَْيلت  اَوتيام للَ  اله

دْ  لتَ ا الْمرهٌَمت  غََيَإ ألَجه
م رت َ اَ  اللَّوه  أشه

ييْ   َوفتي الَمسَاءت تَست
هْْي بتات تَ اهت لتيُّوَ  ْبَ دَّدام   َوتَنه

ٌَاءَ  يتَةَ َوالش ت  الفََا َ الرَ ت
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كْْي  يَّ فٌََشه يحت  الَمست

قَلتبْ  يَّةَ فٌََنه بهٌتسَابة األسَاست  االت

َحةم.  فَيت
13 

نهدَ التَابت  ْيقْوَ م دت  يَطه

ْيقْوَ م  يَطه

يح   إ  َجيت  َحا ت
إ  نه بتادت فَا ت  َوفٌََيَات  َخَ الَي بت

نَةت  لت المت ه جه ينََإ ألت  يَسهٌَدهدت
يَّةت   القَدتيَمةت َوالسََّماوت

ضت  يدام دَنه أ ه  برت

. ييت ْ ودَةت بتالشَّرت يه الَمءه  ْخوست

 

14 

ْل أنَّكْمه تَ  يت كََمةممأده  ٌَذَكَّْيوَ  ْجَمام ْبحه

نه كَمه  يَا لَكت  َوأنَّكْمه كْنهٌْمه فتي سْو ه
يت  َب النَّ ه  َبيَّ م تََوقَّفهٌْمه َجنه

. لت تت دَسَلت النَّحه ٌتَماعت لل َ َصوه سه  لتات
15 

م  يدام ْبٌَأَن تيا ي َوحت شت ييت يَمه غت  كَاَ  أبْو دَتهدت للات الصَّ
د ت  م جت ين  ْ م  فتي َصمه   َحءت  ْبٌَأَ    قَده قْله

هت للَ  الَخله ت   كَاَ  يَلهٌَفتْ  بتنَهَيت

َيى. َو الٌ تَالت الكْته يدام نَحه ي بَرت ضت  َوهَْو يَمه
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 رفائيل دي كوثار
 

، شللا ر ثف نللال اشللوي  ن 1959رفائيل  ي  وثاللار مللل مثتطيللي الللثتل  تطم لر    لل      
 للن تطاايةل   شلر ايلأ نليأ  شلالا تّنليت  ن أث   ثرثتئ  إ با  . أقلا  فل  قلايُ م  ل  

لين أاللي  ، ث اًللا  وشلا ر ثأييل  جللمل تطدما ل  تجينةل  تمثدلل  ت تطال  ة    وف لال اشلوي  ن
مؤ نِّ يها. ااص    ى تطليواثرت  فل  تط  ل  تّ لبا ةن  ثهيتنهلا. ة ًلة  ااطةلا  ن شلني ة  ايلأ 

ة ص َّف  ش رينا  جلمل تطاةلار تطادرينل ن ة مارس  م ا وميرنس طآليت  تّ با ة  ندام اها. 
. ا ردمللل أ ماطللا إطللى تّ د يةينلل  ثتّةلاطةنلل  ثتطفر  للةن   ثتطل ة لل ن فلل  تطشلل ر تّ للبا  ن
ثتطرث ةن ، ثهث ااطةا  رئلةس دم ةل  تطت انلا  تّ لبال باج ليطس. اصل     لى تط ييلي ملل 

ت كوثممار ولو ممأل والسمممود سمممنيو   تطاًللييرتل ثتطدللثتئة تجينةنلل . ملللل أ ماطللا تطشلل ري   ت
عيممو  ، ت1987ت ورو يرسممايد   مي  يممي اناو  ، ت1980ت همه  و يييمم  ه مما   ممرد، ت1980

للي  أل  2014مللل يد نلر  13. اللثف  فلل  1988ت نم  ع مم  ثهللث ة اللاثن  إ ًللا  مواناللا ب   
 ش َّ اريٌق تطاه   دةءت  ونيرت  مل و ا   تطشا ر ثمخلثلااا.

 
 

َيحات ولخيرة ن  حكا    : عيوٌ  ِنْ  ِعَ    و صَّ
 

 كانري  و صيحات ولخيرة ن  حكا  
 أربٌع ثخم ثل     ب ي فيييريوث  
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  ةية  فيييريوث، أايل طةياراك
ر هثي ثل ف  ما هاال،    ى جفاف   ه 

 طر بَّما   ى تجثرتق تط ناا ةن  
ها ط م اء   ف ِّ

 ثف  غرفٍ  م ماا  
ر ٍة ثاةي   ثم نرقش ...  ويِّ

 ا ك تطا  اارك  ط ا وا ل أةاما  مل
رة   صير  تطةنمل ف  تطا  د 

 تط  بار تطرماي ن  ف ا   ى تطدنه 
ثح  ث  ى ةتثة  تطرن

ةل  تاا مل ةمل هخر   طك تطا 
 ة  و  تط ث ااطدةا.

 باطتاي ط   أر  ةا فيييريوث
الن تطصاخب  ثتطم ي ةن   تطظنِّ

 ث  تطاثتف  تطةرقاء طا ك تجنرتج
 م   و   ف  ةداج تطفدر.

ي  ط   أر  م ك هارط ثب      
 ث   م ين تط اج تطهايئ  تك
 تط   و ل  ا ور    ف  ر اطاك.

 
 ط   افج  قننرتل ف  أاالم 

 ثباطتاي أمينة  ف   اف ا 
   ات   د ر نرثو يل

ار تك  مل فجن  و   ،ثه  ا اه    
 تطا ج ف  تطم اخفيل تطمالئو  ثأثطئك
 ط فاةال... تجشًر تطشاث  ث تك
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 ايهُ فاطميي   فيييريوث، ةا  طك، ثرغ 
  تترة   تطمصثا  ن ن ر اها
  هاياا، إطى تآلل ةص    ا  نٍ 
  ايي، تطريفر ف  1984 مةالي أ ةاي
 طتثطثمنةا، تطرماي ن  تطم ظر د  

 ثف  غرف  مماا  
ر ة ثاةي   ثمنرقش ...  ويِّ

 
 عيأل جيد  

 
 ث  ى د ي  

 ف  تطاثقيل تطيقيق ط فدر،
الن    ةًلع  تطجثء  تطظنِّ

رٍ  وَّ ونِّيٍل أن ة ض  مِّل      ما    ِّ
ه   ها باط َّه  .  ثي ي 

 
، ا  الِّ  ف  اِّ ك  تط َّ
 ا لثف  ن   اشًا 

 تطشفةف  ما  شبح أةرق 
 م ر ب  تجاال  ثتجشةاء.

 
 خنس دقائق ن  حكا  

 
 ووحد
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 ة  طث  اف ج    طيةك م رَّ 
 ف ا  ص يرة ف  ا  ثك

 فاش  ةا م  .
 ات ا  أ يكِّ أل أتثل فةا صاماا  ث 

.  ما  ظ ٍن
 

 وث ا 
 

 ا اط  طةيارا  مل ديييٍ 
 مرنة أخرى أ هِّ   ن ي ا ث

 ثأ لِّ ااويل أشةاءكِّ 
 إطى أل  ة مر  د ي كِّ تطشرتشف  

 ثي بس  امثنج  ش  رِّكِّ تجشًر باطم يلِّ 
ُن تجنةض ط م  خثطةا.  ه ت تط 

 
ل   ى ايل غرنة.  ا اط  طةيارا  أيناها تطص يرة، ثت 

،أخةف  ط   تطمرهة    ثتطملنخ 
 ثتق ن  تطخةت   رأ ا    ى  ً ٍ 

 ثج  ِّ  مل دييٍي  المااكِّ تطم شا    
 ف  و نِّ ةثتةا  رثق . 

 

 ثالث  
 

 إل  صايف  أل   دن ل مرنة  
 رقما  فثق  تجظرف ِّ تطا  أب أ  نها إطةكِّ 

،  مل م اف  ه ٍف م ؤطفٍ  مل تطتي ثمارتلِّ
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 أث إل صايف  أل رتد لِّ 
 تط يييةِّ   اقاا ا تطمأطثف ِّ ث 

رلِّ ف  م اٍء ما أل  ا تااني  ،  ثقرن
 تب   ا  ط  ف  تطظرفِّ ثب  اكِّ 

 صيى ف مِّكِّ تطم ي  .
 

 أربع 
 

 ، ت مع
 أ ا أمش  م اأ نًا  

 أام   قبالاك مل ة بيٍ 
 م ًثية  ف     ً .

 
 

 خنس 
 

 طث  ن موا كِّ أل  ا م ي   تط ي    
رقيل مِّ ن  ااى  ثأ لِّ ا   
 قصائي  تطًيةم ...

 
 و َوْجُه هو و نالنح و غريو  ههو
 

رب   ا       ا   
ا     ت تطمالمح تط  ريب ، ه ت تطث د 

 تط   طر بنما ت اًن ا ك با
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 ف  طي ٍ  مل ه   تط ةاط  ماال .
   اخاف  إل   ظرل  إطةكِّ ثأ ا أقةس  

ا      م اف  تطةنمل تط   ة   
 خلثتاِّاِّ ف  تط تترةِّ،

لِّ أار  تجرقِّ   أث  إل  أ لِّ طم ا 
ن ه ِّ  اين   ى تطد   تطم م 

 ثفائض  أقيتٍح م ر  ثمٍ  ف  تط ي ي ل.
 ط ل  ثط  أتل ف   هاة ِّ تطملافِّ   ةال .

 ه ت فًط، ثبب الٍ ،
،  تطً اع  تطخدثن  ط خثفِّ
 صيى تط ي  تطم اباه 

 أث شهاية تجط  
 تط   ة م   ا ا  
 تطةَّمل ط ا يل.

 
 
 
 
 

 َوْعَد و صروم و زن 
 

ي  ت صرت   تطةن   ملب   
ل  م د يَّيت  طةيارا    اي 

ا ا ثشرب  ا و َّ تطً ي ال،  اايَّ
 ثأايي ا هاار  

شق تطماج  ثتطااجر،  و نِّ  طك تط ِّ
 ثتجاال  ثتجصثتل تطا  تفاًي  اها
 ف  تجصيتء تطمصثا  ف  تط تترة.



 90 

 رتد    ا تج ثت    ن ر تجصابع،
 ادثةفال تطنيثل ثتجشةاء،
 ر ق اه  ،تجخلاء ثتجصيقاء تط يل فا

م   تطا  داءل ف  غي ر أثت ها  تطد 
 ثتطجاوال تطم ايارد  فثق تط داي.

 اي ئ  غمر  تطفدر تطشرتشف.
 ثأ هيل  تطاييأ ااتةا طها تطًصص تجخيرة تطا  قرأا ها

 ثف  تط هاة 
  امل نيل  رت  

 م اامة  مل تطنري فًط
 باط ارة تطيتفئ  ند ي .

 

 و حنأل
 

 ن موا ك أل  اأا  طةيارا 
م     ف  ه   تط ا   تطا  ار   

.  فيها تطامى نيل تطشرتشف أةرق 
 

 ا اط  و  ا يانري   ني ل  رت ة ك
 ثمج ثليل واطا ج

ى تط تترة  ثة      ثف  اًصن
 رت مي ل تطلنر ق مل دييٍي.

 
 ا اط   ثتاو  ط 
الطك.   ل طي   ظِّ

ٌُ ثبرٌي،  ن  دثٌع ث ل
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ن ه ا ،  ج   ي ي كِّ   ى د 
ر  ت فاالِّ مل اوايا اثتقرئ  ط  هخِّ  طصَّ

ها، ي   ثب   
        ،  أةرق  نيل تطشرتشفِّ

 أي  ِّ  ف م كِّ مِّ نِّ  ثقننِّ   
 و َّ ثتايٍة مل ر  شاا .

 
 

 خيوط و يجر
 

  ُ  تجصابع  ا فان
 هخر  تطاثت   مل تط ي 

 يثل أل  ا الةع تماالك ث  ا  ٍ  ا د   ب ا  
 صفا  ةتئية، ثبةجاء ه  تط تترة

 ةا ،الث  ألرتف  تج 
،  تآلاار تطا  ااألج ف  تطظن ن
 بًاةا تطاواة  ني ل ه   تطديرتل
.  ثتط ثتي تطتايف ط ني   تطماين ن
 م الم   تطشرتشف أث تط  اء
،  تطراي  ط ةنمل ف  تطرنفن

 هاهث ية منر مل دييي ف  قمةص 
، رج  ط  تجنثت   ثتطم م رن ا   ي ي 
ًثق،  طم  اا ا  اا  َّ    ن ر تطشن

 س  باط هاة أصثتا ا  اهم
 ثأخيرت  أاى تطفدر    ى ألرتفِّ أصاب ا،
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ها  ثبخ ادر تطتري اان  ف ِّ
 ...  م ةَّق  خيثط  تطصباحِّ

 
 

  رج و هه 
 

، أيناها تطًبن  تطم  هنب ،  ثأ لِّ
 تطصثرة تطدا نةن  تطم باغا                

 فثق ه   تط  ةط  تط مةاء
فا   تط نهر،  تطا  ا  رق  شِّ
 ريخ شهاية أخيرة  ل اا

 تط ائنيل          
 أث ا ً  أخيرة

 ف  اواة  م  افريل قيتمى.
 

 اماان مل رم  ف  مِّرهة م جا ف  ةرقاء،
 اار   قيةم ،

 قثط  ط  ه   بِّي ل  فثق د يرت كِّ 
ا ها  تل م اء  أصيتء  ا ك تطا   ر ف 

 قر    تطد ر
 ف  ا   ننِّهي   إل  رأياِّها قي ر د   ل م رنة  

 ط ني   ايتا ا...
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قة للم ل ة  م بمالسَّسة كابايييو بونالد حيث ترمْل ْبنس ت اللغة واآلداب اإلستانية. تشٌغْل حاليا

حصل  دل  جوائء شوريية دديود . نشويت ب مودوات  كابتو د  أغيبانطي. األدبي ة 

  )بنشوو ات جىرافيا الجسد(م  1996  )بيسو  شديح العشبة الخبياة:  شريية؛ بن ا

ششااةال (م  2002  )دا  كوو وم للنشوويبرفاة نااوم الماااء(م  1997الم لوس اإلقليمووي 

جَموو  قصووائدْها للوو  التيتغالي وووة  2005  )دا  سوويءا  ساسووٌي  للنشووي فينااوي (. تْيه

 والفينسي ة واأللماني ة والريبي ة. 

 

 

 

 د  جىرافيا الجس
 

 هتاْت الذاكي  

ده ال تة النفيسة لَواأتإ   ل ه لمه أسٌرت
 ل ه لمه تٌ ش م قفاك فانية تح  دتودي ة  

ال  تَة  ليم ولمه تأَسي ْ كتٌاك اله ت  ْبدادت

 فانيةم ل  لمه تْرذبني فانية بْمر ءاتت 

 َجسدك و غتاتإ الوئيد م
 

 اْنهيم

ني:  لمه يَرْده ي م 
 شيء ألجلإم أسٌطيْع أ ه أديدَ ْصنع كل ت 

 تشكيلإم                                        

 لنقاذك في السادات الْمفٌيسةم

َن األشياء الٌي سلتٌْإ لي اها   أسٌطيْع أ ه أحيا بت
 بن  يع الْحب  الذ  خلَّفٌه 
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م في سييي   بنسيا

 بثل قشي   حءينة.

 

 

 برفة نوم الماء ش  كااب:
 

 كش  النوايا
 

 َ  َدن الَ وى التائس والتاذخم أودُّ أ ه أتحد  

م صقيعم هت الٌي هي نا   وهي أيضا  َدن ْ وحت

مةم ءاجاتت الْمتاغٌة وَدن اإليماءاتت الن ادت  َدن المت
تة . هه دت واليَّ س وَدن الَم ه  َدن الصََّخب والَ مه

َمه.  ت  ْبنَخفت  اسه لتْن لَإ بَصوه نتي أده  دَده

 

І 
 

 ع  الاَّْم 
  

نه أده  َمنٌَي ْ  بٌأ    بت  َهيه

ْس الفضاء   فأصابرَْإ تٌَََحسَّ
م الرٌَمةَ الٌي تلْ ُّ   في َدم م

م  يَْشي تدْوا اييقا  َجسد م فله

نه خال الحت ابت  لْوا لليَّ بت  ولهيَصت

ال . ابت ت لله ت  الكثي ت والصَّ
إ  قتذني بالنُّو  الذ  في أصابرت  أنه

خاء   ل ه هي لَمَسٌَنهيم  اغتةم في االسٌتيه

لهن رت س أشه يقهني في اللَّمه  ي أو أحه

يَدَيهإ. ي  لت  الفاتتن والَ لت
 وبثل فَياشاتت الليلم

َو الَ ذَو ت الٌي تدهْدو للي ا . ضي نَحه  أبه

ْنع في الرٌَمة . ْل االحٌياَق َدن الٌَموه  فأنا أفض ت

 
ІІ 
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 َع  الشَّم  
 

 الفنيلة والخءاب  والْخضي  والقيفة.

م هو دتَق   قيق  بثلما لوه  ن باءم أحيانا  كا  بت
طي   م هو دت ن َبَطي م وأحيانا ن َغيهم  أو بت  بت

ْي ب لد الغءالم  َدني   يْذك ت

 الريق ودم حيوا  في ودقا .

م وأبدام الفنيلة والخءاب  ...  لكن في الن اية دائما
 

 

ІІІ 

 

 َع  البََصر 
 

نيهَإ. ل ديه  ألجه

و . نيهَإ المفٌْوحٌيهن بقسه ل ديه  ألجه
نيهَإ الثا ل ديه  بٌيهن.ألجه

نيهَإ بغءا  ت ْحم   ل ديه  ألجه

نيهإ الواسرٌيهن. ل ديه  ألجه

 سحلتية بن جسد  ش واني  
نيهإ الشَّيَهٌيهن  ل ديه  ألجه

ل.  ذَاتَيه لل امت النَّحه

 

ІV 
 

 َع  الذَّوق 
 

فاه. في الل تسا   َق الش ت لح  فوه  ْهناَك بت

ق  وجنيات التَحيم  بقايا َغيه

 لْيبَّما احالْب ولذ  األدماق 

 الْمءبدَ  والخضياء للْمحيطاتم
َي الشٌاء   ال نس أبدام يَريْل بَحه
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ي الشمال الراصفة في ْبنٌَص ت الليل.  و ياَح بَحه

 

V 
 

 َع  السَّمع
 

ش تَرت تَإ يَلٌ ُّ ويَيه  يَيتفْع َصوه

ْعم يَشٌتْإ بخصات َشري   ى ويٌَ مَّ  يٌلو 

 با راَل يَرلْوم يَكتيم يَنٌشي في رئيي 

 يفٌَهْ بالٌغييد أو الكام.ويفقتدْ َبره 
ْجلَ  تتَإم ال أديْل ذاك اليَّ  أن  آَخْي بن خال َصوه

ٌتع   ج اللذ م غييب  ْبمه  الذ  يَصْيْخ في أوه

 يٌحدَّْ  لغات  َبائكيَّة في سييي  ْبدن س

  
 

 1931برفة في فندق، 

 ) دوارد يوبر(
 

د    لوه كا  ْهنالإ َوده

د   دت  بينَإ وبيهنيم َبوه
ل    م نو   هنالإ في التَريد ْباَلجَّ

 قاد   دل  أ ه يَقودَنيم

 

َي أَبل    لوه بَقت
 ول ه كاَ  أَبام َنئيام 

مم  وَحءينا

 لوه تلفَّه ه شفٌاك 

تاَ  َ   َبيَّ م الرت
نُّ للي ام  الفانية الٌي أحت

َمريم م يتدْو ْبمافتام في َبسه  أو شيئا

 أدٌقتدْ أنني سأجدْ

 ْبتَي ت ام لاحٌفاظت بإ.
 يَده   ل ه لمه تَْكنه ْبقايَضة  وَبنه 
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دام؟ ل  بام َوده  ال سد بَشكه

 

 َعْ  ُحب   ُشَ ذ ب
 

م !  يا للام يا للا الف ْي با له يَأتي سييرا

 (VVالقي   في)شذ   بن سحي 
َوىم  تَتهٌَني فانية بَيهافة  قْصه  أحه

َل الٌ  ذيَب  مت ٌَره نْ ا أ ه تَسه كت م يْمه  الْوْحوْش أيضا

يْ  َجسَ   د  و ل ه كنْ  دا ية َدي 

م ال لدَ باألنياب واألظافي   ْبخٌيقا
غتة   جميل  هو األلم وْباللمة هي الي 

َملم ولذلإ فأنَ  جا ح  أكثيم  و أنَ  بَرهدْ أجه

 جميل  تََملَّكَإ با بيهن الدم واليناب 

م.  م م وبَرهدْ جائرا  بشدودام وبحموبا
م له   َغْب اإللهْ وال سدْ توقيَع حت  يَيه

يَ  ٌد الليْل با برد الليلمفله  مه

ي لتْن الف ه َطفئم المصتاْح الذ  يْره يَنه  وله

َوى تَح  الش ياش .  أل َّ الصَّتاَح لنه يَطلَع ست
 

 

 أقنعة
 

م  بيهن الناإ  ْ َإ يٌَخف   كلَّ يَوه  َوجه
م بَحَيكات  بألوفةم ال لشا    جميرا

ٌإ الرَذبم ال تراش َشفٌَيهإ  لتَصمه

 ٌر ال ال نس.تح  القْتَل أو في اس

ْل   قناع  ذاتَْإم تٌنكَّْي وتٌنصَّ
اسة في الطََّيل األَهش ت بنإ  َمةت الحس  َن الَوصه  بت

م   ديناك وحدهما تٌْابرا  بتسالةم لدانا

مت الماء. فةت نوه ق الذ  يَ ءْبإ في ْغيه  للشَّوه
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 ش  كااب: الساعة الزرقاء
 
 

 حياة شاناقصة 
 

ْ  أكثَي بن حيا   ألنني كٌت شه  ْ  َجَسدك دت

 ألني بحثْ  دن صفات  ْبحدَّدَ   سول تقولم 
 دن ْبسٌ ل ت جلدك ودن قْتَلإ الفه ةم 

ل ْبٌرٌنا  م ألجه يْ  ْبدْنا  ألني سم 

ْت بالذَهب والن وم المساءاتت  ده  ودمَّ

ْي حقيقة   الٌي تتادلنا في ا الَ َوى كما لوه كا  األبه
يَّ لن م دلي  أ ه أسٌمت  سانةمل  كنْ  اآل  بحكوبا

َس في ا وانحة  لة ال لته  أ ه أواجهَ حكايةم ْجمه

م  َ  أتضاَءْلم كي  أبٌلتْع  يقا  قله لي كيه

 وأج ْ  الكلمات قتهل أ  تْءهي 
م   باسطة أبام َديَنَي ْبيوجا

َ  أديْش با تتَق   لي بن الحيا    قله لي  كيه

 

 خيانة بئ تئف  
 

 ل ه كاَ  ل  ض 

َ َش دت   هابإ النادمة مفي الَخٌهم أ ه تَنه

َإ أ ه يناَم بثل سحلتية غض ة  فَمت  ولت

قةم باذا يَ م    تح  ْجذو   ونتاتات  ْبٌسل ت
َل الَمنال  م وس ه فا  أ ه تكوَ  ْبنكشت

َو أخاديد أخيىم  هَ ْ نابََإ نحه  أ ه تَْوج ت

م  م ل با  أ  تقٌصَّ بن ذاتإ ل با

 بثل شكل  ْبدَنَّس  قاإ  وْبقدَّإ 
 م ل ه كا  في الَخٌه 

م دن َجسدك الْمشيق   يَنتغي لإ أ ه تكوَ  ْ غما

ٌَْإ ب ا  جه  ودن كل ت َ غتة  تَوَّ

م يٌَملَّْكه الموت ... م بَ ي ا  ْ فاتا
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 أيام نبيذ وورود
 

َن الْو ود  نََحني َبءيدام بت  للحيا  أ ه تمه

 وَبءيدام بن النتيذ 

نه بيفت  وداإ  َي بت  لي أ ه أَ ى التَحه
 تٌ  ة بن أغسطس في ليلة  حا    وبْ 

ي  نْحني الْحبُّ أكاليَل َرهه  بَرهدْ سيمه

ل ْدنقيم وبَرهدْ سأناْم بين ذ اَدي قود   حوه  َبره

 لله  َوقو : النشو  واإلفياا.
ماتت   جسد  لْيب ما حٌ  ول ه اكٌشَ  حينئذ  ست

 األلمم لشا ات ال يَ ءب ا ال لدم

َن الدَّهشة. نََحني نَصيتي بت لهحيا ت أ ه تَمه  فلت

 
 

 عينا  بُمَواَج ة شا لْم تََره أبداً ش  قبْل
 لويس فيينودا

 
 الَ ماْل يَنٌهْيك في أ   بكا م

 أيُّ ا الْمغٌيبم

َمْل   فالشُّطآْ  الٌي بَرهدْ لمه تَيَها هي أجه

آ  ليٌاكام والسماوات  نه ْشطه  بت
َ  تَرهيفْ ام  الْمَيصَّرَة بالن وم أنَ  بَرهدْ لسه

َ  ترهيْل ال تال ا اهقةم لسه  لش 

 أيُّ ا الْمغٌيبم

 بينيلوب ال تْرادْل ْبٌرة 
ل َبيَّ   م ألو  يت ساكنا  ْ ؤية التَحه

يه.  وهو ينٌهْي أ ه تَْسم ت

لَْم ذلإ                              أنَ  تَره

 ولذلإ تموه كلَّ ليهلة  
 دل  وج ة التَوصلة وخلسة

ْل دَف ة السفينة بات اه َبَوانئ أخيى ت  تَْحو 

 دام دن ذاك التَيه م بيٌإ. بريدام دن ليٌاكا. بري
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 شوار  أغياة
 

 وددْت أ ت أكٌْب  أر ق 

 فرثيْت دل  صفاءت 

ا  بالفييور واألرها . إت الْمغَط   شوا دت
 ال يْي في ْبَواَجَ ةت َصمه ت سماءت الصي .

 روايا حيْث تطير الش مْس اله يي .

م الحيا ْ   خءاب  ونرناعم التحي شابخ 

م والصَّ  م  با أيضا  خب اللطي  األر ق السه
 

 عما 
 

م أن   قد تواددت دل  اللقاء   أيُّ ا الْحب 

 بع كل ت األبكنة:
 بع المدينة الْمحكمة بن نا  وبساتين 

 بع السوق الرٌيق وأبهياج بن السكي 

 تذوبم في ْجيأ  تح  ل يب تمورم
 تواددت دل  اللقاء بكل ت شيءم

 إ لْيب ما أل   ذلإ كاَ  بملكٌ

د اائي دابي وخفي    وأنا ْب يَّ

 تسٌطيْع أن  أ ه تْريدَ الخطوات كلَّ يومم 
تتكيهن   أ ه تََيى ذاتإ في الَمش د الذ   آنا ْبيه

 أبا أنا فقده تتق   لي الذكييات الدقيقة فقط:

لْْم ذاتَ ا في المساء . ا  تحه  بدينة بن دخ 

 
 

 حينما الحاضر
 

 ة بن الفضاء حينما يَشغْل الحانْي هذه المساح

يك  م أ ه تنهَس  كمه هو ْدمه  يغدو َهي تنا
يَام يغدو أشد  اسٌر االم   يغدو ْبسٌر ا أ ه تَحه

م أ ه تغيَق في اآل م  وأشد  لءوبا

 فالءبْن ْبرلَّق  وبخٌَءل  
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ْكنإ  في الْ نيه ة الوحيد  الٌي تسه

َو با كنٌه  ة ْجسو   تمضي بإ نحه َس فم   ليه

َو با سٌكونْهْ  فيما بَرهد ل  بقيَ  دل  قيهد الحيا . وال نحه

ة شيء  لل  الخل  وال لل  األبام سوى ال اوية. َس فمَّ  ليه
 

 

 أْ  تُشعل رشاد شوايي
 خ. م. كابايييو بونالد                  

 
  باد  في الشفٌيهنم

 الكلماْت الضائرةم الكلماْت 

 ال ا بةم تلإ الٌي تقوْل الكينونةم

   الْحسنمدذوبة وبيا  م شديد
غي. تي وأصه  شديد  االنفاتم أكه

م  لُّ الذ  خل فٌههْ بنسيا  اله ت

 دل  الو ق يَشه دْ أن  ا كان ت 

 األفَي الفاتَن لتدَهشٌهم
 أسود أو أر ق.

  باد  في الشقٌين 

م بيه  شري يْشتهْ الصادقة.  وأحيانا

 

راٌن أكبر لاةاابة  ُشبَر  
 

تَ  نه ْحء  هائل  لَ َسد  أحه ٌـَهْ يا لهْ بت  ته

لهْ بيهَن الشياش   مه ي شديد القسو  حت َن ه ه  يا لهْ بت
 وهو يْشيي با لَتهس  لل  الغيابات اآلتية: 

بن. ت والْكيه والداء والءَّ  الَموه

م  ٌنع   ْبكٌمل  في ب ائه لْ ني ة م وْبمه

ة اييقة   ليس فم 
 لإلبساك بهت هكذام حٌ  الكلمات 

َي دقاَب   ال تسٌطيْع أ ه تْلغت

ْمٌي.ْسيه  ٌْتي واصه  دةت الءوال ذاك: اْكه

ري  نْدهه في الفياب بَيهْ  شت يَسه  فله
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 يٌأب دْ بشكل ْبر ء 

 حينما تٌأهَّب للخسيا . 

َس يكفي   ليه

تَته ت كثييام وحٌ  األدماق.   أ ه تكوني قده أحه
 اْكٌْتي قتهل أ ء يَنطفَئ النو  

 اْكٌتي واْكٌتي و فقط اْكٌتي .

 

 ُشمارسة ال زيمة
 
يَا بن جديد؛  أ ه   أتذك ي أو أ ه أكٌَب لكي أحه

َو الحاني ذَب بثل بغناايس نَحه  لكي أجه

اداتت المحٌيقةَ بنا   ْبنطفئة.   الس 

ْسْم أو أ صْ  الصو م أقوْل   أ ه
َ   الن ا م أسٌريدْ   األسماَء الٌي أجَّ

 األ يَب الختيث لتَيبيع  نائم .

 الْحلم  لكن ي أدٌيْل أخييام بأن ي أبدام ال أبلغْ 

َ  الْوجودم م دليهم جميل  أ ه يٌَكيَّ  الذ  أدقدْ الرَءه
 لكنَّ با أ غْب فيه 

م كلَّما حاج  ْ   با أقٌفي أفَيهْ حق ا

 دل  هذه الكلمات الءائفة والابرة والقاسية 

يَا با ذاكي   بثلما الليلة   أ ه أحه
ومم حافية بن الٌ ا ب   الوحيد  بواد  اليُّ

 دل  اليبالمألول بي  وقدبا  

 والسماء ْبنقَّطة بثل غيبال ْبرٌم.

 أ ه أغيَق في ألَمت ذلإ االكٌشال .
نه جديد.  أال  أْدودَ لل  الماني دو  أ ه أبدأ بت
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يا ي  أن ا ُروس 

يا ي:     . تْرَدُّ بن أهم  1050بسا  فييناندو قْيَب قادش سنة شادي   لستاني ة ْولتدَت أنَّا ُروس 

. أفَيدَت حياتَ ا للكٌابة واإلبداع. أنٌ   أدماالم في الشري  تريني  األصوات الشريي ة لل يل السَّ

م 1980واليواية واألوبيا... وغييها. نالَ  الرديد بن ال وائء األدبي ةم بثل جائء  غوليس سنة 

م فم جائء  الملإ خوا  كا لوإ للشري 1991ي ة لليواية اإلييوسي ة سنة وجائء  االبٌسابة الرمود

. تلق   بن ْحكوبة األندلس الميدالي ة الفضي ة. بن أدمال ا 1985م سنة كااب غئةدن ديوان ا: 

 ُرسوم تخطيطي ة لمد   م 1985 قرائ  األحوالم 1982 ديوسةوريم 1980 َيذياناُن  راتوالشريية: 

م 2008 تعبئة اسمكم 1996 نوتان الباو م 1995 ظاياة نلطةم 1994 دةعذراء شديم 1990

 .2010 خريطة االناظار

 
 بُسااُ  َشاذَّات ك

 

َكم نه َجَسدت م أجءاء بت  أرها  

َ ا.  أاالْب بتنْسهغت

 أنهغَطْ َبا بَيهَن َشفٌَيَّ 

َق. يَب الدَّلتْوتت الْمَمء ت  قَضت

َإم ذهدت يطْ ليهْمونَات  لل  جت  كْنهْ  َسأخت

. ثهَل َحلََمٌَيه َصتتيَّة  نَاتتئٌََيهنت ي بت د ام بَيهَن أَصابترت لتَةْ جت  أاَيافَْ ا الصُّ
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يدَ أذنتَإ األَشد ت دْذْوبَةم  ْل أَخادت َسانتي يَرهيت  لت

.  فَ َْو َحلْءو  

َقم يتََإ الْمَياهت ْل َحلت  ويَرهيت

ذَيهَإ. نههْ تَفْوْح َ ائتَحةْ فَخت  بت

ذَ َّ أنْمُّ الٌُّ   َويهَ اتت الْمتَلَّلَةَ فتي فَخت

َك. نه َجَسدت َءاء بت َهاْ  أجه َي األره . هت َها ت  ل ره

 

 

 

 الدَّلبُوُن األْبيَُل ل ُمعَاشََرت ي األولى

ُل  لى أْرُجَوا      يَاََحوَّ

 

 وال َبيَّ َ بَرهدَ اآلَ م آه  الم ال َبيَّ َ بَرهدَ اآل َ 

هت الَمكهشْ  يَلت بتيْع بتحت لْنتي اليَّ .َسيَرهٌَقت  وفَةت

َن الدَّلَتْوتت  تَاْب بت  أ ه

يَّة   م َدَ ائتْن قْدَّاست مت  األبهيَ ت الْمٌََو  ت

يلَة . يَمة  َصقت  قَدت

م فهل  ثهَل َكفَنت ات  تَتهدْو بت

دُّ َااهتي    َبههَ ْيَها جت

 ْ نْه  َحٌَّ  لتنَّنَا َوبتا ْختهث  نَرهيت

. يَّات   َدلَ  أنهَها ت فٌََيَات  َبائتكت

م َوَبَع ذَلتَإم يل  نه ْبغهو  َجمت  يَا لهْ بت

م. ثََي تَاْؤبا ينَايْوْإ َدلَ  ْبرَل تم  أكه  لمه يَرهثْيه قَطُّ هتمت

ٌامم مت َصابت  َها يَْءوْ  ليهامم غَْيَل النَّوه

امَ  ْب األحه  يَلت

يَة   ات  قَاست  َويْوقتظْ الرَذَاَ ى بتَيجَّ

 اآل َ  َوال َبيَّ م بَرهدَ اآلَ م آه  الم ال َبيَّ َ بَرهدَ 

 . هت الَمكهشْوفَةت يَلت بتيْع بتحت لْنتي اليَّ  َسيَرهٌَقت

 



 105 

 

 فاَى أوَراْنىاير

 

 يَا قَلهتتَي الرَذهْب الْمدَاَهمْ بَغهٌَةم.

... ا يْسهَمْح بتهت مَّ م أَشدَّ بت ْ  ْحت ا ء  ألنَّنتي هتمه  كْلُّ َشيه

ٌَقتيُّ فتي فَم   يَ ا ام يَسه ء  أل َّ ست  كْلُّ َشيه

.َويَتهٌَلُّ فت  هت الغَ  ت ييت  ي َحيت

ييْ  َنةم تْشت  أل َّ فَانتيلَةم ْبَحي ت

د ام  ت جت رَا ت القَوت   م للَ  الش ت هت نه َصده ت  بت

. ييت َن الكْم ت الصَّغت َ اع  َبٌتين  يَتهْيْر بت  َوذت

م لٌَيت االت تساقت ٌَمت م َساقَيهنت ْبكه ء  أل َّ َساقَيهنت  كْلُّ َشيه

َل التَنهطلْو ت األَشد ت تَ  ي.داخت َجا ت أَبابت  َءنُّيام تَنهفَيت

. َجا ت  تَنهفَيت

 

ط  في عُذوبَا ي    أْشاوَحة االْسم  الُمْور 

 

ٌَابت َصاتتي. ٌَاْ  لَإ أسهَماَء فتي كت  كْنهْ  أخه

م آَخَي. ٌَلتإه ْبرَل تما  لمه أبه

 لمه يَكْنه لدَ َّ ْبرَل تم  آَخْي.

ت   ْ فتي َهذَا الْحب  قَة ٌَغهيت ْ الْمسه د ام َصفََحاتْه يبت جت هت  اليَّ

َ ا بترْذْوبَة   نَفهست ي َوَكانَ ه تَفهٌَْح لت ثُّ َدَطشت ٌَحت  كانَ ه تَسه

يم   اْْيقام ال َبألوفَةم فتي دَبت

ينت  - نَةم َحٌَّ  ذَلتَإ الحت يَةم لهْ  –َوْبذدت  َوْبغهوت

يهفتيُّ  َش التَيَاْض الطَّ  َوقده تََشوَّ

ينََما  فهلَة  حت دهَغيه ات م صت دهَغيَّ َن اآليَاتت لتصت  بت

َسانتَي التَيت ءت   كانَ ه تقَْع َدلَ  لت

. َمْل الَكلتَماتت  أجه

 ْباَبَساتتَي األولَ  َكانَ ه أفهرَاالمم



 106 

إَ  م بتاسهمت  َوْحت تي َكاَ  فَقَطه تلفُّها

 واأللمْ َحَ ي  َ ائتع  

. يَحةت َيتتَإ الَ يت َخاصت ةت لت  فتي القْْينفلةت الغَضَّ

َيتتي تَطه  ي ت َكانَ ه نَهه ٌَمت  فْو فتي الٌََّحلُّلت الْمسه

لَةت َونَتََضاتتيَ  ٌَرت تهَخَي ت الْمشه لمت  لت

ْ  َختَيام فاتتنامم يم  تَْكي ت ٌَدت ل  ْبسه  الٌَّتي بتَشكه

. فَّالت تههَ الشَّ َق شت َجاَج الْمرَشَّ ْع َحٌَّ  الءُّ تَفت  تَيه

إَ  ْش َبَع اسهمت تَرت ءْ يَيه  كاَ  الضَّوه

ثَل قَلهب  َكاَ  يَ  ينت بت دت ْء َبا بَيهَن النَّا ه  قهفت

م  اقتَطٌَيهنت يَدَ َّ السَّ ٌَابت القْدَّاإت الْمٌرَبت لت  َوكت

لتْق صَْو ام نَتَاتتيَّةم   كْنهْ  أاه

َي ت. َحَشائتشت القََميت الْمرَم ت يَاإ  َصدَفتيَّة  لت ثهَل أكه  بت

ت   بْْيوق  َساذََجة  بَيهَن فتيَابت الش ت  

نه  ْع بت َي تَلهٌَمت ت  َوهت بَّانتي   َبائتدَ ت الرَشاءت اليَّ

يم تتيَاحت يْي لل  ا ه  لذه تْشت

قَةم كْنهْ    ْبلهغَا م َوَداشت

يام بَيهنََما َجَسدت  كْلُّهْ  ي قَلت  أفٌَْح فَمت

َك. ٌَقهتَالت َجَسدت ٌَفتي بتاسه  َكاَ  يَحه

 

 

د اً   ل َم  أديُ ، ربم ذلك، بالاذان  الُمْما عَة  ج 

 

نتَي  لمَّ              ٌَغه نْ َا أ ه َتسه كت تدَ مم يْمه دَ ْ نَفهسَ َا َجي  سُّ الَواحت  ا تْحت

يمام  م يَتهدْو لتي َذلتَإ َحكت  َدنت األفهَضلت

 أند يا د  نييفياا                                                                                                

 

تَاْب الشَّ  ْ ذَلتَإ الضَّ د ام َوالَّذت  َبدَّدَه يْ  جت  فت

م َوانتيٌّ قتي...َدَمل  َش ه َسانْإت فَوه  لت
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يلْ  يْي الَ مت م َولتذَ ه فَالنَّصت د   دَقتيق  َوَغيهْي ْب ه

ء   دُّ َداجت لت ذَلتَإ؟ جت ْيْؤ َدلَ  قَوه  َهله َسأجه

ٌَفتظْ  لهْ  أحه . َولتذَلتَإ بَرهدْ َبا رت يح  ثهلَما هَْو َبلت  بت

يَسةت بتكهيام بتقَلهبت ال لَتتيَّةت النَّفت حه  سَّ

َيى يَّة  بَيهَضاءْ َرائتفَة ( َوَهَكذَا بَيهَن الفَيهنَةت َواألخه ٌَقهتَلت  )أدهَياإ  ْبسه

َياتتإَ  يَنم ْبَسكَّ  أتَلَقَّ م يَا َدذَابتي الثَّمت

د   دت بتيٌََّيَّ بَرهدَ كْل ت َبوه ْل أ ه  َوأْبَل ت

نه  م لكت ٌتَساالت  َدتَثتيَّة   يَا َهذا الفٌََ  الغَتتيُّ  بتاغه

َوالَْإم يه خه بَغهٌَةم ست َ ْل ل ه لمه يَنهٌَفت  أال تَخه

يطْ  ٌَشت عه َغَضتَْإ الْمسه ٌَطت  َولمه يَسه

َشاءَ  ن تي الغت َق بت ٌَيت َساإت بتاأللمت أ ه يَخه ٌَنتْع َدنت اإلحه  الْممه

يم. نه َجَسدت  الفََءَع القَدت َع بت  َويَقهٌَلت

لَبه  ال تَيهأَإه ل ه لمه  يَةم وبردْ لم أْسه  أكْنه بَردْ َدا ت

بتم  دت
ٌَفتظْ بتهت في النَّفَقت الاَّ نه ذاَك الَّذت م وفيَّة أحه  بت

َبَن الَّذت  يَنهَصْح بتهت  نهدََبا يٌَََ اَوْر الءَّ  دت

نَايَةْ  ي. َها قَده تََحقَّقَ ت الرت ْي َوكْوبتيدْ الَوادت  الرْمه

ي الَّذت  َظلَّ ْبغه  نت م بتَحوه ت   د ت ْبٌََ و  لت ْحب   جت  َمضام ألجه

ٌتع ! ٌتَياإ  ْبمه يم احه ست  َها تْيه

قه أفهَواَهنَا فتي الْخَءامت الغَ  ت   فلهنْغهيت

يَّةت  نتنَا الَخفت نَا وأَباكت ٌَتٌَُّلت  لت

م لوه َوَجدهَت ْبقَاَوَبةم   وأنهَ م أيَُّ ا الفٌََ  الغَتتيُّ

َك أ ه  ْي ْحنْوُّ  يٌََدَفَّقَ َحيهثَْما يَنهٌَهت

ن تي  َق بت كام فتي أ ه تَسهيت حَّ بتْيدْونَة  ْبنهَ مت  ال تْلت

يَي مم َخةم َحادَّ م َصغت َياَء َوَصيه  قََطَيات  َحمه

. يَة  دَّ دَابت َل لذَّ م جت ٌٌَََحمَّ  لذ ه فأنهَ  َبا كْنهَ  لت

 

 

ْرَوَحة     لى شاب   ب م 
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تهَيتتَإ. َدةَ قتلَّةت خت  يَا لَيوه

ْ الَوفتيَّةْ يَدَْك الَخيه  تَة  قَاءْ الْمٌَرَق ت

فَْ ا ٌَشهيت قَة  تَسه يت  لتَماَحة  ْبحه

بت. دت الْمتهٌَ ت ييت للسَّادت حت الرَست  فتي الٌََّيجُّ

َإ بْْيوقام  يطْ فتي دَبت ص  َبا يَخت  َشخه

 لتَكيه تَقهَطعَ 

لَّذَّ ت  يَّةَ لت  الرٌََتَاتت الَدَّائتيت

دت  َب فتي اآل ت ذَاتتهت االره َوايَةَ.َوتْ ي ت  َ اَء َوالغت

َن الْمغَاَبَياتت فت  يَّةت َكمه بت  ي تتلهَإ الَحَيَكةت الَخفت

َإم َبائتلَةم  مْ أبُّ تَست  تَيه

كهَيى لذ ت ت لت َبادت   َها ت اليَّ  .َدلَ  الحت

يمت  قت م ْبٌَنَت تَ ٌَا ت لل  السَّ  َوَديهنَاكت

رَا  يْنهَس م تٌََّست ثَالت الاَّ  .َوالمت

ينَئتذ  تَنهثنت    يَوحت

يي   ي   َوَخطت ل  َظيت  .بتَشكه

 

 كُوب يا ي أَشاَم اللُْربَا   السَّنَو ي   ل ألْقُحَوا   

 

يه قلتتي!                                      فليَنهفَ ت

 فَليْنههت الْحبُّ  

َوتتهت َجَسدت     بتَحسبت َش ه

 أَباْ و

 

نَقَةْم افَهْم الشَّيه  قَدت انهٌََءَع غت

د   م ودمابة نيقةمرنتقة ْبٌو  ت

ب دبي بيبيع  ْبتاغ     .وأجَّ

م َح ال ذياْ  الشَّ وانيُّ  قد لْق ت
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 لْرَابتي يَْءي تْ  ذْنَيهتَإ؛

ْجَ ا يَدت  ت د ام َوالٌَّتي تٌَْو  ْ جت يلَة قت  .السَّاْق الصَّ

. ْ فتي الَحدَائتقت الْمرهٌتَمةت تَة ْ الْمنهٌَصت يَة َيتَْإ الرَالت  َرهه

قهني يا  اهْم َبء ت  أنهَ م َوْبنهٌََ َكةم هْدَّنتيأوَّ

ت. َك النَّدت   ييت ٌَلتئت َوبتَحيت َإ الْممه  بتفَمت

لََإم ْق نَ هدَاَ  َحوه ثهَل َحلهقَة  يَنهغَلت   َوبت

ْج َشفٌََا  رْنتيم َوتَنهفَيت   أنْمُّ َْمام فٌََْيص ت

َي   فتي َ أهإت ْختَّيهَءتتَإ.   فٌَلْوْح قَطه
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لخوسيي شانويل بارسيا خي   

( أسٌاذ اللغة اإلستاني ة وآداب ا في الٌرليم الثانو . 1965)قادش  خوسيي شانويل بارسيا خيل   

ة الْمديي المسالول دن ب ل ة  1995يشغْل بنذ  ة  1998ل دب والفكيم كما يشغْل بنذ  كاليطاب م  ب م 

افة بقادش. يْشيْل دل  ْبديي سلسلة كاليمتي لكٌب السيد القصيي الٌي تْصدْ ها المالس سة التلدي ة للثق

قاعة م 2003 أَحاي يُ  النَّْ ر   1998 الَحلائُا أنَْصافاً . نشَي الدواوين الشريي ة الٌالية: الىايدادا  النشي 

ياهٌ شمنوَعةم 2005 الةسوفان  .2011 ساعةٌ بئ كاشيران  م 2009 ش 

)كوسٌا يكا(  المج ول الوردويأنَ َء نمن سلسلة كاليمتي األنطولوجيات القصصي ة الٌالية:    

 حةاية بئ جنيان)المكسيإ(. كما قام بٌ ميع قصص:  جم ورية الذئاب)كولوبتيا( اللاب الم جور 

 لكا لوإ لدبوندو د  أو  .

التنية. وساهم في الرديد بن -نشَي الرديد بن المقاالت والْمٌابرات في َب ا ت لستاني ة وأبييكية   

م  لبايي  أندلسيام كادي  نوورشاثيو م دياريو كاديم ادينا سيركم راديو كاديوسائل االتصال: 

ي و دي م وهو دْضو بالس سة كا لوإ لدبوندو د   يل  ينديبنديينطي دي كاديم كاد ي  يْل كُر 

 أو   بمدينة قادش.

 

 سينما  ية 

 

ينتَما اْفْولٌَتَإ تتلهإَ  ثهلَما فتي ست  بت

يدْ الصُّوَ  تم َوا مت ْ َحيهْث يٌَتمُّ تَ ه دَ   لرَوه
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 ْبَ دَّدامم َبيَّ م بَرهدَ َبيَّ   لل  قْتهلَةت 

يَي تم  األبت

م َكايَة  َو بتدَايَةت كْل ت حت  الٌَّقَدُّمْ نَحه

يَنم َي ت األقهَءامت الَ ائترت يْل ْربه  تَرهطت

َ اْ  الٌ تَيايهاي ت   انهفت

 سْقْواْ القَتُّوات 

َإ. بت فَةت نَوه  فتي بتدَايَةت غْيه

نََحَإ ا  لَحيَا ْ لنه تَمه

َت َدلَ  ذَلتإَ   َحٌَّ  ول ه أنهَ  أصهَي ه

قتي ت  ٌَوه َصةم ْبَمافتلَةم لت  فْيه

م َاقهَس اإلَدادَ ت   َولتَدادَ َ اللَّقهَطةت

يرَةت  يئَةت أوت السَّيت يَيا التَطت  بتالَكابت

ثتيلت الَمشهَ دت  ْ لل  تَمه دَ   الرَوه

يلهمت  ضت الفت اَل َديه  َبشهَ د  خت

دَى تتلهَإ الصُّ   َو ت لحه

ٌَفتي.  الٌَّتي تَههَ ْي َوتَخه

نه ْبَشاَهدَ ت  َن بت  لتَكيه تٌَََمكَّ

َس َدَشَي َ َبيَّ  اَل َخمه  َبقهَطع  خت

لهتتدَايَةت  هت لت يَة باالنهفترَالت نَفهست  ْبٌٌََالت

يلهمَ  يدْ لل  الَخله ت الفت  نْرت
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دَا ت   َدلَ  ال ت

ي    َداء  َوههمت  بتاد ت

َكا ت أنَّهْ لْيبََّما يَكْوْ  ب  اإلبه

ييت َحيَاتتنَا.  لصهاْح َبصت

 

 تَاْد يُو

 اْنههْيه للَيههت 

َساإت  َ  تَأفتييت اإلحه ْح تَحه  َوهَْو يٌََفَسَّ

نتهت ْبتَاَ كام  لَ  بتَكوه  األده

نه َسَماء    فتي الَمَساءت بت

.  َنئتيلَة  َوَدذهبَة 

ين يَح الَخَماست  يَنههْْي  ت

م هت رهيت ْش َسنَابتَل شت  تَ هيت

 ْ  َ يَصهْ تَمه   قَمت

ْمهْ لََمَساْت الرَيهنت  جت  الَّذت  ال تٌَْيه

 اْنههْيه للَيههت 

ست   فتي ْحدْودت الشَّمه

دَتتإَ   الٌَّتي تَرهلْو بَيهَن أوه ت

. َ ة  َن  ْبٌَأَج ت يْ  فتي فَوه  َوتَفت

يَّةْ  يهفت َ ةْ الصَّ  آه  أيٌََّْ ا التَ ه
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م تت نه دَائتَي ت الَموه ت بت ْ الدُّنْو  يدَ   َشدت

ب  أل يب  ْبلهٌَ ت  مْ تَرهذت

َئ َنئتيلَةم.  يَصهرَْق َصالْونَات  َوَشَواات

ت الَ َسدَ  لٌَّو  َي   َخدََب ه لت  فتكه

. هت ت  الَّذت  لمه يٌََنَاَرله َدنه ْحنْو 

ٌتنَاقت   بَرهدَ االخه

مت الْمرَلَّقَةت  م فتي َشتََكةت النَّوه يحت الرَاتتيَةت  َوالي ت

 ٌَ مَبشهدْودام لل  َحيََوا   ْبحه  ضي 

ب م د ت َشاحت د  جت ق  َوبَا ت  ْبٌَرَي ت

تْوبامم ْل أنََّإ لنه تَكْوَ  َبحه  َسٌَرهيت

 َوأنََّإ َسيَتهلْغَْإ فَقَطه ابهٌتدَاعْ

م َسة   دْذْوبَة  َشيت

 ْ ئت الْمٌََيف ترَة َوا ت ْ الطَّ  َحالَة

ثََيم  الٌَّتي تَسهرَ م لت ْنَيهَ ة  أكه

.  للَ  الٌَّدَفُّقت فتي التََ اءت

 

َسةُ ا اد  لَحاسَّة السَّ  

تَيهنت َ أَيهْ  أبتي  َبيَّ

تتهت   بْرَيهدَ َبوه

 األولَ  فتي شْرهتَةت 
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يت الكْتهَيى.  َحدَائتدَ فتي أَحدت الَمٌَاجت

بَ  يَي َبرهقْوفَة  َولَوالت  َبا بَيهَن َبَسابت

م َشة   بتْيْؤوإ  ْبَخوَّ

يدام   قَاَل لتي لتنَّهْ َكاَ  َسرت

تَا. يادت َبا ه  لتمت

 ْ َيى فتي َهافَانَام َواأل  خه

م لمه يَكْنه قَطُّ هْنَاَك. م بتا َ يهب   َحيهث لبَّاَ  َحيَاتتهت

َبائتيَّةت  لهَمةت التَي ت تتطْ َدتهَي اله   َكاَ  يَ ه

 لتَسالتمت التَيه ت 

يله َكاَساله  ْي ْخولهيَا ه دت  الَّذت  ْولتدَ فتيهت الشَّادت

َولَ  يَة  أاه َ اعت خاست  للَ  ذت
 َبشهدْودام

تهيَة    تَاهَ بَيهَن صت

 ِْ 

سْو َ   َكانْوا يَْما ت

لهغَا ت  يَّةت لت َالت الَحفت َ  اله ت  تَحه

يشت الْمَسايَفةت فتي َبَمي ت التهَيادْو.  بتا شت

يت   أغهَيْب َبا فتي األبه

َما َدَيفهْ  أنَّهْ َكاَ  َبي تٌام. لهٌَيه ت  أنَّهْ فتي الْمنَاَستٌََيهنت كت

يل   دَ   َاوت  َسفَْي َدوه

ي ابت ْجوعت َدتهَي َحتهلت أحه ليُّ  لت



 115 

يتي   َجي تد :  أوه تَءه

م َصاءْ الٌَّأفتيَياتت ْشم لحه هْ الْمنهَكمت  الَوجه

َناءت أقهدَام   ثهل َنوه َناءْ بت ْص َوَنوه  الفَمْ الْمٌَقَل ت

نَةت  يَّةت الَخشت نت ٌَإُّ بتاأل ه َي تَحه  َكانَ ه َوهت

. َخةَ َخَطواتتهت  تَْءي تْن نْسه

   

يااشاشون ل  

وفات أبابي.  لل  أنطو  أ ُّ

 هكذا فيَّ نيسيس با أجنحة في أدالي التحا 

ليثابا                                                                                                                  

 

ينَةت َهافَانَا  يَقْولْوَ  ل َّ فتي َبدت

يت فتي السَّاَدةت الثَّانت  نه فَ ه  يةت بت

 8األَحدت 

نه َسنَةت  نه أغْسهطْس بت  م1976بت

م رهي  َل للَ  شت رهيام َوتََحوَّ  َوبَرهدَ أ ه َكٌََب شت

م ل  م وْبٌََ ل ت ل   فترهل  فَمت

م بتتنهَسانتية   بهوت م ْبَصاب  بتاليَّ يظ   َغلت

يلة  لترَنهتَي  َجانتح   ٌَحت تههت ْبسه  شت

يَي  م يَكةت قَاَدة  َصغت  فتي أ ت
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َن التهْيونهءت  فتيٌّ بت ثَال  نتصه ْن َدليهَ ا تتمه  يَْ يهمت

يَامت  نهدَ القت تتيم َودت  لتَما ه

ينَة  تَنهَساْق َبَع الٌَّيَّا ت  م فََمالَةت َسفت  َوهَْو بتٌلَإ الثََّمالَةت

فَةت  َمةت َداصت َ  َ حه  أوه تَحه

م ئٌََيهنت لهتْوتَاْبولت فتي الي ت  السَّ

ٌترَا َ  نت اسه    انهَءلَق بت

ي تقت  هت الضَّ ت َبَمي ت  َوَسقََط فتي فَخ 

يَةت   فٌَََطايََي نَرهاهْ َوفتي َغشه

يهت َبا بَيهَن تَفَاَهات  َوسْْموم    تَاشت

َوَانتهت  لهتَةت لت  َشبَّ َ أَسهْ بتالَحافَةت الصَّ

ْ الَحلهَواَء والن داءَ  َصالْه  َوقده َكلََّ  انهفت

لْو النَّقَّالةت  َيَجهْ َحابت ثهَل دْب    َحٌَّ  أخه  بت

يْيو نت تهْيوَكادت صه فَة  في حت دَا ت شْيه نه فَغهَي   في جت  بت

م هت يَ ا ت ا ت ست لَ  بتدْخَّ  َكاَ  َبغهْمو ام َحٌَّ  األده

ذَاذت  َ اق  ْبتَلَّلَة  بتاليَّ  بتَ ذََوات  َجافَّة  َوأوه

شهْيو َ  بَع  َودت  َولمه تَنهقَ ت أ ه

ئَوت    َساَدةم َحٌَّ  َغيَق فتي الهٌتَ ا  ب   ت

 َغتتي  .                                             

 يَقْولْوَ ...                             

م  إت هت الَحا ت ْل أ ه أفَق فتي َباكت  أنَا أْفَض ت
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بت  م   ال فتي الَماكت الْمَشاغت يَّةت  ذت  االبهٌتَساَبةت الرَههمت

َيىم  الٌَّتي َحدََسَ ا هَْو قَتهَل أ ه  َل لل  َساَحة  أخه  يَنهٌَقت

نتَحةت َبقهصْوَصةمم يدَ ت باألجه َن القَصت  ذاَك الَماْك َخَيَج بت

ثت  ابَقت الثَّالت ْ فتي الطَّ   الَبَس َجتهَ ٌَه

. هت لت مه نه حت َيابام بت يلْوغه يَن كت شهيت َسةم َودت ائَةم َوَخمه َ  للَ  الرَدَمت بت فت  لتَكيه يَخه

َن الَ انتتَيهنت َولتَكيه يٌََنَفََّس فت   ي َسام  َوَنَع لهْ بت

َيهْ  حه يَا ست م َولتَكيه يَحه يٌََّيهنت  َغيهَمٌَيهنت كَْيوت

َودَ  ت بتَسائتق  أسه ْجَوانتي  َن الَخَشبت األ ه  َدَيبَةم بت

م نت ائتيَّ ٌقيم  التَيَاَض الاَّ ل  ْبسه  تََ اَوَر بتَشكه

. كهَيىم َودَقتيقَةَ الصَّمه ت آ َ الذ ت يه  بت

ي ت  َن القَْماشت الَخفت َ اب  بت َ  حت  َوَخَيَج تَحه

عتم َوا ت يَع الشَّ  َصقت
 دْوَ  أ ه يََطأَ

جام  يت م ْبٌَدَحه م بتأفتييت الكٌْْبت  ْبَحااا

بَ  نه َكَواكت ل  بت ثهَل فَوه  بت

دَا ت َحافتيام   َحٌَّ  االنهحت

بتينَا ييه ي ت نَادت  بهْيوست َو ست  نَحه

ي لل  هْنا ا يَن نَنهٌَمت  آل َ فالَّذت

 َسنَضهحْإ َكَمَ انتينَ 

َما سْإ بت ت يْمه  َدنه فيهنتَإ النَّرهلين الاَّ

َ  ت النََّءواتت   نادت
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يَن يََييَانتنَا كَْضا ت حت ياَ  ت يَيه  َواللَّذَيهنت أفناَء الء ت

. يةت َجاجت َ اتت الءُّ يتَيهنت َدنه اقْوإت الَواجت  َغيت

 

يح    َوْردَةُ الر  

حياتي                                                                                                               

  يح

                                                                                                     

 جوب

ياْح الٌَّتي ال تَْخي تْب اآلَباَلم  الي ت

َي ممتتلهَإ الٌَّتي تَ  ْل ْبٌَأخ ت يدَ م َوتَصت   ْبُّ َوحت

يامم تتلهَإ الٌَّتي تَْسافتيْ   تتلهَإ الٌَّتي تَتهْيْر بَاكت

يفَةْم فت م الشَّ دت يَةم ْبقَنَّرَةم بتالتَيه  ْبٌََخف ت

. حت فََيإ  يلَة  َوبتْ يه ض  بَلت  بتَيائتَحةت أ ه

لَة   ا   ْبٌََم  ت يَاْح ْبيَّ دَ تم  ت يَاْح الرَوه   ت

م تَرهتْيْ  نه قَلهب  ذَابتل  يتَة  بت دَّ قَيت  جت

ْل دْْبودامم  مت ْيم تتلهَإ الٌَّتي تَحه  تتلهَإ الٌَّتي تَنهٌَهت

 َوتتلهَإ الٌَّتي فتي ذَلتَإ السَّرهيت لتَكيه يْغهَم  َدليهَ ا تَقهَطعْ 

. َصلَةت َ اتت التَوه فَاع  كْلَّ جت  فتي انهدت

يَّة  ال ْبٌََوقَّرَة  َوَبا ياح  دائتيت َي  م ت  كت

يرَة   د ت َسيت ن تي تي الَ َواءت بتأذهْ ع  جت يَاْح جت   ت
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َكام   ْق األبهَواَب َوالنََّوافتذَ بتتحه  تتلهَإ الٌَّتي تْغهلت

ي الرَالَمْ َوبرهدََها َل يَنهٌَ ت َي تَصهْيْخم َسوه  َوهت

. َق الَمَطيت يَةم فَوه دَ م ْبٌََياخت َل تَهلُّ َ اكت  َسوه

اهْم أيَُّ ا الدَّ ْإ الَ َواءت أوَّ يْبم دَ ه ْإ الغَيت   ه

. كهَمةت دَّ الحت  الَّذت  يَنهدَفتْع نت

م يمت لَتتيَّةَ النَّست يفَةم وال لوه  ال أقهدَاَم َخفت

م ينَة  فتي َحنَق  فَائتي  تَة  َحءت  بَله َ هه

م ييت  لتي َظ هَيكت  َهَكذَا َ أيهٌْإت قَتهَل أ ه تْدت

أإت  َ    بتاليَّ  فَوه

 ادت  الْمٌََ ت تَي ت.َواألقهدَامت َواأليَ 

 

1974 

 

يدَ   ا ْقم قَصت ٌَيت اْق يَحه مه ثَاْل الرت  لٌ تمه

َ ام رَة  ْحْيوْل بتدَايَةت أبهيَاتتَ ا بتاسهمت الوه  ْبٌَقاات

تْو ْل كْولْوبه مْ األوَّ سْو ه فتيٌتيتَالهدت م الْمارت يه  ليمت

نهٌتينَام ينْوم فَالت  الَكابهٌتنه تهْيوت

خه  يْل واإلت تَيامالرَمُّ أخت  َو ْ َبااَل سْوبه

ْ لطْومه َسايتييه  نَة َوْ  الْملَوَّ  َوالصُّ

 فتي َك ه ت الَخفَافتيشت 
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يَانَةْ... م الخت لت  آلَةْ قٌَهلت النَّمه

. نه قائتَمة   يَا لََ ا بت

م مت  كْلُّ ذَلتَإم يَتهدْو لتيم فتي َهذَا اليَوه

ذهبَةم قَاتتَمةم   كت

دَ ت. لهرَوه  بتا َبرهنَ  لت

نَ نه لت .لكت  ٌََحدَّ ه

 1974أ ه أدْودَ للَ  

يَي   فقَطه كْنهْ  َسأفهرَْل ذَلتَإ   لت ْنَيهَ ة  قَصت

َبن الَكافي إليقَالت الَمشهَ دت   الءَّ

َوتيهنت لل  األَبامت  ذَ َبَكانتي خطه  ولتَكيه أتَّخت

تَاقت   وأفْوَر بتالس ت

م  َوالقْتهلَةت

قَاَوا ت   َديهنَا ت َدَيبتيٌََّا ت َر ه

فهلَ  لط ت م فتي الَحاَ  ت كْل تَ ا.لت نا ثَيت ْحسه  ةت األكه

 

 اْلْلَ امُ 

ٌَنَامَ  ييت  لت  قده تََخلَّيهْ  لَإ َدنه َسيت

ٌَْإ َباالم. َوأدَّيهْ  َدنهإَ   قده أقهَينه

ي َوالغذاَء فتي َددَد  َهام     فَمَن الٌَّاكهست

اتت َوَسدَّدهْت لإَ  َن الَميَّ  بت
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غت الَكفَاالتت الٌَّت   ي فََيَنَ اكْلَّ َبتَالت

. يَّةت  َدلَيهَإ القَْضا ْ بتَستَبت َشيهَطنَاتتَإ اللَّيهلت

لهدَ  ٌَرهَملهَ  جت يم واسه تَاست َ  لت  لقده لَتتسه

َهَميهنت أو فَافَةم   نتَسائتي َوبيه

ْبَ ا دت ٌَخه  كْنهْ  بتالَكادت أسه

 وَباذا نتلهْ  ْبقابتَل ذَلتَإ؟

قُّ الرَنَاَء َحق امم ٌَحت َء يَسه  ال َشيه

يدَ م  ال كهيت وال قَصت يي  بتالذ ت رهي  َجدت  بَيهَ  شت

م. ْل كْلَّ ذَلتَإم َحٌَّ  أكْوَ  دَقتيقا ٌَأهت  تَسه

فهَحةت  هت الصَّ تَاعْم أَباَم َهذت  َدلَ  األقل ت االنهطت

 التَيهَضاءت الٌي يْقاْل َدنهَ ا الَكثتيْيم

م. م َغتتي ا  بتأنَّنتي اقهٌََيفهْ  سْلوكا

 

َةايَةٌ َشا ل ألشْ  بَاح  ح   

؟  تت  أ ُّ اييق  ي ْب أ  نواج َه لكي نٌحدََّ  لل  الَموه

 شا و  أولدر

ينََما أدهنْوم ْك حت َبادت ُّ الَّذت  ال يٌَََحيَّ فْوْ  اليَّ  ذَلتَإ الرْصه

م ينََما أْبيُّ بتَ انتتتهت يَّة  حت  َوالَّذت  يَْحي تينتي بتَمَودَّ   َاتتيرت

ينَةت الشَّا عْ خَطَواتتيم َوالَّذت  َوَسَط َسكت عت ال يْفهءت   ت

 أظْنُّ أنَّهْ أبتي.                                              
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ئْنتي ْ الَ َواءت تتلهَإ الٌَّتي تْفَاجت  َصفهرَة

عت   الشَّا ت
يَةَ ا ألْ ُّ َراوت ينَةت لَمَّ اَل أيَّامت السَّكت  خت

َيابَات   ْ  انهطت دت  َوالٌَّتي تْحه

َيتتيَوتْتَرهثتْي تَسهيت   يَحةَ َشرهيت  َوالسَّاَداتت األولَ  فتي ْبفَك ت

 أظنُّ أنََّ ا أبتي.

ْب فتي َصده ت  م َبا يْقل ت صا ْب بتأ َّ َشخه دت َساْإ الْمءه  َوذلَإ اإلحه

ءْ  م ذَلتَإ الشَّيه يَّةت ست يَي ت الشَّمه فت دَاَء فتي الضَّ وه ْحَب الَكثتيفَةَ السَّ هت السُّ  َهذت

ْص  َيتتيأوه ذَلتَإ الشَّخه يدْ َ سهَم ذاكت  الَّذت  يْرت

ينََما أَني تْع الهَخيهَط أوه أتَلَرهثَمْم  حت

ْ  في الفََيابتم  ْب َوالصَّابت ْت الشَّاحت  ذَلتَإ الَ َيْإ الَّذت  ال يَيت ُّ َوذلَإ الصَّوه

م َ ائتَحةْ التتدهالتت  ء  له  لكنت الَمسهْموعْ بتَ اء  َوبتدت

ٌهَياْت بت  نهٌتمت ا ت الٌَّتي تَله ْو فتي أنََّ ا لمه تْغَادت ه قطُّ َوتتلَإ السَّ  َن الدُّخَّ

َي تَْيافتقْنتي ْ َاتهرام َوهت لَة هت الرْءه  َوَهذت

م   في القَلهبت األَشد ت َسَوادام لتَ ذَا األَحدت الصَّابت ت فتي الَمَساءت

 أبتيمأظْنُّ أنََّ ا                                                          

ءْ  يم ذلتَإ الضَّوه لُّ قَدَبت ينََما تَءت ْق حت َهاْ  الٌَّتي تَنهغَلت  تتلهَإ األره

ييامم ْ  َصيت دت َواءْم ذلتَإ التَاْب الَّذت  يْحه ينََما تَنهَطفتْئ األنه  الَّذت  يَتهدْو حت

م ْب ألتهفَهت َس هو  تهيت الَّذت  يَنهَسكت َن الحت َداءْ بت  َهذَا الوت

يَّة  ال تْفَإُّ ْ ْبوْرَهاَويٌَهْيْك بْقهرَ  ي ت َسالَة  ست  ةم فتي  ت

م لت الٌَّتي لمه تَكْنه ْبنهذْ هْنَيهَ ة  به  تتلهَإ اآلفاْ  َدلَ  اليَّ
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بتي.                                                     أظْنُّ أنََّ ا ألت

دَ  هت الْمٌَرَد ت سْنتي بتأَصابترت تَْح الَّذت  يَلهمت   ت ذَلتَإ الشَّ

. ية  اْلولت قتَ  بتَمسه هَ الهَموه يَا ت وأ ه يَْواجت لهرت م َويَأبَ  أ ه يَتهْيَر لت  الَّذت  يَْياقتتْنتي بتا تََوقُّ  

 

َ  الَجنَّة    نوٌ  ش 

 

يقَة   ٌَتَة  َوَدشت  لتي َبكه

 ْ يقَة يقَة  َوالرَشت يَة  َوَدمت ْ َدالت ٌَتَة  الَمكه

لَ  َوبتا بتَطاقَةت  يَي  م َخ ه دُّ َصغت يَّة   جت  هْوت

ٌَوت  رَةَ تَحه ٌَتَةَ الشَّاست نَّ الَمكه  لكت

 الكٌْْب كْلََّ ا تتلَإ الٌَّتي كٌْتت  

َ لَْ ام  بتلْغَة  أجه

يقٌَتي  غهَم بََساَاٌتَ ا  َوَدشت

يتَةَ  ْل تتلهَإ اللُّغَةَ الغَيت ٌَرهمت  تسه

.  بتتتهقَا  

 بتدْو ت كٌْْتتي                     

ي ٌَحت يَا.َسيَكْوْ  ْبسه  ام َدلَيَّ أ ه أحه

يقٌَتي. ْي بتدْو ت َدشت  َوَكذلتَإ األبه

هت  اهَْمام كٌْْتتي َهذت  كت

تٌََْ ا فتي اللُّغَاتت  تَةْم هت هت ال ت  َوَهذت
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 . كهَمةت  تَْمدَّانتي بتالحت

ٌَاَ .                         يْع أ ه أخه ٌَطت  ال أسه

يَا بتدْو ْل أ ه أحه َما كْنهْ  أفَض ت   ت ذَاتتي.بتدْونت ت
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 نَْ ُر األْردُ 

 

ْينا: لهْح يَْط  ت  المت

نَام  ل ه تَألَّمه

 ل ه َواَ يهنَا بْخنْوع  

م يَحنَام نَاَ  الٌَّنَاسْلت  تتَا ت

م يَْكث تْ  الَماءْ  َن اإللهت تَةت بت هه ليَّ  فَلت
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يَنم ْيوبت يَاعت والََمحه  ليَماَ  ال ت

 ليَماَ  الَّذت  يٌَهرَبْ 

نَ  . بت  االنهٌتَها ت

لهْحم ْينَا المت ب  ْبدَنَّس  يَْط  ت
ثهَل فله  َوبت

 َدتهَي األلمت نَأتتي لل  الَحيَا ت:

ْ ْيَها. َيى نَ ه  َوَدتهَيهْ َبيَّ م أخه

(2009)بٌخيلم   

 

 الُمَراب ي

م ْق فتي الَمشهَ دت ٌَغهيت  ْبغهٌَتتط  ذَاَك الَّذت  يَسه

ثهلَما فتي أدهَما   ذََهتتيَّة  بتدَ  مبت  ائتيَّة 

يَّ آلبَائتهت  َ ادت يَياَ  الء ت ْيْ  المت  يَحه

م لهْحلهمت َوى تتلهَإ الٌَّتي لت َيى ست يَل أخه  بتا َبَحاصت

َء َصَوابَهْم َن الرََملت الَّذت  يْفهقتدْ الَميه  َوْبرهف م بت

َجةت  ءت َناءت َواألبه َن الضَّوه ي ذَاتَهْ بت مت  يَحه

م َويَءه  يَّةت تَاحت يَّةت الصَّ  دَ ت الَحَضيت

م َيبهَطةت الرْنْقت يَّ لت ٌتنَاَق الَودَجت  االخه

يلَةَ  أ  الَ مت يدَ َ والَميه يَّاَ  َ الَ دت  السَّ

َ  ت.  َوْبلهَحقَاتت الَمَكا ت الْمَ اوت

نَاءت  يْق َدلَ  الغت ٌَفت  ْبغهٌَتتط  ذَاَك الَّذت  يَسه
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ءت َودْونََما َجَيإ  ْبنَت ته   لضَّوه  الصَّابت ت لت

ْ  َويٌََ  هت يَقت  ثَاَءْب َوفتي فَمت

م يت  تَنهفٌَتْح هْوَّ ْ الفَ ه

ست َدتَثامم رام فتي الشَّمه َط ت  الَّذت  ْبضه

َسٌَيهنت  ْل بترَيهنَيههت النَّادت  يٌََأبَّ

م َوفتي السُّْحبت  َكتتيَّ يَب الَكوه  القَضت

م  يَّةم َويََيى بََ را م َبنَوت  يََيى بْقَرا

ي بَيهنَما َهَْو يَ  م ويَنهٌَشت يش  عْ بتا  ت ٌَمت  سه

يدام. يَّةت َسرت يقَ  السََّماوت  لل  الْموست

َ ا ت  ل ت األشه  ْبغهٌَتتط  ذاَك الَّذت  فتي ظت

يْ  م َويٌََأخَّ نتهت َحي ا  يْرهَ ْب بتذَاتتهت لتَكوه

ٌتتَاَ ات  نَتَاتتيَّة    الده

لت  يق  لتَما بَرهدَ األكه  َبغهْمو ام بتنَتَات  َدمت

َن الحْ  قهدت َوالَّذت  ْبٌََحي ت ام بت َن الحت ثهلََما بت ت بت  ب 

َم بتا َبكهَسب   مت أ ه يَنهَصيت ليَوه  يٌَهْيْك لت

َبنَ  ْ  لذلَإ أل َّ الءَّ ئتي   وال يٌََأسَّ  َبيه

 ْ لْه ٌَره ت يَطاتتهت وال يَسه طت ْ  َدل  تَخه  ال يٌََرَسَّ

ء   م بتَشيه ينا م َوليهَس َبدت يت الشَّ هيت  الْوصْوْل لل  آخت

هت  نَفهست .ألَحد  بَله لت ل  َجي تد  يت بتَشكه  م َوالَمدهفْوعت األجه
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هت  لت َحه ت نه أجه ييام ْبغهٌَتتط  ذاَك الذت  بت  َوأخت

 . يهت لتذَاتتهت ٌَ ت هْ الْمَيابتي دْوَ  أ ه يَشه  يٌََأوَّ

اذ  َبغهْمو ام فتي فََيَوات   ثهَل َشحَّ يَا بت  أ ه يَحه

قُّهْ. ٌَحت يدت َبا يَسه دت ٌلتكْ ا وذاَك بتالٌَّحه  يَمه

 

 أبنية رائد الوضاء

I 

م ء  م فَلهنَنهَس كْلَّ َشيه م لل  األَبامت  لل  األَبامت

يَياَ  للَ  األبَد َي َ َوالمت  َولنَفهقتدت الذَّاكت

يدْ َدنت الَحد ت  يَن دْيْونْ ْمه َ أته َبا يَءت فتيَنم لَْطفَاء َوَب ه ْولت ثهَل َدَ ائتَء َخيت  بت

لََن َدنَّا الَماْك َبا بَيه  ا أده يَّة  لمَّ ٌتفَالت َوات  احه  َن أصه

بَ ه باإلفَانْولت والتاْلإ  أوه فتي ليَال  تََشيَّ

نَا َيَق َدلَ  أفهَكا ت ل  أخه ٌَنتديَن بتَشكه  ْبسه

. نهَضدَ ت َحانَة  ثهل سَْكاَ ى بت  بت

 

شْوَشة  بتالرَادَ ت  ثهَل أبهَواب  َبيه  نَنهْمو بت

م ة نْْموٌّ بَله تََياْجع  نه ليهَس فمَّ  لكت

يَّة  َبادَّ ءت دَ   َوَخايَا َ به     َهابت

م ةَ نْْموٌّ بَله هَْءال  نه ليهَس فمَّ  لكت

. تهَوالتت م لتَن  ْبيٌّ وَخَياء  فتي المت ء  ْبدَنَّس   َنوه
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ْب دَيهْموَبةم  ٌَست ْع الكْلُّ َحَوالَيَّ يَكه ا يَلٌَمت  لمَّ

يقَ  الَمَسابتحت  يقَاهْم ْبوست ٌَاء َوْبوست ن تي. الش ت ثََي بت َغةت أكه  الفَا ت

َي ْ َرنَابتيَي. فهق  دْ ه  َحيهْث تَغهَيْق بتيت

يَي ت  َها ت األخت ْ الٌَّتي تَذهْ و َ َبادَ األره  أوت اليَد

طهيت التيَانْو. طهيام أقهَيَب لل  دت نَا دت لت  َوتَْيجُّ فتي دَاخت

 

رهنَا فتيَ ام َ  ْ الٌَّتي نت  الدُّْ وْب القَذت

 رْودَ أبَدام.َوأوفتيلهيَا الٌَّتي لتي لنه تَ 

َها ٌَلَْس آلفَا ت ت يَتهقَ  الَ َماْل الْمخه نه فتي الَ و  ائتَياْت لكت ي الطَّ ضت  َسٌَمه

َيأ  . ْي ابه طه امت يَتهقَ  دت نه فتي الَحمَّ ت لكت َكايَاْت الْحب  ي حت ضت  َسٌَمه

  

تم ثل َسدَّادَ ت الانتَ ائتي   أنه ت بت

نَاَء المْ  ْل الَمَطَي َوالغت مت َيأ   تَحه َب لتآلبَاءت اليٌََاَب مابه  تهٌَ ت

دَّ  . فَلهٌَةت بتشت  بَرهدْ َبا َراَل لدَيهنَا الَوقهْ  لتَكيه ال نٌَََشٌََّ  أبَدام فتي الطُّْيقَاتت الْمسه

ي تهْح َديهنَيههت َويٌَََ  َّ  اسهمت ْك الصُّ يَن يْفهيت  اآلَ  حت

ْيْجم يَا أوفتيلهيَام لتكَ  يتٌََيهنت نَخه  يه نٌَََ نََّب التَْكاَء.بتَشفٌََيهنت َغيت

 

ْر ْبدهيَةم  ص  َبا يَغهيت د  َوَشخه ةَ بَيه عت فمَّ  فتي الشَّا ت

تم لَ َواهتيت   بت لت نت الفَا ت
 فتي التَطه

م هت ل  بتأْبو ت َ ات  فتي َحلَتَةت ْبتَاَ َر   َوَداهتَيات  َودَيُّوفتيُّوَ م كْلٌّ ْبنهَشغت بْو ْبَخد ت  ْبَ ي ت
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لْوَ  بتَ الَ   ةت الصََّيَخاتت اللَّيهلَةَ اللَّيهاَء الاْبٌََوقَّرَةَم لنََّ ا السَّاَدةْ الٌَّتي يْدَن تسْ يَْكل ت

. دت فهْل بََياَءتَهْ َويْرهٌتمْ الَ َواءْ بتالسُّرَالت َوالَ دَاجت  فتيَ ا الط ت

دْو َ  اْإ الْمٌََوح ت ْي الْحيَّ لَ ةت الفََوانتيست ياَْلخ ت َ  ل ه  َوتَحه

يَّةَ تَغهيتيَي ال يَانت يَّةت بَيهنََما يٌَََصفَّْحوَ  الَ َيائتدَ الي ت  دَّوه ت

يَاقَةت  يمت الس ت إت تَرهلت اتت َبدَا ت . فتي َبَميَّ  بتَحَيَكاتت َحنتين 

يَّات  لْرهتَةَ تَتَادْلت  دُّ َبلَكت  تَلهرَْب آنتَسات  جت

يَّةت  م َوفتي الَحدَائتقت الرْْموبت يَّةت ٌتفَالت  القْتَّرَاتت االحه

. يَةت لهَ اوت تَةَ لت َ  اإلَشاَ اتت الْمٌَقَل ت يُّوَ  يٌََلَقَّوه  فتٌهيَا   ال َشتَقت

  

 ْ ْ َوَحيَاتَه د  َ تََّب َدَملَه  كْلُّ َواحت

َي ت  يَّةت الذَّاكت يَع قَوت نه يََسا ت اْتَا   بت ثهَل َبيه  بت

قَامت الْمَمافتلَةت لتذَاتتَ ا قتيٌتَ ا ذت  األ ه  بتٌَوه

.َوذَلتَإ الٌَّ  يَّةت فتي أدهَماقت الصَّده ت يَكانتيكت لسَّالتمت المت ْبَ ادت ت لت لت الاَّ  رَطُّ

ي تت ْ ْمه َواسهمت م َوالَّذت  أشه ي بَيهنَ ْمه شت دت  أنَا الَّذت  أبه  َوحه

لَ ْمه   َخابتييي لنهَسانتي امم أتََوقَّْ  ألتَأبَّ

م َوا ت ال  تٌََدَفَّْق َدل  األسه نه ظت َكة  بت ثهَل بتيه  بت

م َوا ت ثهَل َسَمنهدَل  ْبنهَءلتق  َدلَ  األسه  بت

لتتي   فتي َجَسدت . ا   لوه نه دْخَّ ست بت  َبَع ذَلتَإ اإللهَ امت الْمٌََحم ت

 

؟ يَّة  تْقَالت ء  بْيه دَيهَ ا فتي َصتَاَحاتت َنوه ْي لَإ َدنه َسادت ا َكانَ ه تَْشم ت  َوَهله تَذهكْْي أوفتيلهيَا لمَّ
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نَّإت كْنه ت تْره  ت لكت ي  ست يَّة  َدلَ  الكْيه نهدَ اإلبهقَاءت َدلَ  يَد  َبنهست تتينَنتيم أوه دت   ت

يَن َدلَيههت َخْ ولَةم. لتست  الَّذت  كْنه ت َسٌَ ه

 

م ء  يْل لتإلَحاَاةت بتكْل ت َشيه ٌَحت ْب الْمسه
 أه  َهذا الدَّأه

. َيأ   َوكْل ت َاائتي  شهقت كْل ت ابه  لترت

نَا فتي دََوائتَي حَ  يه  ٌَّ  بَلغهنَا التَيهَ .لقَده ست

َن الرََواصت ت  َياقَاتت َوَكمه بت َن اإلشه َن األقهَما ت َوَكمه بت  َكمه بت

. َ اتت السَّاهتَياتت ينَاءت األبَّ تْلْوبت بت  ه تَنهقْصْنَا لت
 بَرهدْ َبا َرالَ

 

يث   لْود  َحدت ثهَل َبوه َي ْ بت م فَلٌَكْنت الذَّاكت م للَ  األَبامت  للَ  األَبامت

 ٌَاْق لل  ْوْجود  َجنتينتي   َوَسلَوت   ميَشه 

َطعت السُّكَّيت َوَوَسن  النتَ ائتي  م يَّةت بتقت َو ت فتي ْبنهٌََص ت الرَشت لقَ ه  َوفتي السَّاَدةت الْمتهٌَذَلَةت لت

. فَاءت الْحلهمت َونَا ت الفترهلت  فتي انهطت

 

يَنم فَال  تَائت ت ثهَل أاه  فَلهنَرْده لل  التَيه ت بت

ثه  مبت يَس لل  َوَانت أسهافتهت يست  لََما َسيَرْودْ اتبهْن أنهخت

م فتينتيَّةت ي الاَّ يدام لت َ انت  َبانتحام اسهمام َجدت

َت َوأيهضام اآللتَ ةَم م الَموه ء   فَلهنَنهَس كْلَّ َشيه

. َ اقت الْمٌََساقتَطةت يَح َولْغٌَََ ام لْغَةَ األوه م الي ت با يَحم دَوه  َوالي ت
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II 

 

َ ي  فتي قَلهتتي  لتي دْ     ٌَحه يدت ٌّ ْبسه يت ي  تَ ه  مه

م هتَي صَْو    َي ذََهابَات  م هت  َسنََواتتي صَْو  

يَّةت  ٌَتتْإ فتي الْحلهمت َوتٌَََحلَّْل فتي ْبرَلَّقَةت األبَدت  تَشه

ثهَل دْْيوق  تَنهتْ  َوتَنهفٌَتحْ   ْقم بت ثهل قَتََضات  تَنهغَلت  َوبت

َ  تَأفتييت الَحَياَ  ت  م َهَكذَا أنهَ م فََيْإ لَيهل  أنهَ متَحه َيبَائتيَّةت  الَك ه

. يت لفَ ه م األنَا الرْلهوت ُّ لت ء  نه َنوه  َجَسد  َبنهْحوت  بت

ينََما كْنهَ  بَرهدْ َبا تََءاْل فٌَ م  يمام حت  قَده َكاَ  الرَالَمْ قَدت

ٌٌََنَاَوَل َغذَاَءَها َدلَ  الَمائتدَ  ْل لت   ت.َوَكانَ ت اآللتَ ةْ تَنهءت

ْت بَط   فتي قَفَص  يَنهَحنتي فتي النََّوافتذت  تَْإ َصوه  اآلَ  َصوه

ي تينَ  يقت يٌَافتيءت يَن بت جت يلَةت ْبَ ي ت ثهَل َبَطي  َجال   أوه حت  بت

م يام فتي نَ هي  فتيم يَا أوفتيلهيَام ال َجَسدْكت الَمائتْل قَلت نه ال يَكه  لكت

رَا ت بت  هْو ت َوال َديهنَاكت اللٌََّا ت تَلهٌَمت  ثهَل َخاتَمت بَائترَاتت الءُّ

م وال َديهنَاكت اللٌََّا ت تَدْوَ ا ت  َء ت القَنَّاَصةت  أوه َغمه

 . تَاقت الْملْوكت بت أوه َااقَمت أاه لَبت الَكَواكت ثهَل لوه  بت

شْ  يَّةْم فتي يَدَيهإت تْرَش ت ةْ الرَاجت دَ ْم الَحاجَّ  آه  أيٌََّْ ا الْمٌََوح ت

يْنم أنه ت  ٌتَي    التََ الت ٌَ ه َ ة  َوْبسه  ْبته ت

. َوادت فتقَاب  نَائتَمة  لت بتأده ثهل تَدهفتئَةت النَّمه  بت

أَبيهنت  َجيهنت تَوه يدت أسهاكت التََ اءت بَيهَن بْيه دت ثهل تَمه  بت
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َن النَّافتذَ ت  هت بت  بَيهنََما الرَقْل يْلقتي بتنَفهست

َدة   عه بتسْيه جت م َولهنَيه له ٌَره ت  فَلهنَرْدهم فلنَسه

نَّهْ ْبطابتق  لهْ. م َوهَْو لَيهَس هَْو ذَاته لكت َجة  ْي فتي كْل ت َبوه ْع التَحه جت ثهلََما يَيه  بت

ت  يت الْحب  حه نه ست يَن بت لهْمٌََحي ت ت يَي َ لت يَّةَ الصَّغت يَّةَم االبهٌتَساَبةَ الَ نَائتءت يت  فلنَفهقتدت السُّخه

قهدت َوالفََشلت                                                                             َوالحت

م نَا فَقَطه لت ضت ألجه يَّةَ األ ه لهكت  قَده نََءَع اإللهْ بت

. يَمةت يُّوَ  ونَاقتصْوَ  وأسهال  ْجدْد  للقَتتيلَةت القَدت  آدَبت

يدَ ْم دْودت . يَّةْ التَرت يقٌَتي الغَابَوت  َصدت

كت  ْ  َوفتي َجَسدت شه  فتي َجَسدت  دت

ي فْو   بَقت يَش. اتسهْمإت الْماَحْق َبحه  ْ  ألدت

ْت دَافهنتي كهَيىم لَإت َصوه لذ ت ت لت َ يت   َحاءت الشَّ  فتي الل ت

ٌترهَ اْل أاهانهطا لتَماذَا تَ هيبتيَن؟ ي َواسه يست يدت ْ  أو ت  َوَصمه

نٌََا  يَسا َبادهيتييت  َووجه يَا َشفٌََا َبا ت  فتيإت تَحه

ٌْو  َوالرَيهنَا ت  يكهسه يْمو  دت  بْوفهَوا . آ ه ست ينٌََا ت لتست  الَحءت

عت الٌُّفَّاحت. فتي َدنه َجمه
نه ال تٌَََوقَّ  لكت

َساءْم دْودت  يْس الَخيه ينتيَا. بتيَاتهيت يَانَا َودْولهست يَكام أو ه لت  أنه ت

يَةَ الَماءت ا م يَا أْوفتيلهيَام يَا ْحو ت ٌَاْ كت أنه ت يعت أخه فتيَن أن تي بَيهَن الَ مت  لرَذهبت تَرهيت

فْق إلنهَشاءت سْالٌَتي. َ  يَخه سُّ الَكوه َها أحت  الٌَّتي فتي نَ هدت

َواَ  نتينََوى  كْنهْ  َسأتََسلَّْق ألهَ  َبيَّ   أسه

كت  م أههَوى هتاَل أَظافتيت كت يت  لتَكيه أَ ى بْْءوَب فَ ه
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يَّةْ  ييت َكٌَإت الن تي ت  الٌَّتي يَتهدَأْ َبرََ ا اللَّيهْلم َنحه

َب َخيهَمٌتي.َوبَْحيهيَ  دهْت أ ه أنهيت تتإت َحيهْث تَرَوَّ   َ سْيَّ

ا َ  َق الدُّخَّ ٌَنهشت م للَ  األَبامت فَلهنْغهلتقت النَّافتذَ َ لتَكيه نَسه  للَ  األَبامت

م يَّ يمت م َوَهنَهْ الٌَّنهوت يَا ت لن تسه  الْمغهتَيَّ لت

.-ْحلهَم َبائتَكة  -َساَبهْ  َت الَودَاَدةت تَهْم َصوه  م َصوه

ءْ َدل  صْوَ تتنَام  )دْوَ  أ ه يَسهَ َي الضَّوه

يَةم  قْْص َهَكذا َدا ت دَ ت األشهَكالت تَيه ال  ْبٌَرَد ت نه ظت َحةم بت  كْنَّا نََيى لوه

يس بَيهنََما فتي الْ دهَ ا ت َكانَ ت الرٌََمةْ تٌََسلَّْق  َوا  غهيت يقَةت خه  َدلَ  َايت

م َوفتي الشَّ  يَّة  .(دْونََما قتَطع  نَقهدت يُّ ْل الَواقترت ٌَرت  اَشةت َكاَ  يَشه

 

ي؟ ضت  َواآلَ م لل  أيهَن َسنَمه

م ينتي َشفٌََاكت ل   تَْسل ت َشةت ظت ثهَل َ ده  بت

م ثهَل َبنهفَ  الفْ ْودت َسانْإت َغ ٌّ بت  بَيهنََما لت

ي ت الْمقَابتلت  صت يَن َدتهَي اليَّ دت نَّإت بَرهدَئتذ  تَتهٌَرت ي لكت يست َحذت  أَحاست  اتشه

يقَةَ الَمَساءت َحابت   لَةم َبرَإت َحقت

. نه دْونتإت عت بت لشَّا ت  لت
يقَةَ الْمتهَ َمةَ  الَحقت

 

ي ٌَمت يَّة  تَحه ثهَل دْبَّة  قََميت ٌَتَةت بت َإ الَمكه يَن قَوه  تَرهتْيت

ةَ َ ايَات   ء  َبأْبو   َوفَمَّ كهَيىم هْنَالتَإ كْلُّ َشيه لذ ت بت الْمدَنَّست لت
َ  الثَّله  تَحه

ةَ  .  َوفَمَّ َهلَّة  نه بت اذ  تٌََدَلَّ  بت  قْفَّاَراْت َشحَّ
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لكَْسالَ  ْ تََ ْب النُّرَاَإ لت يدهيَانتيَة ييت  نَتهَيتْإت الفت

. بتيَّةت َحاتت الَحيه َن الٌَّتَ ُّ لْمٌهرَتتيَن بت ةم لت تَابتيَن َوهتمَّ لْميه  َوقتيَمةم لت

نهَ ا ْجْء    قه ت تٌََدَلَّ  بت ةَ َبَياإ  فتي السَّ مَوفَمَّ  قَابتلَة  لتإلبهَحا ت

يَّة   تهيت  َوَخَيائتطْ نَاقتَصة  َوَصفََحات  وت

يئَةَم ْ التَذت ْض َجدََدٌَه ْت يَرهيت  َحيهْث الَموه

. إت نت َحه ت ْحسه  َول ه لمه تَكْونتي أنه ت فتيَ ا لت

 

م َيتتإت وذَاتتإت يَن بَيهَن فتكه فت أ ْ الٌَّتي تَقت  أيٌََّْ ا الَميه

.يَا َساَدةَ الانتَ ا نَةت الَمشهْيوَاةت بت تُّإت أنَا فتي األره ت قده أحت  ئتي 

َو ْ. َي الذ ت ه َسادَاتتيم َودَانتيَة  هت لهْ  أسهَمْع أنَّاتتإت َبا بَيهَن وت  بَرهدْ َبا رت

يم ييت َكاَ  دْضهْوكت يَذْوْب بَيهَن أَصابترت لَحيت ت َبلهَمس  لت قهَما ت أوه لت  بتأ  

ْن َساقَيهإت َوتَنهوت  مَوغْصه يَّةت لت  يمْ فتيَابتإت الدَّاخت

ثهَل شْْموإت آذَاَ .  َونَ هدَاكت الَمدههْونَا ت بت

 

. َشقْإت م أكهَيهْإت َوأده تَابت ي تدَ ْم يَا بََكاَ  َ الضَّ  أيٌََّْ ا السَّ

 

يَن َدْ ورام َوتَكْوْ  أَظافتْيكت  ييت ا تَصت  لمَّ

م َونَ هدَاكت ْبٌََساقتطَ  يقا يلَةم َوفَغهْيكت َصفت مَاوت  يهنت فتي دْذْوبَة 

. ْيكت ينَئتذ  بَرهدْم يَا أوفتيلهيَام َسأَظلُّ أنهٌَهت  حت

(2012)أوفيليا وأقما   أخيىم   
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يَّةٌ   ُغوَرةٌ َعائ ا 

 

ل      َخوه ْيَها لت ضت ٌَحه ْس بتالَكادت نَسه . لدَيهنَا دَم  َوْحلهم  َوَهَواجت يد  َوَبنتيٌّ َولْرَاب  َوَدَيق  نه يَ تَسهمت  لدَيهنَا َصدت ٌتَ ا بت

 . يَانَات  يدت الْ ذْو ت َوتَنَاْراَلت  ونتسه  بَرت

    . ت  ل  َوْربَالَة  َوبَلهَوى َوَبوه ض  َوبَوه أ ه  

ي بتنَا      َياَح َويَشت َكايَاْت ْحب   َوَحَماَسات  َوَكلهب  يَلهرَْق ال ت نه أيهضام حت بتئَة  َولكت لدَيهنَا ْجوع  َودْيْو   َوأوه

ينََما نَرْودْ  لَتتيَّةت الرْضهوت حت يَن َدلَ  َسحه خت ٌَيه قَةم ْبسه َبةم ْبَياهت َبادت ُّ الَّذت  نَنَامْ فتيهت نَوه م َوذَلتَإ الرََوْر اليَّ

َئ أ فت ٌْطه ينََما تَأتتي يَد  َب ه ْولَة  لت ْن نََيى َكيهَ  يٌَََ يَّْب التَادْوْض فتي أنهقَاضت الَمَساءت حت ت َونَحه ي  نهست َواَء ال ت نه

يَس دََ َجةَ َحَياَ تتنَا.المَ  ي َوتَقت  انت

ةت اآل حَّ غام فتي صت فَْع قَدَحام فَا ت نَاد  َونَيه بُّ بترت م َونْحت يَا َبرا ت نَحه لتي  دت األصه لهتَيه تَاح  َوَ فَة  لت ْب أشه  تتي.أقَا ت

ْن ذَاتَنَا.  نَّنَا نََهلُّ نَحه ي لَكت َحْإ َونَتهكت  نَضه

ثهَل َجيه  يَاَبنَا بت ْب خت تَاح  َبا نَضهيت صه ءت بت ٌْْب َدلَ  َنوه م نَكه يَانا ٌَاَ ات  ْبتَلَّلَة  َوأحه َ  ست َن  تَحه َن الَميه ش  بت

. رَة  ءت َشمه  َكٌَتَهْ آَخْيوَ  َدلَ  َنوه

َ ام تَابت أدهدَاء لتذََواتتنَا نَفهست ْن َبا بَيهَن الضَّ  نَحه

م نٌَََهاَهْي بتأنَّ  ق  ْن ْخيه م نَحه ل  َسي تئ  يَب الرَنهَكتْوتت نََيى بتَشكه َي َونَسهدت  نَست فَة  بتأيَادت  َصاَغةت َجَواهت نَا فَاست

يقتيٌّ  َي َبا هَْو َحقت ٌترَاَ ات  َونَ َمات  لتَكيه نَرهتَْي نَ ه  واسه

اإت  نَايَةت الْحيَّ َ  دت ءْ تَحه نهَ ا الَميه فَّةت الٌَّتي ال يَرْودْ بت دْ َدلَ  الض ت م  َبا َسنٌَََوحَّ يل  َوفتي يَوه م بَيهَن نَخت َوَسنَرهتْْي َبرا

. يَّة  يت َ  بَحه ضْْي فتي َحفَات  تَحه نتي   ْبٌََياخ  فْمَّ نَحه َدوه  فتيه

)حكايةم غيي بنشو (                                                         
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ْةلُ  ىَُ  َوالشَّ  الشَّ

يَّة   مت هْوَ  للَ  ْبفَاَجآت  نَ ه  َشيت

يهيت  نهدَ السَّ م دت يقَةت الْمتَلَّلَةت بتالَمَطيت  ْحفَا م َدتهَي الَحدت

َساءت  -أ ه تَسهَمَع  َبنت الَخيه  أوه تَرهٌَقتدَ َسَماَع ليَماَء ت الءَّ

كَ   الَّذت  َبا لَتتَث َجفهنْهْ أ ه تََحيَّ

. فَّة  فتي الهَّامت  بتخت

 

يْي  ثهلََما لوه كْنهَ  تَست ٌَْب بت ٌَْبم أ ه تَكه  أ ه تَكه

ئتي  مَدلَ    َخيهط  الَبيه

 

م م قَلهَب اآلَخيت سا  لتَكيه تَتهَحَث ْبٌَلَم ت

نَا قااَْ ا َدلَ  ْ وحت هت َوقَده تَمَّ لسه  َدَيَق ْ وحت

َي م  يدَ   تََكادْ تَكْوْ  َرهه َ ة  َجدت ثهَل فَاكت  بت

يَي ت. قهَصةت األخت لت اليَّ طْ َشرهَيَها ألجه  أوه َدْ ور  تَْمش ت

)حكايةم غيي بنشو (                                                         

 

 

 ُرْؤيَا ف ي ُروَكا َكْسا ْرل ي
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َ ا أوه أ ه  حت يَنَا َدلَ  َسطه َحذَ َوده يْع أ ه نَشه ٌَطت َيَهام أ ه نَثهقْتََ ام نَسه َي بتَ ام أ ه نَكهست يْع أ ه نْلهقت ٌَطت َب نَسه نْدَادت

َ َي. ٌَحه لهدََها الْمسه  جت

ٌَطت  يَّةم أوه أ ه نَتهنتَي ْبدْنامم نَسه م َشٌهوت فََع قتادا يدَ م وأ ه نَيه َس بتثَتَات  َبرَابتدَ َجدت َمرََ ا وأ ه ناَْلس ت ال ي مُّ: يْع أ ه نَ ه

. َن األنهقَاضت َ  نَْخاع  قَوت    بت لتمْ تَحه ٌَسه َواْ َها َسنَسه  أسه
قْطْ َم تَسه  يَوه

م َوَديَ  ا سْقْوَا الْملْوكت ْن أ ه تْقهَيأَ َداَبةَ اآلتتي.قَده َ أَوه كت ةت يْمه يٌَتهت الَخاصَّ ينهيَالوجت . فتي جت فَا ت  فْوا َرَبَن األوه

َي  نْفَك ت ينَا لت َل أيَادت نَغهست تََّ ا لت . فَلهنََيَهام َولهنْحت يَّةت َن األبَدت يي  بت ء  َصغت نَرهَشَق فتي كْل ت َحَ ي  يٌََنَفَّْس ْجءه فتيَ ا َولت

ٌََ ا. َوحه  َاةَ.َصمه يَّةَ الْمفهيت بت ْ الَحَ ْي يَسهَمْع ابهٌتَ االتتنَا اليَوه  دَه

فهْل الَّذت  لمه نَكْنه  كهَيى يٌَََوقَّْ  الط ت فَالت الذ ت م َدلَ  نت َو الَمَكا ت ذَاتتهت عْ ْبتَلََّطة  تٌَََشرَّْب نَحه هْ لتَكيه يٌَنَاَوَل َشَوا ت

ْي َويْ  ٌْهْ النَّ ه م يَنهحت ي ا .َحص م َبنهست نتيَّة  ْحهْ بتَمادَّ   َبرهدت  َسل ت

َهة  فَقَطه فَلهنٌَََخيَّلهَ ا تَقهَطْع  لَحه َ اْ . الَحيَا ْ لفهَياا . َولت يُّ األحه ٌَمت َيى  -فَابتٌَةم –التََشْي يَْموتْوَ  بَيهنََما تَسه َب ه

.  الَحَضاَ اتت

َي   َوْحقْوْل  ْل بََساتتيْن ْبثهمت ٌَرت م النَّاْ  تَصْونَْ ا: تَشه م َودْْموبا ينٌَتهت يٌّ فتي َسكت م أخ  ْبٌََكٌ تم  ْبصت ثهل الَحَ يت  تْفَّاح  بت

لْمْ َويَدهفتنْنَا. نَّ الَحَ َي يَحه . لكت يهت فت يْخ يْخه  فَالٌَّا ت
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 أغدقاء قداشى

 

 َكانْوا يَدهْخلْوَ  الَحانَاتت 

م يَن بتا تََيدُّد   ْبتهٌَ ت ت

َسانْ ْمه وَ  قَا ت لت  نَتهضْ ْمه قَلت

ْيوَ  لْبَّ اللَّيهلت   َوَكانْوا يَرهٌَصت

م َن  َوَنَحَكات   فتي فَوه

ي امم م َشقت نهفا مه كْنهْ  أنَا صت  بتَ انتتت ت

نهَضدَ ت  ٌَنتدْوَ  للَ  المت يَن يَسه نه َهاْلالءت الَّذت دَ م بت  َواحت

 -َدلَ  األَخص ت يَنههْْيو َ -َويَنههْْيوَ  
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ْخوَ  ال فام َوال يْيه  قَدََح َخوه

نتيَن َودَْيا م. ثََيم َغيهَي آبت يَن أكه يدت سُّوا ذَاتَ ْمه َوحت نه أ ه يْحت  بت

 َكانْوا يَدهْخلْوَ  َحيَاتتي

 أيَّاَم الْ ْمرَةت ليهام.

اَل َساَدٌَيهنت أوه فَا     َوخت

فقْ   َكاَ  قلهتتي يَخه

لَةت  َن الطَّاوت ْ  أن تي أدهنْو بت  َكمه َبيَّ  َحلَمه

 ْث تٌَََصافَْح الَحيَا ْ َوالَحَيَكةْ َحيه 

م يَّةت يغَةت الٌَّحت  َوأقْوْل بتتََساَاة  بتصت

َي م  فَة  َدلَ  الْوصْولت ْبٌَأخ ت   آست

يد  للَ  أ ه أشهَيَب الشََّيابَ  نه بَرت ْل بت َماالم كْنهْ  أصت  َولجه

 ْ ٌَسْونَه  ذَاتَهْ الَّذت  يَحه

د امم أفهنَا ي  جت َحابت َوفتي َوقه   ْبٌَأخ ت  َء االنهست

دام للَ  التَيه ت  دام َواحت  كْنهْ  أَ افتقْ ْمه َواحت

قَاء قْدَاَب . ثهَل أصهدت  بت

 

اَاٌء ف ي ل ْشبُونَةَ   ش 

دَ   ٌَاء  بَا ت ست شت َ  َشمه ينَة  تَحه  َبدت

م َو نَ هي  َن  نَحه ْ  فتي فَوه َع تَنهَحدت  بتَشَوا ت

م م  فتي َسَماء  ْبدَنََّسة  ْن فَحه  َبدَاخت
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.خَ  م تََكادْ تَكْوْ  فتي َصمه   ل ت اَ ات  فتي اله ت  مَّ

م َن الَ انتبت  تَدهْخْل الَحيَا َ َغده ام بت

. ينَاءت َكب  فتي المت ت َبيه ثهَل أ   سْو بت  َوتَيه

. يم ال يَ ْمُّ ضت نه أيهَن أتَ  َولتلَ  أيهَن يَمه  بت

َبنْ  م َحيهْث الءَّ ينَة  بتا َدَ لَة   َبدت

يَي  ميْقاْإ َدتهَي الَمقاهت   ي بتَيَشفات  قَصت

ْ النَّدَاَو ْم تتطْ اللَّيهْل َوَبرَه نهدََبا يَ ه  دت

عت تَقْودْ لل  السََّماءت  َوا ت  كْلُّ الشَّ

. ْي َكالْمشهطت  َويَنهفٌَتْح النَّ ه

 

 يَْوُم أَحد  َكْاب ي  

. م فَا    ل ه َج َّ الَحلهْقم ْجرَة م افهنٌَا ت

َل َحانَة   م دَاخت َطَيته   َول ه أبه

م يَحة  ينَة  َوْبيت  َحءت

َو َ كه ل  يَْيجُّ اليَّ  نَادت

يَي. بْوَ  األخت  فتي اآل ت ذَاتتهت الَّذت  يَلهرَْن فتيهت الءَّ

لْ  ْس َوتٌَََحوَّ ْق الشَّمه  تْشهيت

ثََي ْود امم  الَحيَا ْ لََحَهات  أكه

ينت  ص  َبا يَْ اتتْ  أَحدام َوفتي الحت  َشخه

ْ  أده ت  لتَمنه يكْ  ت  لسه يمَصوه ضت  وْ  يَقْوْل لهْ َسأبه
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م  بَيهنََما آَخْيوَ  يَتهلْغْوَ  َسَماَوات  بتا غْيْوم 

م لت لهد  ْبٌََخ    فتي الدَّاخت م َكلهب  بت ت دُّ َكئتيب   أَحدْهْمه هْنَا جت

يقَا ت   َديهنَاهْ فتي ست

.  الفٌََيَاتت

ي  األَحدْ اَل يَنهقَضت

م أبَدام ال يَنهقَضت  هت الهْ رَةت  يمبَرهدَ َهذت

ي الَملهرْوْ . ام َسيَنهٌَ ت  َواَل َحٌَّ  فَمت

 

يٌث َرت يبٌ   َحد 

تْونَةَ. لهَحيَا ت فََمن  هْنَا فتي لتشه  لت

نََّ ا َدذهبَة .  بَئتيَسة  ل ه أَ دهَت لكت

ل  آَخَيم تَابَةْ بتَشكه ْن أ ه تَكْوَ  اليَّ كت  اَل يْمه

 ْ  الن غهَمةْ الَكئتيتَة

تَْ ا الَمسَ  ٌَست  اءْ.الٌَّتي يَكه

يبْ   بَرهدَ َوقه   َسٌٌََذَكَّْيم أيَُّ ا الغَيت

م نه َصتهي  ينَة َوبت نه َسكت هت األيَّاَم بت  َهذت

عت  َوا ت  فتي الشَّ
يدمام نه أ ه تَتهقَ  َوحت َل بت  الَخوه

م م َوبتا َبال  َ ة  جه  بتا تتتهغ م بتا وت

 ْ ينَة نَْحَإ ليَّاَها الَمدت ت الٌَّتي تَمه َكايَاْت الْحب   حت

م َغدام  ٌَلت   ل  ْبخه  َسيَكْوْ  لَ ا َشكه
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ثََي َصَياَحةم.  د  َوأكه يح  َوَغيهي ْب ه د  َجيت  جت

. جامم يَقْودْنَا َهذَا الٌ هَيامْ لتلَ  النَّ هيت ت  ْبٌََمو 

دَْإ. ْيَك أَوه يَْود ت  هنْاَلتَإ الَ أََحدَ يَنهٌَهت

بت   تَشهَيعْ في النََّهيت لل  الَمَياكت

ي بتَإ الهرْيْو ْ  . وتَشت فَال  ثهَل أَاه  بت

 

 َجنَّة

َي ت  ْ  أَده ت  أَ َّ سْقهم  فتي النَّهه  لَسه

م يَ اَ  ت َدلَ  َاَيلت الَشفٌََيهنت  َودْقهْب الس ت

يئَةمم ي الهَحيَا ْ بَطت ضت ء  َدلَ  َبا يَْيامْم تَمه  كْلُّ َشيه

يئَة  َحٌَّ  دُّ يَائتَسة  َوبَطت  جت

-  ْ َيىملْيبََّما بَلَد  آَخْي َوَدادَات  أ  خه

يتَة   ْب َدلَيهَإ أَ ه تَْسافتَي لتلَ  بتَاد  َغيت  -لْيبََّما َكاَ  يَ ت

ٌهَي تم َبادْ َدلَ  َايَّةت َصده ت السُّ قْطْ اليَّ ا يَسه  لمَّ

م نه ْحلْم  ٌتفَاقَة  بت ٌَة م اسه  تحدْ  َحَيَكة  ْبتَاغت

م ت فتي الهَ َسدت الهْمَخدَّ ت ب  م اليَّ  يَا لََح ه

 َو  م نَافتذَ  مفتنهَ اْ  قَ ه 

. َن السُّكَّيت يل  بت  َوَبَياَ    فتي الهفَمت َوقَلت

 

 ف. ب.



 144 

سْوبام  م َبيه يْي الهتََصيت نَانهدْو بتيسَْوام َحست  فتييه

ْحَ . ٌَيت  بتَ ا الصُّ يَّةت الهْمَ رَّدَ ت الٌَّتي أَشه  فتي الهَوَ قَةت النَّقهدت

ْ لتسهكْودْوم ائَة  ْ وْحهْ  بت

ثََي  تهطت لَيهَس أَكه ائَةت لتسهكْودْوم بتالضَّ نه بت  بت

يَي   َو   َوفَطت لت قَ ه َجه فتي ألت  َبا يَكه

ت. َيبَائتي  ْ النَّقهلت الَك ه َ ائتيت أَوه َوَ قَة  بَره ت السَّ

  

مْ  ْل أَنََّإ تَتهٌَست نَانهدْو بتيسَْوام أَدهيت  فتييه

ْج َوَ قٌَََإ َوأْقَت تلَْ ا يت يَن أْخه  حت

ثهَل َحتتيتَة  تْوَ  يقََ ا.بت عْ َدشت  د ت

ائَةَ لتسهكْودْو َ  يَْساوت  بت سَْإ اآله
 َ أه

.  َوَغدام اَل أََحدَ يَرهلَمْ َكمه

م ي ه ٌهيت ْب أَ ه يْولَدْوا فتي ْووْل سه  كْلُّ الشُّرََياءت َكاَ  يَ ت

. َصةت يَّةم فتي سْوقت الهتْو ه م نَقهدت  َوأَ ه يَكْونْوا قتطرا

 

قَإَ  شه  ْبَ دَّدام ْخنهْ  دت

ت يَ ْودَا قَده ثهَل أَ    بترهٌَْإ بت

. َهذَا الهَمَساء نَة  َو   َساخت لت قَ ه نه أَجه  بت

 قَتَّلهْ  َخدَّكَ 

. ت لهرَدْو   قَتهَل أَ  أَْسل تَمَإ لت
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يَّةٌ  يز   َشْلبََرةٌ  ْنْجا 

ائَة   مت نه آذَاَ  َسنَةَ أَله   َوتتسهرت  َبَساء  بت

يقَة  يٌََْواَددْ َدلَ  يَنم فتي َحدت .َوتتسهرت قَاءت    الل ت

ييت  بات  بتالهَحيت اح م ْبٌَسهيه ي  فَوَّ  هْنَّ يَرهتتقهَن بترهطت

م تَاإ  قَاتتم  . بتلت يفَة   َوبتقْتَّرَات  لَطت

يَا ت  يْل ْبنَشَّ نهدت ْ َوآلهمت  اَلهيَاقَة

. َنتيقَةْ لَ ْمه  َوآلهَحَيَكةْ األه

دَات  َوْبنَهَّْموَ م م بَا ت يُّوَ  َوفَاتتنَات   َدَملت

َهاَ َها  َباءْ  عْ أره يةْ تَْود ت يءت لت نه ه ت  كْولْونهيَا آإله

م َوبتَا دْْبوع    فتي نتَهام 

يتام   يَدهْخلْوَ  آلهْمَصلَّ  َوبتدْو ت تََماإ   تَقهيت

يَي م َوْبَ ذَّبَةمم يَةم قَصت  يٌََتَادَلْوَ  تَرهءت

تههَ ْخضهي   م شت قْوإت هت آلطُّ  غَْيبَاَء َدنه َهذت

بتيعتم تََيى آلهرََصافتييْ   َبقهدََم آليَّ

م يَمةت ذَاتت الدَّمت األَدهذهبت ينَا الٌ تن تينت الرَهت َ  َشَ َي ت دهَ است  تَحه

م يَّةت يَّةت آلهَملَكت ت اتت آلهَ و   َوأََباَم قْتْو ت آلهقْوَّ

َيى. ْض خفيفةم َبيَّ م أْخه َ ه  فَلهٌَكْنت آأله

 

 اَْلَمْةاَبَةُ آْلَوَطن يَّةُ 
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لتسي متَأتتيَنم َوتَ ه  َن بتلْط   َدلَ  َ اَحٌتإت

يَّة   اَلهَمَساءْ   كْلُّهْ أََباَبإت َوَدشت

. ي  يَنة  َوَه ه نه نتيُّو   َوَسكت  بت

ْيوَ  فَافتيَن دَقتيقَةم َدنه   َسيٌَأخَّ

لْوبَةَ. َخةَ آلهَمطه إت آلنُّسه يمت لت  تَسه

يد   نه بَرت يَن آلنََّهَي لتلَ  ذَاتتإت بت لت  تَْحاوت

. أَأَنه ت َولتَدادَ َ بتنَاءت   آلهَمشهَ دت

م ذَلتَإ آلهقَلَمْ  ي   فت َسْل بتَا تَصه ٌَيه  ذَلتَإ الشَّرهْي آلهْمسه

؟ تَةت غه ْ بتآليَّ  آلهْمرَتَّأ

ْإ لْرهتَةَ  ْ آلٌَّتي تَْما ت أَ   أَأَنه ت آلهَميه

؟ يَةت آلسَّاَداتت لت  تَسه

نت لتتهَاْل َبَساَءات   كت َن آلهْممه  َهله بت

َناءت ذََهتتيَّة  َ اتئرَة  بَ  يدام َدنه َنوه  رت

؟ ينَةت َكءت آلهَمدت  آلهَمقَاهتي َوَبيه

م َوآَخيَ  با  َبا آلَّذت  يَأتتي بتإت يَوه

؟ هت آلهقَاَدةت نه آذَاَ  لتلَ  َهذت  بت

لَةت  َي َدلَ  آلطَّاوت ييام أَتَ . أْلهقت  أَخت

ثهَل ْجثَّةت قٌَتيل    بت

ءت يَدَيهإت  له  َوبتدت

م  ْث َحي ا سُّ أَنَّهْ يَنهتَرت  .يْحت
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. فََافْوَ  دَقتيقَةم  يي  دُّ يَست  جت

يم   قَاء  َحمت لهْحصْولت َدلَ  لت  لت

دت . يْو بتييه يَءا ه لهدت ست  َبَع جت

 

َحةُ   اَْلَحيَاةُ آْلوَاض 

َ اَديهَإ. يام بَيهَن ذت نتي أَله ْو قَلت  دَده

يهْ  بَرهدْ لَمه يَْحلَّ   انههْيه فَآلصَّ

يَّةت آلهْمٌََ ي ت  ست  َ ةت بترََيبٌَتهت آلشَّمه

تي  فَقَطه  م فَات تهْح فَاتتي   َوآلصُّ

. َ ا ت شه ثهل َكلهب  َبلهفْول  بتآأله  بت

َع دَقَائتَقم ت بتضه  أَله ْو بتآلهْحنْو 

م  تهْح َغائتما يبت لت ه َكاَ  آلصُّ ََكاذت  َوبتآأله

َو ْ. تَخت تَغهلتي آلهقَ ه
 بَيهنََما فتي آلهَمطه

 

يتَ  تَا   َغيت يَاعت تْلهقَ  أَخه
ذه  ة  فتي آلهمت

ْنَاإ   عتم ابهٌتَءار  ألت بهَواق  فتي آلشَّا ت
 أَ

. يام َوآلهٌََحقْوا بتالهَمَكاتتبت ٌَفَاقْوا بَاكت  اسه

يام أَقْوْل لَإَ  نتي أَله ْو قَلت  دَده

ام  ْ َكابت صهرَد ينََما يَتهٌَلترَْإ آلهمت  حت

يام. ة  قَلت  بتَيبهَطةت دْنْق  ْبرهَوجَّ
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يُل آْلُمْزدََوجُ   اَْلعَم 

؟َبا ا يَّةت ينَةت آلهتَدَوت هت آلهَمدت بتطْنتي بتَ ذت  لَّذت  يَيه

يَّة   لت فَة  دَاخت ع  َوبَيه   َوغْيه  َشا ت

؟ عت َساَدات  تتضه  لت
يدام  َحيهْث ْ بََّما كْنهْ  َسرت

ء  يَتهدْو أَنَّهْ يَشْدُّنتيم َء َوكْلُّ َشيه  اَل َشيه

ْ نَفهسَْ ام َيى الرْقهدَ   َبيَّ م فْمَّ أْخه

.نَفهْس اله  َكايَةت لهحت  َحل ت لت

 

نهدَ هْتْوات آللَّيهلت   دت

يم اتهْيكْونتي تَائتَ ةم   فْكُّوا أَقهَاست

يَاهت  م َوَسَط آلهمت ينَاءت ي ت آلهمت َالت َ صت  بَيهَن ظت

َحتهنتي آلٌَّيَّا ْ   َولهيَسه

عت  م َوذَلتَإ آلشَّا ت تَيه ت
م ذَلتإ آله فَةت  لتلَ  تتلهَإ آلهغْيه

ْخْي فتي تَأَ     .أَبه  تََشابَْإ آلهْخيْوات

 

م تتْي أحدام َدلَ  آلهتَقَاءت ْ اَل تْ ه ينَة  اَلهَمدت

ْي فتي ذَاتتَ ا. يَةمم فَقَطه تْفَك ت  اَل ْبتَالت

ي. ْق َسَياحت لت يَط َوتْطه  تَْحلُّ آلشَّيت

كْنتي. ست تَاَكَ ا َوتمه  تَتهسْطْ شت



 149 

 

ْحرٌ   س 

. أََ ى دْتْوَ  آلسُّْحبت  ل   أَنَا لنهَسا   َخابت

َساَساتتيآليَّ  ي لتحه ٌَنهفتدْ آخت . أسه يَّة  يَّةت فتي َسَماء  َ َبادت  َبادت

ي دْو  أ ه أَنههْيَ  بْ فتي الن تَ ايَةت فَمت ٌَفيت  َوأَسه

. ينت َع فتي ذَلتَإ الهحت ص  يَرهتْْي الشَّا ت ةَ َشخه  لت ه َكاَ  فَمَّ

نَة   يْث َواهت ْل أََحادت  َدتهَي النَّافتذَ ت الهَمفهٌْوَحةت تَصت

.نَ  يَّاَ اتت لسَّ َكاتت الهَمتهْحوَحةت لت ٌَلتطْ َبَع الهْمَحي ت  َحَكات  تَخه

مه أَ ُّ دَاع . ي ت فت   النَّاْإم يَكه
 يٌَََسلَّ

 

مت  َالت َح ه نه خت ي ت بت ءْ بتَمقهدَمت الهَخيت  يَشهرْْي الهَميه

يْح الدَّبْو ت  بت الٌَّتي َسَحتََ ا الهَمدُّ.  ت َحالت  الطَّ

لَ ه َدلَ   ٌَوه .اسه ب  ينَةت َواللَّيهْل َ اه  الهَمدت

لٌَّغَيَُّياتت   يَتهدْو أَ َّ الهغْيْوَم قَده انهٌَتََ  ه لت

تََي فتي قَلَق   ٌترهَ ال  أَكه َي تَرهتْْي السََّماَء بتاسه  َوهت

يامم  َع بَاكت  َكَما لَوه أَنََّ ا تََودُّ أَ ه تٌَََ مَّ

دَى دت لتلَ  لتحه دت َل فتي الهَموه . أَوه أَ ه تَصت  ْبدْ ت الشََّمالت

  

يم َواحت يْش فتي َبتهن م بتالضَّ  أَدت

َيى َكثتيَي  . ثهَل نََوافتذَ أْخه  فتي نَافتذَ   بت



 150 

. ء  َوبتَا َحنتين  له يَياَ  بتَا دت ظْ اله ت  أاَْلحت

يَن َبَع اللَّيهلت  يدت ا َوحت  لنَّ ْمه يٌَََ يَّتْوَ  أ ه يَتهقَوه

فْوا َبا يَفهرَلْونَ .َوأال  يَرهيت هتمه َسادت  هْ بتأَجه

عت  دْدُّ َبَصابتيَح الشَّا ت
م أَ ي ا بت  يَوه

. َواءت الٌَّافتَ ةت َنه ٌَلتْإ كْلَّ تتلهَإ األه  فَأَنَا أَبه

 

 أَْريَاْدنَا

عَ  َوا ت  كْنهْ  أََ اَها لَيهام تَذهَ عْ الشَّ

ينَةت  لهَمدت َشةَ لت َي َ َوالهْموحت  الهْمقهفت

َ اتت ال لُّ قََمي  فتي الهَواجت .ظت يَّةت َجاجت  ءُّ

 

َها ت  ره ٌَاْ  األه ْ َوفْسه ت تَ اهْ ذَاتْه  االت

بامم َبَسا     ذَاتْهْ دَوه

. ي   ْبَمافتل  كْلَّ فَ ه

 

َي   دام فتي َساَدات  ْبٌَأَخ ت دت ْب لََ ا َبوه ص  َبا َكاَ  يَضهيت  َشخه

ق  َبا  )كْنهْ  أَتََخيَّْل(م َداشت

َها النَّ  َها ت يَب أَره ٌَمُّ أَ ت م.َكاَ  يَشه با َي ت دَوه  ضت

 

نه َوفتي ام  م لَكت م ْبٌهرَتا ٌَائتيت  َخلهَ  السَّ
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م لتلَ  أَ ه يََياَها تَرهتْيْ  ي ا بت ْي يَوه  َكاَ  يَنهٌَهت

َ ةم. َجةم َوْبٌََوه ت ت  ْبٌََمو 

 

لْ ه  ثهل َبنه لَمه تَخه ينَئتذ  فَقَطه َوبت  حت

ييت  ي ت َّ َكانَ ه تَرْودْ لتلَ  السَّيت دََها الس ت دت  َبوه

.وَ  مت ي النَّوه نت ٌَيه  تَسه

 

 أَ ُّ َخيهط  َكاَ  يَقْودَْها

عت؟ أَ ُّ فَوه    َوا ت  َدتهَي الشَّ

. يت الهكْتَّةت ْيَها فتي آخت  َكاَ  يَنهٌَهت
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ي يْث بُوْساَاَشانْط   أنَّا غوفيا ب ير 

 

با يس( شادي . أصدََ ت الرديد بن األبحا   1962)أنا غوفيا بيريث بوساا شانطي     

دو  خوا  طينوريو في  سبانيا م الحيوان السبع أللبارو كونةيروات المٌخص صةم بثل: والد اس

وطبعة األعمال م وواحد والعشري  قادش في الشعر ال سباني لالر  العشري م العشري  اللر 

. تكٌب بنذ 2006 كااب الطيرم 2003  ئبليان. أم  في الشعم فنَشَيت: لبيئرباث باساشار الةاشاة

 ودام في صحيفة ديا يو قادش.  دم 2004

 

 اَْلىَابُ 

 –ْ وسْو اإلفنا   -)احٌفاءم بْيوسْو                                                                     

                                                                     ) يَاهفتكيثه  وبتفت

Intus legere* 

 

تَنَفََّس.   َجلَسه ْ  َوَسَط الهغَابت ألت  

ن َجَاء   يت نَا ام بت ْ  َجنهَب الهتَحه  تَنَفَّسه

ي  م يٌََنَفَّْس الهرَالَمْ َدتهَي تَنَفُّست يئا  بَطت

.  فتي اللَّيهلت أَتَنَفَّْس لَيهَل اللَّيهلت

]...[ 

َ ا ْ  : انهصت م تَنَفُّس  م َرفتيي  ٌتنهَشاق   اسه

م دَائتَي ْ اإلدهَ ا .األَنهدَادت لت ٌَمت كت الْمكه  
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 XXXVأنطونيو كوليناإ  أغنية                                                   

1 

 َخلهَ  َديهنَيهإَ 

. ضت َ ه َيات  نَتَاتتية  لت ه  ذَاكت

دَاءْ   ظْلهَمة . نْقَط  َسوه

ءت  -  -بَذََ اْت الضَّوه

. لت الهَ فهنَيهنت نه دَاخت  بت

ْك َوتَلهرَْب.  تٌَََحيَّ

2 

م ذََكاء .كَ  لت َن الدَّاخت  مه هَْو َصرهب  أَ ه تَقهَيأَ بت

 أَ ه تَرْودَ لتلَ  الهغَابت 

َهة  َبا تهنَا فتي لَحه  َحيهْث َ غت

. َبَدت فَاالم َولتلَ  األه يَي أَاه  أَ ه نَصت

افتيَةْ  ْة الطَّ ئتيَلْة ال َشَّ وْح الضَّ  آه  أيٌَّْ َا اليُّ

يَماْت  نهوت ٌَّ لَم هدت آه  يَ  –آه  أيٌَّْ ا ال نتيَات اه يْب**  -ا ْأغه ليَرَاست  َأيٌَّْ َا اه

 َحيَا   َخالتَصة  دْونََما َشتََكاتت 

فََيحت.
يَء ْ اله . َغيت  ْ ْبور 

م أيَُّ ا اإلدهَ اْكم  َكمه هَْو َصرهب 

نه َبرََإ. نهَإم لَكت ءْ أبهرَدَ بت َي الهَميه ضت  أَ ه يَمه

لمةْم )وَ                                            ي فتي الَخله ت الهُّ ضت  تَمه
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م َكلتَمةمم فَ هدام.(                            لَمةت َ  الهُّ  تحه

 

3 

يت   مام دْمه ي ْبقهٌَحت ضت  أَبه

ب   ي  أوه في دَ ه ثلََما لوه كْنهْ  فتي َه ه  بت

م  ْبٌََضائتل 

 َكمه هَْو َصرهب  اآلَ  أ ه تَنهَضمَّ 

دَ   حيَن تَكْوْ  ْبَ يَّ

َياَحهْ.َحيََوا     ْبٌهرَب  يَلهرَْق جت

يْع أَ ه يَقْولَ  ٌَطت  َبنه يَسه

ْل. هتتي الهَخوه نه أَيهَن يَأ  بت

اْلوَبة   دُّ َبشه ْ جت لَة َي الهرْءه  لتَماذا هت

. َ ا ت شه  َحدَّ أَنََّ ا تٌَََيصَّدْ َبا بَيهَن األه

ت لْغَة   ت َدالَم  أَوه بتأَ    فَتتأ  

لُّغَةت - يَا   لت  -أوه نتسه

ٌتي.يَْحدَّ  دْ َصمه

 

4 

 بَْخاْ  الهرٌَهَمةت َهذام

لَ  نه أَده ْ  أَده ت  لت ه َكاَ  يَْحطُّ بت  الَّذت  لَسه
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م ضت َن األه ه َدمْ بت  أَوه يٌََتَيه

ْ  أنَام  أَوه لت ه كْنهْ  أنَا لسه

. ق  ْ  أده ت  ل ه َكاَ  لَهْ دْمه  لَسه

ئهتَ  َن الء ت م َوبت َصاصت َن اليَّ  قت َولت ه َكاَ  أبهرَدَ بت

تَابت فتي الهَمَيايَام َن الهَوههمت َوالضَّ  َوبت

يُّ  ٌَمت ْل اللَّيهلت َسيَسه َجاجتم با َراَل َكاهت َن الءُّ  أبهرَدَ بت

بَ  يْدَادت  َدائتدام لت

يام آَخَي. دَ ت فَ ه هت الْمٌَو  ت لت  بتأَنَابت

 

5 

 قَده َدَيفهْ  أْنَاسام 

َ ا َ   يْرَانتقْوَ  األشه

 َ سُّوا أدهَماَق األه يْحت .لت ضت   ه

 

َ اْ  ْبقدََّسة . شه  األه

يَانامم  أَحه

َها ْوْجودت  لتَكيه تَنهٌَتتهَ لت

كَ   تَرهلَْق بتَشرهيت

ت. دت الهتَي ت    شَْ يهَياْت الهَو ه
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6 

نهدََبا اَل يََيانتي أََحد    دت

لهَسةم   أَْدانتْق خت

. َ ا ت َشه  ْجذْوَع األه

ٌَفتي ةَ أََحد م أَكه  َولت ه َكاَ  فَمَّ

ييت  يت  -َدينام –يَدت  بتٌَمه

م يدت الهْمَاَبَسةت دت نت َوتَمه َحاءت الهَخشت َق الل ت  فَوه

 َوالضَّغهطت َدلَ  الهَخَشبت 

ََصابتعتم
ْق َبَع األه فت  الَّذت  يَخه

مت  َياتت والتََياجت  َوالَّذت  يَسهيت  فتي الهرْ ه

ْ  فتي نْْحول    َويَنهَحدت

َي  م دْودَ    -  -كٌْهلَة م َصخه

َغبت َدتهَي أَلهيَالت   الءَّ

قَةم. ثَيت دت َكه لهْ ذو ت األه يدت الدت قَّةم لت  َشدت

م َحيهْث  يْي َدذهبا م يَصت ينَئتذ   حت

لَةْ.  الهرٌَهَمةْ الشَّابت

 

7 

ْب الهَحَ يَ   أَلت

.  َدتهَي َ اَحٌَيه َكفَّيَّ
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ْل الهتتَادَ   َهله تَرهيت

؟ ْي فتيَ ا بََ ْق الهَحَ يت هت  الٌَّتي يْءه

ثهل صَ  .أَنهَ اْ َها بت  دَلت النَُّحاإت

َياَء  هتتي َخضه  فتي َصمه   تَأ

. تَالت فتينْوَإ َبَع الهَ َواءت الهَخالتصت  َدتهَي جت

  

8 

َوَ قَة   وْح القَفَا ذَاتَهْ لت  َكانَ ت اليُّ

د ام  يدَ   جت  َجدت

قَْ ا ٌَيت  يَخه

ء    شْرَاعْ َنوه

َضَي. َخه ْل األه  يْشهرت

 

 الم أبَدام ال تْنهَس 

َشه َ  .نتيَياْ  األه  ا ت

ثهلََما ال تْنهَس   بت

ل ت   َ ائتَحةْ اله ت

. نه َشذَا َشَ َي ت الٌ تينت لُّ بت  الَّذت  يْطت

 

9 
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َغا (  ) وْح الكْونه  أْو ه

ةَ َكائتن   لتي فَمَّ  بتدَاخت

َمات   م بتا ست ي  م بتا دْمه  بتا َجَسد 

نه َديهنَيَّ: لُّ بت  يْطت

سهي  َبَع الهرَالَمت الَّذت  هْوَ   جت

َدة  وَ  َشة .َ وه  دَهه

 َكائتن  َخفتيٌّ 

نت الهَحظ ت  ْحسه  َبنههْوم  لت

م َكائتن   ءت لضَّوه ت لت قهدت السََّماوت    فتي الهرت

يام   يَشهَ دْ ْبنهتَ ت

َجةَ الهكْتهَيى:  الهفْيه

 الهرَالَمْ.

 

م  ى َغابا َم قَده تَرَيَّ  )الهرَالَمْ الهيَوه

 ). تهَابت َءاَء فتي الل ت َجه قْوَ  لَهْ األه  َويْرَل ت

 

10 

ق   ٌَغهيت  َصمه   ْبسه

م َطالت الهرَالَمت َضم ت انهخت  قَلهب  فتي خت

يم  يَا َباكت
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ْن ذَاته  َها هْنَا الهغَاْب يْرهلت

: ْي فتي الهَحسُّو ت َب يٌََفَ َّ  الٌُّوْت َوقَده نَضت

َيتََإ. له نَهه  فَلهٌْرهمت

 

11 

الْت(                                                  )الغَارت

َ اَديَّ   أَدهْخْل الهغَاَب بتذت

م يٌََيهنت  الهرَا ت

م ل ت ٌتَكاَك اله ت لهدت احه سُّ َدتهَي اله ت  َوأَنَا أْحت

ْ فتي دْْيوقتي.  ْق ْ اْوبٌَْه فت  تَخه

يهيت بتالدََّ اَجةت: لسَّ يَمةْ لت ْ الهقَدت يَة  )الهْحي ت

َي تم َدَيانتيسْ   تَدْوْ  الهرََ َاْت فتي الذَّاكت

ي تَغه  ضت َبنَ تَمه ْل الءَّ  ءت

). َن الهَخله ت يع  اَل يَْيى بت د ت َسيت ل  جت  بتَشكه

 

. أنَا الهغَاْب. أنَا َن الهغَابت  أَنَا بت

م ْ اللَّيهلت فتي األَقَنهثَةت  ْ اْوبَة

. خست م فتي السُّيه يبت الهرَنهَكتْوتت  فتي نَست

 فََيحْ 

ي َبَع الهَ َواءت يْغَن تي لتي َدتهَي فَمت  ٌتتَاكت  اشه

 دَ ت.الهَمرت 
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نتَحة . ن تي أَجه قت تَنهتَثتْق بت  َوفتي الهرْمه

َ اقْ  َوه  َولتذه أَْغن تي تٌَََساقَطْ األه

ي. َ قت فتي َ أهست َره ْي كْلُّ األه  َويَنهفَ ت

 

12 

َء    س  ْبلهغت  َشمه

. َغهَصا ت ْب َدتهَي األه  تٌَََسيَّ

يَاَء. َشه ْب األه ي تَنهٌَخت ضت  َوتَمه

ءت:  كْ ْوْل الضَّوه

اَ  ْ  م ْرهْوْ  الدَّفهلَ م دَوَّ  َباء 

ي     َوبت

. ْ الهَمَطي فتي سْيْول   َخلَّفَه

ينْ  ٌَكت ْب الهْمسه  الدَّ ه

يل   ٌَحت يَاَل. ْبسه َاه  يَفهٌتْن األه

د ام  يَي ت جت فهلَةت الصَّغت هت الط ت َي َبَع َهذت شت  أَ ه تَمه

رَةم  ي ْبَ م ت ضت  َوالٌَّتي تَمه

م أََغانتيَ  ي ت َ اَق الهَخيت  أَوه

َ ا ام ْبٌَدَحه  وامم أَحه َجةم َوَبيه  يت

َ ا ام  َ ا ام َوأَحه  َوأَحه

يْ  َدنه َحاَجٌتهت الهْ يْوْب(. َيَادت  َواَل تَفت يهت األه فت  )اَل تَكه
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َقهدَامت  َن األه دَّ قََييتَة  بت ينََما تَكْوْ  الهرْيْوْ  جت  حت

ضت تَغهدْو اَل نتَ ائتيَّةم. َ ه لُّ نْقهَطة  فتي األه  كم

 

فَاْل  َاه هْوَ ()األه فْوَ  َكيهَ  يٌََنَءَّ  اَل يَرهيت

 

13 

بْ  َحالت نهدََبا تٌََتَلَّلْ الطَّ  دت

. ضت َ ه ت األه  تَفْوْح بتَيائتَحةت لْب 

َهةم تَنهَ ْش   أَغهْمْي أَيَاد  َشيت

َمةم. م نَادت  فْْيوجا

َإ. يَا َبرهنَاهْ أَ ه تَفهٌَيت  أَ ه تَحه

 

14 

لُّ   ْ بََّما يَكْوْ  اله ت

.الهَوَ قَة اليَّ  َن النَّفَلت  ابترَةَ بت

لَ ه َشتَحام: تَة  تََحوَّ  َ غه

. لٌّ  َحظٌّ: ظت

 

15 

فَلت  َسه نه هْنَالتَإ فتي األه هتتي بت  يَتهدْو أَ َّ َنَحَكات  تَأ
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َطَك م َسبت َوالْمصه رَوه
َن اله ٌَغهلَقَة  بت  كْتَّةْ ْبسه

َ  النَّ هيت  ت  تَحه  تْدَو 

َ ا ت  َحه  تَنهتْْ  فتي األه

. نَغََماتَْ ام م هتَي َنَحَكات  . أََجله  نَغََماْت َشاَّل 

يَات  َوقَْضاَدات : ْ َبَع ْحو ت ْي ذَاتْه َبه دْْ  األه  )يَحه

 اَل تَْيى( 

 

16 

َغبت: َن الءَّ ْل أَلهفام بت مت يمْ َويَحه  يَ ْبُّ النَّست

 بتذَاَ ات  َاائتَي م.

م َن الشُّرَيهَياتت يم  بت يت  الهَ َواءْ تَخه

 ْ يْع أَ ه أ ٌَطت يمت أَسه سَّ َرَغَب النَّست  حت

َي فتي أَههذَابتي. هت  يَتهَحْث أَ ه يْءه

َدهَياْإ. َي األه َدهَياْإ هت  َواأله

. َ ا ت َشه ْ لت ه َدهَياْإ الهَ َوائتيَة َي األه  هت

17 

دَتتي   يَْيوْق لتي أَ ه أَكْوَ  في َوحه

لت  قَة  فتي الٌَّأَبُّ يت ٌَغت دَّ ْبسه دْنتي جت ينََما أَجت  حت

سُّ ذَاتتي.َحٌَّ  لتنَّ  يقَة  َبا اَل أْحت  نتي بتَطيت

م ينَئتذ   حت
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  ْ ْع الصَّمه ا يَلهٌَمت  لَمَّ

لَةْ. ت  الهرْءه  تْدَو 

 

18 

ْي   )فتي ذَاتتي(ْهنَالتَإ َحيهْث اَل ْأفَك ت

 .ْهنَالتَإ ْأوَجدْ 

.  فتي َحَيَكةت الٌَّدَفُّقت

 

ثَيَ  َء أَكه  الٌَّدَفْْق َهَكذَام َواَل َشيه

.هَْو ْ وْح اللُّ   رهتَةت

 النَّ هْيم

ْي الهَحيَا تم  نَ ه

ثَْي. َء أَكه  هَْو الَّذت  يٌََدَفَّْق َهَكذَام َواَل َشيه

 

19 

 

سهيَ  فهْل اله ت  يَرهتْْي الط ت

نه قََصب    برَصاه بت

. َق الهَمرهتَيت ت  فَوه  َوالٌَّتي تْدَو 

م يدَا   يقَ  دت يَّة م ْبوست  َاقهَطقَة  لتيقَادت

م يْغَن تي الهغْوْل َويَمه  فهْل َحالتما ي الط ت  ضت
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دَ ت. امت َوْرفَاحت الهقتيه قْيَّ
م بتَمنَابت ت اله  بتغَابَات 

ْق قَلهتْهْ بتَحنَق   فت  يَخه

م تتطْ لَتَّادَ   فتي الهَماءت ثهلََما تَخه  بت

م فتي بَْحيهَياتت  َ  الهَماءت  )تَحه

م َبنت  الءَّ

َيى.( ْي الهَكلتَماْت فتي لْغَة  أْخه ٌَم ت  تَسه

20 

يقت َجنهَب ا  لطَّيت

يْوَ . نْوَ  الطُّ  يَءت

يدْونََ مه لتلَ  الهَ َواءت  م َويْرت  قَتهَل أَ ه يََضرْوا لَ ْمه َخاتَما

مه  يْن أَسهَمائت ت ْب تَدهوت  يَ ت

َ قْ  - ق   أَره م قيه نَّاءت م أَبْو الهحت  -َحسُّو  

مه  ئٌَت ت مه بتالنَّفهخت فتي  ت ٌت ت حَّ ْل صت  َوتَأَبُّ

رْو َخَواتتَم آَخيْ  يدَ  َوانت د ت بَرت  وَ  فتي َغابَات  جت

ْيوَ . ينََما يَْ اجت مه حت  ْ بََّما يَرهثْْيوَ  َدلَيه ت

 

21 

د ام                                                              نَة  جت لهفتكهيت َغيهيت آبت نَة  لت كت ل تي فتي أَبه َد  ظت   أَ ه

م                                                               م  َي تَنهْمو كْلَّ يَوه ي َوهت َهابت ي لترت  أْصهغت

                                                    .  اْفْولٌَتي بَرهدْ لَمه تَنهٌَهت
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َجانتياليَ  ْخولهيَا أْوشَْوام                                                                               يهَحا  الٌْيه

 

م أمه اَلم اَل هَْو النَّ هْيم مْ الهغَابت  َ حت

ْ َكانَ ه َوَ قَةم. َكا َ   َواَل الهَوَ قَة

َيهدت . يْي فتيهت بتاأله م تَمَّ الٌَّفهكت نا  فَقَطه لَوه

تَة   يقَ . َ غه ثهل ْبوست  َكلتَمة  بت

.  تَمَّ َسلهكَْ ا فتي الهَ َسدت

 ى.بتأَنَا  . بتأَنَا   قْصهوَ 

َحةْم ْي         اللَّوه  قَده َكانَ ه فََضاءم فَقَطه          الهغَاْب        النَّ ه

َبنت  غهَءلت الءَّ  َوفتي بت

يَّةم   َ قتيقةم َوقَوت

َي ْ  : الذَّاكت ييت  لْرَاْب الهَحيت

. فْولَةت نه سْيَّ ت الطُّ َي تَنهتَثتْق بت  َوهت

------------------------ 

 * قياء  في الداخل  

 ** تم   كٌابة التيٌيهن في القصيد  األصلي ة بالشكل الٌالي:

O vágulas o blándulas anímulas 

O nanas –o lullaby –o libélulas  

ا  السطي األول يْحيْل دل  القصيد  الش يي  لإلبتيااو  أد يانو الٌي في ا خااَب ْ وَحهْ الضئيلة لم 

دام قت ن  با غا ي  يو سينا  حضَيهْ الموتم حيث خااتَ ا ْبَود ت ل أ ه يْغادَ  دالَم الحيا م وقد نمَّ

 الٌي تيجَم ا لل  اإلستاني ة خوليو كو تافا م وهي كالٌالي: شذكران أدريانوالقصيد  في  وايٌ ا 
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“Animula, vagula, blandula 

Hospes comesque corporis 

Quae nunc abibis in loca 

Pallidula, rigida, nudula, 

Nec, ut soles, dabis iocos…” 

 وتيجَمٌ ا كالٌالي:

 

افتيَة ةْ الطَّ ئتيلةْ الَ شَّ وْح الضَّ   آه  أيٌَّْ ا اليُّ

يلَةَ َوَ فتيقَةَ َجَسدت   يَا نَءت

يَة َبةت َوالهرَا ت م الصَّا ت تَةت نَةت الشَّاحت كت َبه يَن لتلَ  تتلهَإ األه لت َل تَنهءت  َسوه

نَ ْب َدلَيهإت أَ ه تٌََ . َحيهْث يَ ت يمت َبنت الهقَدت اَرلتي َدنه أَلهرَابت الءَّ  

  lullaby   أبا السطي الثاني فالكلمة الثانية فيه كلمة لن ليءية ترني أغنية الَم د وهي كلمة:
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 خوا  خوسيي بيايث أوطيرو 

خوا  خوسيه بيليث أواييو شادي لستاني ْولد بسانلوكا  د  بيابيدا بقادش سنة    

آلداب اإلن ليءي ة في جابرٌيه قادش ولشتيليةم يْءاوْج بين نشااه . د إ اللغة وا1957

م. نشَي الرديد بن الدواوين الشريية الٌي ناَل دن ا الرديد  سا اإلبدادي  األدبي  ودمله ْبدَ  ت

 بن ال وائء األدبي ة.

 

لُ   اَْلُحاُم اْلُمْرتَح 

بت                                                                              نه َبتَاهت  َّ َبنه يَ هْيْب بت
كْنهَ  تَهْنُّ أَ

 الُّدهنهيَا

يَا                                                             َل يَحه هت الهفََا ت َسوه  فتي َهذت

و.                                                                                                           

 تشيمتو سكا

َبنت  َن الءَّ   أَ ه تَكْوَ  َهَكذَام أاَلَّ تَفهَءَع بت

م يت َن الهَ  ه َن الهَمسهَكنت َواَل بت  َواَل بت

يَةت  َن النُّفَايَاتت الهْمٌَتَق ت  َواَل بت
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مت َصمه     .بَرهدَ يَوه

لَ  َي الهَخوه  .أَ ه تَنهفت

يحْ   َايَّاَ  ت الهَوَ قت  اَل الهرٌَهَمةْ َوالَ  ت

هت النََّوافتذَ  َدا َهذت ْب أَ ه يْشهيت  .يَ ت

ْب الهْمفهٌََيْض ْبَكوَّ     النُّضه

يَمةت  لهَ ءت يَّة  لت نه َدَاَبات  َخفت   بت

يَة   نه اْقْوإ  َدا ت  َوبت

يَابْ  ْل بتَ ا الهغت ٌَفت  .يَحه

 

 :أَ ه تَكْوَ  َهَكذَا

يَا ٌَاله ه ْ الهْختهءت َونْوسه  فَائتدَ 

 لهَمَساَءاتت الهَحيَّةت ا

م لَةت بتالهَكلتَماتت الهَمسهكْونَةت  الهْمَحمَّ

كهَيىم لذ ت دَ َ لت َلهَواَح الهْمٌَرَد ت  أَ ه تَدهفتَن األه

يهت الٌَُّيابْ   فََما يْغَط ت
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  يٌََرَفَّْن لت ه لَمه يَكْنه بَذهَ  م.

 

ييت  َن الهَمصت َل بَرهدْ بت  .أَ ه تَكْوَ  َهَكذَا. اَل َخوه

تتيَاْب الهَكثتي ْ اال   ه

ي   طت م  ْبمه يَوه  لت

َالت ْحلم    فتي ظت

َن الهْماَلكَّدت    بت

ْب أَ ه يٌَََحقََّق أَبَدام   أَنَّهْ اَل يَ ت

 أَبَدامم أَبَدام 

يَن. َبَدت ْب أَ ه يٌَََحقََّق لتلَ  أبَدت األه  اَل يَ ت

 

يو يَّةٌ  سَالَةٌ َخر   ر 

لَمْ  َن تي أَده ٌْْب لَإت ألت َم أَكه يدَ    الهيَوه   أَنَّإت َوحت

فَة   يَاعت فتي غْيه
ذه لمت يَن لت رت ٌَمت   َوتَسه

يت َوتَقهَيئتيَن كٌْْتام   لَيهَس ه لََ ا لتاهَالَة  َدلَ  الهتَحه
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 .كْنه ت قَده قََيأهتتَ ا فتي َرَبن  َبَض 

ينَ                                         س ت  لتَماذَا تْحت

م َكَما لَوه أَ َّ اللَّيهَل  ت لٌَّو  تتي لت
ه  َسيَأ

 قَلَق  َوَبَساء  َوانهٌتَها   

نَا    َطتتيبت أَسه َي ت لت  فتي الهقَاَدةت الهْمَط َّ

يدَ    لَمْ أَنَّإت َوحت َن تي أَده ٌْْب لَإت ألت َم أَكه  الهيَوه

 َوأ َّ أََحَاَبإت قَده تََحطََّم ه 

يَيكت َباتَ ه   َوأَساات

د  َواَل أََحدَ فت  عَوالهَمَساءْ بَا ت  .ي الشَّا ت

َطاءَ  َخه ءْ األه َل الهَميه إ  أَ ه يٌَََحمَّ نه باْله  يَا لَهْ بت

فَاقت  خه   َوالهَختََطات فتي الهَ َواءت َوَ ائتَحةَ اإله

ائترَةت  َيَّامت الضَّ َبنت َواأله يدَ الءَّ  .َوتََ ادت

آ ت  يه يَن فتي الهمت سْمت  تَيه

يَطةَ  فَاهت الهَخيت َمي الش ت  بتأَحه

لَةَ  تَحت يَن فَانتيَةم الهْميه لهَحيَا ت َوتَرْودت  لت



 171 

لتي ْبَ دَّدام  َها َكيه تَْواصت وت  لتَمحه

يَق ذَاتَهْ الَّذت  كْنه ت قَده بَدَأهتتهت    الطَّيت

فَاهت  َمي الش ت  .أَلهَ  َبيَّ  م بتأَحه

تتيَل الَّذت  بََحثه ت َدنههْم ْل السَّ  َبنه يَرهيت

ٌَلتإْ    َبنه يَمه

فهٌَا  َح الَّذت  أََنرهٌتهت بَيهَن يَدَيههت الهمت

يَّةت الصُّوفتيَّةت  ينهءت َوالصَّده ت  .يَا فٌََا َ اله ت

م يت جت الهتَحه َساْ  َبوه يُّ انهكت ٌَمت فَةت يَسه  َدلَ  الض ت

فَةت ذَاتتَ ا  فتي الض ت

يَن َحافتيَةم  شت  َحيهْث كْنه ت تَمه

ينَ    َوَحلََمٌَاكت بَرهدْ َغيهْي يَانترٌََيهنت -َوتَنههْيت

و لَة  َواليُّ ٌَرت   -ْح ْبشه

تَابت  ْفْقت َوالضَّ  .لتلَ  األه

يدَ م  ٌْْب لَإت قَصت  اَلهيَوَم أَكه

 ْ بََّما لَنه تَقهَيئتيَ ا أَبَدامم
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ا    نه دْخَّ فٌََإت بت َل أَبَدام غْيه  َوْ بََّما لَنه تَصت

يَاعت 
ذه  َحيهْث يٌَََيدَّدْ َصدَى المت

ت. يفتي   فتي َهذَا الهَمَساءت الهَخيت

 

 ويُ أوْرف يُ

يم                                                   ٌَانتَإ الهرَاَم الهَمانت ٌََ ا فتي بْسه  تتلهَإ الهْ ثَّةْ اَّلٌتي َغَيسه

َدمْ                                                            ؟َهله بَدَأَته تٌََتَيه

 ت. إ. لليوت                                                                         

هت  ثهَل َهذت يَا ت بت  فتي لَيَالتي الن تسه

َي الهَخاص ت َوبتَا أَلَم    فتي َحفهلت

َن الهقَاَدةت   َكٌْوبام كْنهْ  فتي ظْلَيهل  بت

يَمة  َوأَتََحدَّ ْ  نتيَات  قَدت ْع لتلَ  أْغه ٌَمت  أَسه

بَ  ت اليَّ م َبدهدْو  لت  ادت َبَع َهذَا الثَّمت

 .الَّذت  يَْيافتقْنتي

ءْ  له هت اللَّيَالتي دت تَيهٌتي فتي َهذت  لت
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َيأَ   َغ      َجَسدت ابه

م  َبا بَيهَن الشََّياشت ت

يَوانَا اْ  الهَما ت نههْ دْخَّ  يَفْوْح بت

 .َوالهَ َواءْ ال ذت  يَرهتْق فتي أَقهتتيَةت الهْخْمو ت فتي أَيهلْولَ 

ء  ْبثتيي  فت  ةَ َشيه ه اللَّيَالتيملَيهَس فَمَّ  ي َهذت

دَّ   نَّنتي بتشت  لَكت

يَّ َحيََوا ت الهْوْجودت   أَتَفَ َّمْ ست

َبرهقْوَل  َياَم الاَّ دْ االنهصت  َوأَجت

َوامت َ ائترام  َده  .لت ه

يَانامم يتام َحدَّ أنَّهْ أَحه  لَيهَس الهتٌَ ةَ َغيت

ينَةت  فت  بَرهدَ ْبغَادََ  ت َحادت ت َغَيقت السَّ

ْل السَّا ح  نَصت يَن بتلَوه كت ست َل ْبمه  حت

يَمةت لتَ بام  م أَفهنَاَء الهَ ءت يرا قهنَاهْ َسيت  َبءَّ

لت  به َل نَا ام َدلَ  اليَّ  لتَكيه نْشهرت

م ة  ثهَل قتطَّ دَدَ َجنهتَهْ بت  َونٌََمَّ
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فهئام  لهرَيَاءت دت نََح لت  .َونَمه

ا أَتََحدَّ ْ  َل أََحد  َدمَّ م أَ ه يَرهيت يا  لَيهَس َنْيو ت

َيى َدلَ  الهيَابتَسةت أَنَا َبيَّ    م أْخه

 أَدهَدْس بتقَدََبيَّ الهَحيٌََّيهنت 

تَُّ ا َض الٌَّتيت أْحت َ ه ه األه  .َهذت

يمَ  ْت الهَ حت  فَقَده ْر ه

 .َدلَ  يَدت اَل أََحدَ 

 

 َشْعُزوفَةٌ َوف َرارٌ 

ةَ لَيَال  يْنَت تهْ فتيَ ا السُّ هدْ   فَمَّ

فٌَََإ بَ  مْ َغيه نَّهْ اَل يَْ اجت  غهٌَةم لَكت

ْيكَ  َ اَديهَإ َويَْحاصت ْإ ذت ست  .أَوه يْمه

 

ةَ لَيَال  يْنَت تهْ فتيَ ا السُّ هدْ   فَمَّ

يتام  تَةت لََإ َغيت ي اَل يَغهدْو بتالن تسه نَّ الٌََّياخت  لَكت
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ٌام  فَاْق ْبتَاغت خه يْي اإله  َواَل يَصت

ٌتَمالَْ ا نت احه كت َي ت الهْممه فَةت الهْمقهفت هت الهغْيه  .فتي َهذت

 

َالََ اهت   ي لَيَال  اَل تَنَامْ خت

يدَ  م ي السَّاَداتت َدلَ  أَبهَوابت قَصت  َوتَقهضت

نْ  ْع فتي الهتَيه ت َوتْدَخ ت  تٌَََسكَّ

َن الصَّمه ت  ْش بت  َوتَنهدَهت

ْجودت َخلهَ  النََّوافتذت   .الهَموه

 

ي ت  تتَإ الهَخفت ْل لتَصوه تَحت  الهَخفَقَاْ  الهْميه

ره   يت    دَقتيق  َدنت الٌَّرَبت يَتهَحْث َدنه بَيه   شت

لهفََا ت  دَ َ لت  الَّذت  يٌْتيْح لََإ الهرَوه

َام   َي أَحه م  َبا تَاجت  .َحيهْث كْنهَ  فتي يَوه

ْي فٌٌََََسلَّْل لتلَيهَإ الهَحيَا ْ   َوتْفَك ت

م ءت َوالدَّفَاتتيت يقَ  َوالضَّوه  فتي الهْموست
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م َويْقدَّمْ لََإ الهكْْحوْل َس هام َوبَخه   سا

ينَة   َي   َحءت ثهَل َداهت ت بت ل  َن اليَّ  .بت

يقَ م ينََ ا تَرهَشْق الهْموست  َوحت

لتَإم َجه ي ألت ي هتَيم فيٌءجييالدْ تَتهكت  فٌََتهكت

يام   َوتَسهَمرَْ ا فٌََغهدْو َ انت

لتإَ  َجه ي ألت ص  َبا يَتهكت ةَ َشخه  أَ ه يَكْوَ  فَمَّ

نه  َن بت ََس  قَده تََمكَّ َك. َوأاَلَّ يَكْوَ  األه  تَغهيتييت

 

َن الهَحيَا ت فتي َكَسل    تَنهٌَقتمْ بت

إَ  َابت َحه  َوتَضْع قََوائتَم ألت

يد   يد  َجدت  فتي قَصت

يْ  - ا كْنهَ  تَنهٌَهت مَّ نام بت  -أقَل  ْحءه

ْ ْيكَ  يَمةت َويَ ه  .يَقهَطْع َحتهَل الهَمشت

ي ضت  يَمه
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يم          ضت  َويَمه

يم                    ضت  َويَمه

لْق الهتَابَ                                 َويغت

لَةم. ثََي دْءه فَْإ بَرهدْ أَكه  َويَْخل ت

 

ْ  أَْجل  قَاْل  عُْصوُور  طَنَّا     ْباُوْ  ش 

ينََما تَكْوْ  اللَّيَالتي  َواَل حت

وَبانهثتيْيو    اليُّ

م  قَده َكانَ ه أَسهَياَب اْيْو  

 قَده َكانَ ه 

حت 
يْء السَّطه  .َوَد َّ ه أفَا ت

م ل  َوَغيهم  ن َ به نهَ ا ام بت نَّ رت  لَكت

فَيَ  نه غْتَا   أَصه  بت

َ اقت فََياب    َ َباد  َوأَوه

 َبَض ه تٌَََساقَطْ 
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َ َيات    ٌَحه نه ْبسه ٌَة  بت فَة  َصابت ثهل َداصت  بت

َ ة   يَي ت بتَا َبنَا    وبتَا نتيَيا   ْبٌَأَج ت هت الهَ ءت َق َهذت  .فَوه

 

مقَده َكانَ ه أسهَياَب   اْيْو  

م   قَده َكانَ ه

ءْ   بَيهنََما َكاَ  قَده أَتَاَحَ ا الضَّوه

 قَتهَل الهرََم م

يل  قَتهلَ   بتَوقه   َاوت

لسَّاَداتت  ْب الْمثلََ ةْ لت َب الهرَقَا ت  أَ ه تْفهيت

َن الهرْيْو ت  َينَا بت  .َبَحاجت

 

م  قَده َكانَ ه أَسهَياَب اْيْو  

م  قَده َكانَ ه

َد   َهَيبَ ه َصيه

نَ  ْ وَدةت  بت  الهفََا ت الهَمءه
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بَة    بتٌََمافتيَل َخيت

هتتي  ْ  يَأ دَه  َحيهْث َوحه

دْ   نَّاْ  الهْمٌََوح ت  الهرْصْفْوْ  الطَّ

َدهَم  َوالٌَّائتهْ أَيهضام   األه

تَشت َ   لتَكيه يَيه

يق  ْبي    ْ  أَده ت  أَ ُّ َ حت  لَسه

َ ا ت  َغةت لت حه َن الهرْيْو ت الهفَا ت  .بت

 

 اأْلَْرض  اْلَخَئء  شَوٌَا ف ي 

 

دْوَ  كْلَّ َبَساء    هْنَا يَقهٌَرت

لْوَ  الهفََوانتيَس أَبَدام   .َواَل يْشهرت

َن الهْ ذَامت  يْي بت جت  يَْموْت الهَ يه

 بَيهَن الهقَْياصت الَكثتي ت 

ءت  ٌََضْي الهَمشهَ دْ فتي الضَّوه  فَيْحه
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لهَمقَابتيت النَّائتَمةت  قت لت ٌَيت  .الهْمحه

كت  َن الهْممه يدام َكذَلتَإمبت دت َي تَحه د امم َوهت  نت جت

سْ  يَن الشَّمه ٌَكت  أَ ه تَسه

هت السَّاَدةت   بَرهدَ َهذت

لَة   ٌَمت  َوتَْحلَّ ْبَ دَّدام لَيهلَة  ْبكه

يْ  يَ ا الهتَحه  يْرَي ت

لَةَ  َل َبرََ ا دْءه مت ٌَحه  لت

 َشَواهتدت الهقْتْو ت الهتَيهَضاءت 

يدَ َ َهاتت الهتَرت  َوالٌَّأَوُّ

ْغه  فَقت ألت  .نتيَةت فَادْو فتي الشَّ

ضَ  َ ه لهْح األه  قَده َجفََّ  الهمت

هتتي لتلَيهَ ا فَقَطه الهتهْيونهءْ   الٌَّتي يَأ

م َياإت َجه  الهْمَضاَدْ  َوالهْمَحطَّمْ لت ه

م ٌتئَابت لت االكه  َوَحَيَكةْ َ به

ْ لترََصافتيَي َبي تٌَة   قَة نتَحةْ الْمَطقهطت َجه  .َواأله
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 ْ ل  وَ  الهفََوانتيسَ هْنَا اَل يْشهرت

ذهاَل ت الهَ افَّةْ  يْح الهخت  َو ت

د   ئهب  ْبٌََوح ت ثهَل ذت  تَرهوت  بت

 َوتَائته  

َ ا ت  َحه َميت َواأله َحه كت األه  .بَيهَن الشَّوه

 

اعَةُ   اَْلوَزَّ

يْ   انهتَلََب َدلَيهَ ا الهفَ ه

م َسة  َدلَ  الهَحَ يت ذَاتتهت َي َجالت  َوهت

 تَنههْيْ 

ْفْقت ذَا م لتلَ  األه  تتهت

 َوَبَع النَّدَى ذَاتتهت 

 ْ نَه ْل ْحءه َي تْتَل ت  .َوهت

 ْ دْ ذَاتْه  اَلهتَيه

م َهامت لهدت الهرت  فتي جت
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 اَلٌَّرَلُّْق ذَاتْهْ بتالهتتئهيت الهيَابتَسةت 

 فتي اللُّرَابت الهرَذهبت 

 ْ يَاْ  ذَاتْه  َوالن تسه

َبادت فتي الهَ َواءت   .َدتهَي اليَّ

 

ءَ  ٌَ ت تَ ه أَ ه تَحه  َ غت

ََصابتعت ا
َبَن بَيهَن األه  لءَّ

م لسَّاَداتت يَّةَ لت َي تَرْدُّ الهقتطَع النَّقهدت  َوهت

يدَ َ بَاَح الهَوحت  اأَله ه

َواءْ  َنه هتتي بتَ ا األه  الٌَّتي َكانَ ه تَأ

بتيعت  ليَّ ْ لت يدَ  َ دت
 .اله

 

َهة   لَحه  أََحسَّ ه لت

يدَ  م  أَنََّ ا َسرت

تَةَ  ٌَلتْإ هت  َكَما لَوه َكانَ ه تَمه
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 .بَرهثت الهفََياَشاتت 

 

َسة . َي َجالت ْي َوهت  اتنهتَلََب َدلَيهَ ا الهفَ ه

 

م  نََ َض ه

 غيََّيتت الهَحَ يَ 

ْفقت ذَاتتهت  ته تَنههْْي لتلَ  األه ٌََميَّ  َواسه

َمام  بتالهرَيهنَيهنت ذَاتت ت

ْيَسا ت الهرََصافتييَ   .تَيهنتَإ اللٌََّيهنت تَحه
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يد ي    الس َؤاُل الاَّْم  

 

 اَلهقََمْي ذَاتْهْم

يءْ اللَّيهلَةَ ذَاتََ ا  الَّذت  يْضت

تتْق الهيهوَم نَفهَسهْ   الٌَّتي تَسه

بام قََمي  آَخيْ   .َوهَْو دَوه

ل   ت غ  ْبٌََحو  منْسه  لتلَ  َدنهتَي 
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م َبا الَّذت  كْنهٌتهْ؟  َرَبن 

تتيب   ئَة  َوتَيه  أَ ُّ ْبَساَبَي   َاا ت

 َبنََحاكت ذَلتَإ الهَمههَ َي الهْمٌَدَف تَقم

شت  مت الهْمدههت  َبههَ َي الٌَّرَاقْبت الهْمٌَنَاغت

؟ لهْمٌََخيَّلت ت لت يدت   يت يدت الٌَّ ه ست لٌَّ ه  لت

 

؟ م أهَْو َباكْنهٌتهت  َرَبن 

ي   كْنه ت تٌَََخفَّيهنَ فت  ت بََ اء  َخفت  ي أَ  

: ت ْ ْبور  ْل لتلَ  أَ    َوهَْو يٌَََحوَّ

فَْق َوقَده َصا َ   اَلشَّ

َن م نه فَوه نه لَوه   َوبت  بت

م َضيت َخه يْح بتاأله تٌَههْ الي ت ْي َوقَده َخضَّ  اَلهتَحه

دَ   با؟ َو ه ٌتَماْل َغيهْي الثَّابت ت لت  االكه

 

؟أَيهَن َكاَ  بَيه   ٌْإت
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ْي السَّاَداتت الهْمٌََوق تفَةت أَيهضامم حه  ست

بام   ذَاَك الَّذت  َسيَ هْيْب دَوه

َحَل أبَدام.  َوذَاَك الَّذت  لَنه يَيه

م  َرَبن  أَنهَ م الهَخفتيُّ

م يَْ دهَهدْ فتيهت   َكائتن  فتي الهَ َواءت

يْ .  َخيَاْل الهفتكهيت الهَخفت

؟ م أهَْو َباكْنهٌتهت  َرَبن 

 ْ ٌَلتكَْ ا؟أَ ُّ أ  سهطْوَ    لَإت نَمه

يهت لَوه َسأَلْونَا؟ كت يْع أَ ه نَحه ٌَطت  َبا الَّذت  نَسه

 

 فَْجٌر َشا

م تَابت افتيَةت لتَ ذَا الضَّ  يَا لَلدت قَّةت الصَّ

يت  يَّةْ الٌَّتي تَقهَطْع فتي الهفَ ه َفَيت ْ األه  اَلهرََيبَة

يثامم ء  َوَصَل َحدت نه َنوه هت الهْحقْوَل بت  َهذت
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مْولت  نه ْجثَّةت الهقََميت  دَ بت

م  َخيَاْل َجَاء  بتَا نتَ ايَة 

يَي ت. ة  َسٌَغهدْو ذََهتام فتي الهَّ ت  فتضَّ

لتَ ا افتيَةت َويَا لٌَََحوُّ  يَا لَلدت قَّةت الصَّ

تَاْبم نه َرائتل  َهذَا الضَّ  يَا لَهْ بت

َ ةت: جه لهوت يم  لت دُّ َددت ب  َوجت س  َها ت  َجنَاْح َشمه

 ذ  َهشٌّ يٌَََاَش مْبَشرهوت 

ْي: حه  يٌََتَدَّدْ الس ت

 َها قَدت انهرَدََم.

َ َي َم يدْ الشَّ ٌَرت َكام  يَسه ت لتحه  فَتتأَ  

ل تَ ام َكادهيَا ظت  أ ه

ت َجَال    َوبتأَ  

م تَالت  يٌَََحلَّْل الهفََيابْ فتي اله ت

 َوَكيهَ  تٌَََحدَّدْ 

يت  بت الهْمٌَأَخ ت
لثَّله  الٌُّْخومْ الهرْلهيَا لت
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ح   دُّ َوانت يْق جت يت
 َوالطَّ

. هت يَا لََشفَافتيٌَتهت  َوالهَماءْ فتي تَدَفُّقت

رَة   يَي ت لتدَبه  فتي اله ْنَيهَ ةت الهقَصت

م تَابت افتيَةت الٌَّتي َكانَ ه لتذَلتَإ الضَّ قَّةت الصَّ  يَا لَدت

م  إ  تهحت بتَا فَا ت  َخيهَمي  فتي الصُّ

افت  ام صْتهْحهْ الصَّ  ي.َكمه َكاَ  سْم 

ءت  َشيه ٌترَاَ  ْ الاَّ  اسه

يقَةْ َوَحيهْ  اآلتتي  َحقت

.  َخيهَمي  نَافتي 

ْي نََ ا ام   َكيهَ  يَكْوْ  الهفتكه

م  يقَةت  َوَكيهَ  يَكْوْ  الهقَلهْب فتي اللَّيهلَةت الهرَمت

َي ْ لتذَاتتَ ا  َكيهَ  تَكْوْ  الذَّاكت

 ْبلهٌَتتَسةم َوتَائتَ ةمم

َل دَائتيَ  ء  ْبرهٌتَمةم َحوه   ت َنوه

م تْوق  بتَضتَاب   َبسه



 189 

ب  لتلَ  األبَدم  َها ت

ي  ْبنهَ إ   ثهَل فَ ه  بت

ي ام. َبدت يام َسيه  بتأَ ه يَكْوَ  فَ ه

 

 

 2003خري  

ي: يعت الٌََّاشت يُّ لتذََهب  َسيت يَكانتيكت مت
قْواْ اله  السُّ

يحت. َي تَغهَيْق فتي الي ت َ ة  َوهت جه َ اقت بتا وت َوه
 تََساقْطْ األه

هت الٌَّتي تَْموتْ َوَسكت  يدت َهذت يت ْ الٌَّ ه  ينَة

يَّةت  يدت هت الهَ لت دت بتأَظافتيت  فتي أَيَادت  الهتَيه

يَنَابتيعت:
ْ اله َ اقت َوَخفهقَة َوه تترَاْش األه  َوا ه

ٌََ ا. ْي َصمه يَي ْ الٌَّتي تَكهست َست يَاهْ األه  اَلهمت

نه أَفت  ْي بَيهَن سْْحب  بت مَوذَلتَإ الهقََمْي الهْمنهٌَحت  يي 

يَي َرَبنام. َحْل لتَكيه يَصت َبْن الَّذت  يَيه  َوالءَّ
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 تَْنب يَ انٌ 

: د ام َوالهَ شُّ ْب جت  اَلهَ ا ت

 اَلهتََ اءْم

م ي لتلَ  لَوه    اَللَّيهْل الَّذت  ال يَنهٌَ ت

َلَمت   اَلهقْفَّاْر َكاتتمْ األه

م. يْي ْبدَنَّسا بهت يَصت َكات نهدَ انهست  َوالهَماءْ الَّذت  دت

نَْح اَله   قََمْي الَّذت  اَل يَمه

َ هْ الهَحالتإَ   َوجه

ت  لهْحب   اَلهْ ثَّةْ الهَحيَّةْ لت

 . ت ٌَلهقتي فتي الْحب   الَّذت  يَسه

 َوذَلتَإ الطَّرهمْ                         

يمْ. ٌَدت  الهْمٌَأَب تدْ لتذَاَك الَّذت  ال يَسه

لهَم ه ْولت  يَّةْ لت يت حه ةْ الس ت  الهْح َّ

نَْع صَ  .َبصه يَا ت يعت الن تسه  قت

 اَلسُّْمومْ الٌَّتي تَقهٌْلْ 
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 دْوَ  أَ ه تَقهٌَْل...

. م كْنه َحذت امم أَيَُّ ا الهَحاجُّ  َبنت الهرَالَمت

ثَيَ  ٌَمَّ بتذَاتتَإ أَكه نه اهه  لَكت

ي ضت م تَمه يحا  لت ه كْنهَ  َجيت

. ي ت َياَحاتتَإ الٌَّتي َكفَّ ه َدنت النَّءت  بت ت

 َحَركَةُ اْشا نَا   

ْبٌََوقَّْع. ْ الاَّ َي الهَمتهدَأ ْ هت  الصُّدهفَة

لهَمتهدَلت  م لت ٌَثتله لتذَ ه  فَابه

م  با يصه دَوه  َواحه

 ْ يهتَة َإ اليَّ َصالتحت  َدلَ  أَ ه تَلهرََب لت

َ ةَ  جه َ َّ وت  ألت
ْ  الٌَّتي يَْ ي تئَْ ا ذَاَك الهَمتهدَأ

َضعْ   الهَحيَا ت تَخه

ٌََءاْوج    لت

يع   د ت َسيت ي   َوجت  َخفت

مبَ  ٌتاءت م بَيهَن الهقَلَقت َواالبه تَابَةت َواللُّغهءت  يهَن اليَّ
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جْ  ٌَءت د ت ْبٌَتَايتنَة  تَمه  بَيهَن َجَواهتَي جت

ي    ي   َوَحٌهمت ل  َدَينت  بتَشكه

. َبنت لءَّ ت لت يت   حه ٌَتَيت الس ت  فتي الهْمخه

َبْن هْو ْجَماعْ  َولتذَا َكاَ  الءَّ

ق   فَاَء َوبَيه  َغيهَمة  َجوه

ت   له ذَلتَإ الهْ َماعَ فَأَو 

َنََّإ كْنهَ  ذَلتَإ الهْ َماَعم ٌتنَا ت ألت به َن االت َاقام بت  انهطت

َبدت ٌّ فتيَإ َوهَْو لََإ أَنهَ  فَقَطه: ء  َسيه ةَ َشيه  َوفَمَّ

م َت فتيهت  َبا فَكَّيه

م ب  ْ بتقَلَق  أَوه بتْيده ٌَه  ذَاَك الَّذت  لََمسه

َحنتينتإَ  يَّةْ لت يت ْ الس ت فَة  .اَلهَوصه

دْ  نتدْ َوتاَْلك ت َي ْ الهْمَخدََّ  ْ الٌَّتي تْسه  اَلذَّاكت

. ب   دْتْوَ َك فتي َدالَم  َها ت

م يقتيَّ َ َإ الهَحقت  لَنه تََيى قَطُّ َوجه

ْل َدلَ  تَدَفُّق   ٌَمت َ َّ كْلَّ َشيء  يَشه  ألت
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يَن يٌََدَفَّْق يَغهدْو لْغهءام. ء  حت  َوكْلَّ َشيه

َوالت   َوفتي كْل ت األحه

َن .فَ ْ  َهيت تتلهَإ الهفَوه مُّ الشُّكهَي َدنه َجوه  َو يْقَدت

. ء   يَشهكْْي َغَيابَةَ َبا هَْو َدلَيههت كْلُّ َشيه

َبْن اَل يْغهلَْبم  اَلءَّ

م: نَّهْ لَيهَس لتالَّ َرَبنا  لَكت

ئْ   َسَياب  ْبٌَغَي تي  يْوبت

لهَودهيت   لتلَ  َحَيَكات  ْبٌَأَب تدَ   لت

َواَك:َولت ه َكاَ  كْلُّ شَ  ء  يٌََغَيَّْي ست  يه

. َبْن اسهمْ َايه   فَقَطه  فَالءَّ

َبن. ْيهْ الءَّ َبْن هَْو َبا اَل يْدَب ت  َوالءَّ

 

 ب َصدَد  اْلةَا َمان  

عْ   تتلهَإ الٌَّتي تٌَََيصَّ

. لهيَة  ثهَل حت دَ ت بت ةت الهتَا ت  فتي الهْح َّ
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جْ  ت  اَلنَّرهْ  الهْملهٌَتَْس الَّذت  يٌَْو 

َطلَحَ  . الهْمصه لهرَدَمت  الصَّرهَب لت

امم ي   َوالٌَّتي تَقْوْل الهَودهَي ست

يعت. َ مت
َن اله أَى بت َي َ َدلَ  َبيه ْ  الذَّاكت  الٌَّتي تْصهمت

لَةَ فتيَ ا. ٌَرت َس الهْمشه ي الشَّمه  اَلٌَّتي تَْسم ت

. ْيل   َوالهقََمْي قََمي  فتي فََافةت أَحه

فهٌَاحْ  ْي: ذَلتَإ الهمت حه  اَلس ت

ْ وبَةت  الهقَادت ْ  ْده  َدلَ  لتشهَياعت أَبهَوابت األه

يل الهَمَصائتيت  وت  تَحه

. َهامت َوه َواقتعت بتلَوه ت األه
يب اله ضت  تَخه

فَةْ.  َكلتَمةْ الصَّمه ت الهْمٌََكل ت

ت  َخةْ الٌَّتي تْدَو   الصَّيه

ثهَل َصدَى َوامت بت َده َيامت األه  بَرهدَ انهصت

 بتلَّوه   تََ شََّم.

تَابَ  اَلٌَّتي تَْسم ت   الضَّ
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. فَاهت ثهَل َنتَاب  بَيهنت الش ت ْس بت  َوتَنهتَ ت

م   تتلهَإ الٌَّتي قتيلَ ه َريهفا

. يَا ت  َوتٌْتمُّ ْبدَّ َ دْقْوبٌَتَ ا فتي الن تسه

يقَة . َي َحقت ثهَل أْكهذْوبَة  َوهت  واَلٌَّتي تَتهدْو بت

ثهَل أْسهطْوَ   .  اَلهَحقَائتْق الٌَّي تَتهدْو بت

مَكلتَماْت اله  يت  تَحه

بَدْم النُّْ ومْ  ْ َوالءَّ فَة  اَلهرَاصت

م يت ُّ حه فهتَاْؤَها الس ت  َوأَلت

َلهغَارت لَيهام. ٌَابٌََْ ا لت ه  كت

بْ  ْي الهَ ا ت  اَلهَكلتَماْت الٌَّتي يَقْولَْ ا النَّ ه

: َبنت فهٌَاْح الءَّ َي بت  َدنه ذَاتتهت أَيهضامم هت

ءْ ذَاتْهْم  اَلهْمَمافتْل َوالشَّيه

ْ َواَل الهْمَمافتَل لَهْ.دْوَ   َء ذَاتَه  أَ ه يَكْوَ  قَطُّ الشَّيه

يَ ا السَّاَدةْم لت  تتلهَإ الٌَّتي تْمه

ْإ الهْمسهَ دْ   َوالهَحا ت
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يبْ  . تتلهَإ الٌَّتي تْ ت َسيهل  َدابتي   لت

. ء  َخائت   َلهغَارت بتَضوه  َدلَ  األه

ت   َكلتَماْت الهْحب 

َبدَ   .الٌَّتي تٌَََطلَّْع أَ ه تَكْوَ   ء  َسيه َشيه يفهَي م لت  شت

يثَاقت: ْن ْبكهَيهْوَ  َدلَ  َهذَا الهمت  نَحه

ء    أَ ه نْرَت تَي َدنه كْل ت َشيه

َن  هت الهفَوه ء  فتي َهذت  لتَكيه يٌَََحقََّق ْوْجودْ كْل ت َشيه

م   ل   ْبٌَنَاغت ثهل ظت  بت

يْع فَ هَمهْ. ٌَطت ء  با ال نَسه َشيه  لت

ْ كْلَّ َبيَّ  اَلهرَالَمْ يْرَادْ َسته   كْه

ةت َدالَمم  فتي َكلَمت

م ْل ْبرهٌتم   َويَسهكْْب الهرٌَهَمةَ قَوه

َي النََّ اَ  نََ ا ام. يَاءت أَ ه نَْسم ت عْ بتالض ت ت  َويَْضو 

 يَا لَغََيابَةَ أَ ه تَصْوَب َبا َكاَ  ْبٌََملَّكامم

نه ْبدَنََّسة  الهَكلتَماْت لتذَاتتَ ام  يَا لََ ا بت
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نه َخائتنَة  لتذَاتتَ ا الهَكلتَماتْ يَا لََ ا   بت

نه َكثهَي ت َوفَائتَ ا َونَقَائتَ ا.  بت

م َكايَةت هت الهحت  َوفتي نتَ ايَةت َهذت

يَن نَقْوْل َحيَا   يَا لَنْدهَ  ت الهَحيَا ت حت

قَاءت الهرَدَمت بتالهرَدَم:  يَا لَلت

هتتي َونََيى هْْيوبَهْ. َبَن يَأ  أَ ه نََيى الءَّ

 

يَئن   قُْربَا ُ   ُشْساَح 

؟ فهٌَاح  لهغَابَاتت بت  أَلت

فهٌَاحْ   َهاهْنَا بت

له َكيهَ  أَصْونْهْم  اَلهغَابت الَّذت  لَمه أَدهيت

لْ  ٌَرت يْل الَّذت  يَشه  اَلهغت

م َدة  ْجَوانتيَّةت ْبَيوَّ ْ ه ئَاتت الهْخيْولت األه ثهَل أَدهَيالت بت  بت

َنهَ اَ م  اَلهقََمْي َوهَْو يَْءوْ  األه

َبماَلهقْصْ  نه َاَحالت  وْ  بت
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ن  َسلهٌتي  م نَقَةت َكاهت شه  َحتهْل بت

ٌَاب  بتَا َكلتَمات  َكٌَتٌَههْ   كت

. َغهَصا ت َها بَيهَن األه نهدَ ْبْيو ت يَاْح دت  الي ت

؟ لٌّ لهتتَحا ت ظت  أَ لت

َشاءت   قَده أَتَيهٌَْإ بتأَحه

م َوالَّذت  يٌََنَفَّ  َ  الهَماءت مالٌ تن تينت الَّذت  يَغْوْص تَحه  ْس فتي كْل ت ْحلهم 

يَق الهكْنْورت الهَمدهفْونَةت فتي الٌَُّيابت   َصنَادت

ا َ  ْل فتي قتيَمٌتَ ا الدُّخَّ ة  َوتْرَادت َي ذََهب  َوفتضَّ  َوهت

يَانام  ْ أَحه يَة  الَّذت  تٌَََخيَّلْهْ الهْحو ت

فَةت فتي ْبنهٌََص ت اللَّيهلت  ََساكت تت األه م لتَمَحاَّ َيفا  .َخَيابام ْبَءخه

م َكبت  قَده أَتَيهٌَْإ بتَ ذَا الهَميه

َجة   ثهل ْخلْودت َبوه يي  بت  َصغت

نه َربَد   لَةم بت يَي ْجمه ٌَصت ْي لت  تَنهَكست

لت  به َ  َدلَ  اليَّ  َوتَنهحت

ي َويَرْودْ. ضت ء  يَمه  أَ َّ كْلَّ َشيه
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لهقََميت َسي تد ؟  أَ لت

ْب   اَلهَخالتدْ َوالهَ ا ت

 َها هْنَا يْوَجدْ.

 ْ م َوبَيَانْه  األَفتييت ُّ

ي َدلَ  َغيهيت هْدىم َدتهَي السََّماَواتت  ضت ل  يَمه ت  ْبٌََحو 

ٌَذهنَبت  لهْمسه  َوالهرَْواَء النَّدت َّ لت

م لن ْ ومت ٌَغهلََق لت َو الهْمسه هه  َوالءَّ

يقَةَم دت  الهَحقت ٌَ ه  َوالهغْيْوَم الٌَّتي تَسه

َبنت بَيهَن يَدَ َّ   قَده أَتَيهْ  بتْ ثَّةت الءَّ

ملت  يَمةت ب  َجَسدَ الهَ يت  َكيه تََيى َدنه قْيه

يدَا الهْمَكد ت َ  يفهيت َسم نَتهَع فْونهطت  النَّتهَع الهَ ابت

قت لَيهَس ه َشيهئامم نتينَةت الٌَّتي فتي الهرْمه
ه اَْمأ هت الاَّ  لتَ ذت

َواَ .  ست

 ف ي شاَْح   

لت   فتي َنتَابت الهقَاَداتت الهْمَحمَّ



 200 

ئتهت الهْمَحنَّطت وَ  مبتَضوه بت لتلَ  الهتَيَاضت  الضَّا ت

لهتََياَدةت   اَلهتََ اءْ الدَّقتيْق لت

 ْ َشا ْ الهْمدَقَّقَة ْق: الهفْيه ذهْق الهْمٌَأَل ت  اَلهحت

يتَاجتم لد ت َحلَْءونتيَّ لت
 الٌَّتي َ َسَم ت الهَحظَّ اله

يبَ   نَست

م تَة  د ت َشاحت َملتَكة  جت وت لت دَاءت الهفَيه   ت

تَ  لهْميه ع  لت َي  م قْفَاْر دت ه يدت فتي صْوَ    ْبقَصَّ قت الشَّدت  ءت

ْق َبٌَاَهةَ  قتيْق الَّذت  يْرَم ت يُّ الهَمدهدْوْك اليَّ سهمْ الهقَلَمت  اليَّ

َل َوتَنَانتيَنم ٌَا   بتَ دَاوت  بْسه

ي  م تَمت
ه بت نَ هي  َبأ دْ فتي يَشه َ ْق الهتَا ت َره  َواأله

نَ ْ الٌَّتي تَمه يرَة َشا ت السَّيت ةْ الهفْيه َهَي م َبا لََمرَاناممْخطَّ  ْح َجوه

ت  لت الهرََيبتي  ْح ذْو الهرْيه َصاْ  الهَ ابت  َوالهحت

م قْمت َاه ْئ بتاأله ٌَلت  الهْممه

َاءْ الهرََسلتيُّ لترْود    الط ت

م م تَاَ هْ َبَاك  بَاست  يَنهقْْي أَوه
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 اَلهَمنههْوْ  الَّذت  يْوهتمْ 

م قَة   بتأَبهرَاد  ْبنهغَلت

فَّةْ الهَحقت  يَّةْ اَلهخت  يقت

... بت فتي دْيْو ت الشَُّ دَاءت ده ليُّ  لت

م لتكْل ت الهفَنَّانتيَن. د امم َهنتيئا  َجي تد  جت

 َدَمل  َجي تد .

م يت يت  فَقَطه فتي الهَحانت نَّ الهَحيَا َ تَ ه  لَكت

يعت  يهلت السَّيت  فتي السَّ

م لٌَّفَاَهةت  لت

بت:  الهْمٌََشت تثَةت بتالهَحنتينت الهَ ا ت

قَ  َيابت الهْمَياهت  ةْ ذَاتت اله ت

لَْع نَرهلَيهَ ا ة  َوتَخه ْس َدلَ  دَكَّ لت  الٌَّتي تَ ه

مت  يه الهَملتإت الصَّا ت تهيت  أََباَم بْو ه

م يَّة  نت فام َدلَ  كَْي   أَ ه يت ْئ ْبٌَرَ ه  الَّذت  يٌََّكت

يَي ت  َقهدَامت الهقَصت  الهْمتَلَّْل بتالهرََيقت َوَداْج األه
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يظْ  َيلت  َوالهَخَيْر الهغَلت َها الهْمَءخه َشرهيت  لت

م لََ ا ت َوالٌ تيَ ا ت وه لصَّ  َبا بَيهَن الذََّهبت الهْمَوشَّ  لت

َبيت  َق َبيه يَا ت فَوه  نَرهَا ت بَالت

ٌَرهَيضْ  د  َدابتس  َحيهْث يْسه و  ْبرَمَّ  بَ ه

ٌََ ءْ  عْ َوالهْمحه ت  الهتََ اءْ الهْمَيو 

ََشد ت تَثَلُّ ام: يْي الهْخلْودت األه  أَست

.بَ  َبَن بتَا َرَبن  يَاهْ فتي الءَّ  ا تَحه

 

 الدَّائ َرةُ 

هتتيم  كْلُّ َبا َسيَأ

تَابت   فَلهب  فتي الضَّ

 )َوالطََّمعْ 

 فتي أَ ه يَكْونْوا َسادَ َ الهَوقه ت 

م ََحد   الَّذت  لَيهَس ألت

دْم َلَمْ الهْمٌََ د ت  َواأله
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يْح  حت  َوالهْحبُّ الش ت

يقَ  لت ْض الٌَّحه  الَّذت  يَفهيت

.(لت  فتهت َخوه ييت ذَاتتهْ لت  لَ  الهرَقهلت أَست

 ْ  َبا الَّذت  َسنَفهرَلْه

فَةت  َبرهيت هت الاَّ  تَْ اهَ َهذت

يعت  قت َساإت بتالصَّ حه ت
 اإله

َي  . َجة  ْبنهَكست يتَةت لتَموه هت الي ت  تَْ اهَ َهذت

 ْ  َبا الَّذت  لَنه نَفهرَلَه

 ْ دْ ذَاتَه يَن يَ ت ء  حت ْش كْلُّ َشيه تَرت م لَوه يَيه يحا  َجيت

ء   ء  فَكْلُّ َشيه َ  كْلُّ َشيه  لَوه َبَض  اآله

 لتذَ ه يَرْودْ.
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يحُ  ْنسَاُ  اْلوَص   اْْل 

َق الرَالَمْ  أتَذَكَّْي اآل َ    كيهَ  ْخلت

م الَّذت  َبَضيهنَا   كيهَ  َخلََق اإللهْ فتي ذَلتَإ التَيه ت

م يَّة  َوْحلهم    للَيههت بتَحشت

.  فَيهَ  الَمَحتَّةت

ءْ                      َكيهَ  أَراَح الضَّوه
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نَا الَمائتدَ َم ٌَلكه م ابه م فََشيهئا لَْماتت وَشيهئا  الهُّ

َ َب َودْوالَب الَمابتست َوالَوَسائتدَم َوال شه  مت

يهْخوَخةت  ثهَل الشَّ يي  بت دَّ َدست   َكاَ  ذَلتَإ جت

ءْ َدْ ورام  ثهَل أ ه يَغهدَْو الهَميه يط  بت دَّ بَست  .َوجت

. قْإت  هْنَالتَإ انهَ لَ  الهقََمْي ألنَاَ  الٌَّتي تٌََرَشَّ

ٌتَياَحة   يثت َدنه أيَّامت اسه نهدَ الَحدت  َودت

.َدنت الَ تَلت ا يت الَمرهشْوقت  لَخفَّاقت والتَحه

يد  وأنَا أتَذَكَّيْ   ْبنهذْ َرَبن  بَرت

َي م.  أن تي ْولتدهْت ذَاكت

 َولْيبََّما تكْو ْ                                             

ثَي: َكيهَ  الَ َواءْ  َء أكه تٌَتي وال َشيه  َ غه

م  قَده فََصَل الغََيَق بتٌَأَ   

.َوَكيهَ  َصاَ  ال يْي آهتام بتالنُّْ ومت  سَّيت

 َوكيهَ  َحلَّقَ ت الرََصافتيْي.

. اَحةت لْده لتلَ  اليَّ  َوَكيهَ  اإللهْ بَرهدْ لمه يَخه
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نهدت  ٌَلُّ تََواْرْ  الهَحيَا ت دت نهدََبا يَخه   دت

م تت نَْح لتلَ  الهَموه  َوأَجه

يت م  ءْ فتي َه ه له نهدََبا يَشهَيعْ الد ت  دت

نَ  سُّ بت ست لتالَّ بتالهَوقه ت  فَا أْحت  .الشَّمه

ٌتتَاقام  ْ  اسه يْي الصَّمه ينََما يَصت  حت

لت  لهَخَيإت الشَّابت  .لت

قتي النََّوافتذَم َكيه يَلتبَ   اَل تْغهلت

يَاءْ النََّ ا ت الَّذت  نْولَدْ فتيهت   نت

نَْح َجَماَل الهرَالمت  ت َهذَام لتذه يَمه  قَالََب الهْحب 

 ْ يٌََّه دت  .َشيه

 أاََل لَنه يَفقتدَ            

م يَق األَْصيهَصاتت  أَبهنَاْؤنَا بَيت

م لهغَيهَمةت فْو ت أَوه لت لهرْصه َي لت   َواَل الهَخيهَط الهْمٌَقَط ت
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 ْ لتمْ قْتهلٌََه  كْلُّ ذَاَك الَّذت  يْسه

َحلْ  يَمةَ َولت ه َكاَ  َسيَيه ٌَدت يرَةَ َوالهْمسه  .السَّيت

م َغهَياإت ي بتَسقهيت األه  فَلهٌَقْوبت

دت  بتنَادْوَ  ت َودَ  َ ام أَوه تََوحَّ  الَمت

ينت   الهيَاَسمت

م َوانههْيت  لتلَيَّ َبَع الهتََ اءت الَّذت  يَةت ْبٌَنَاهت  الاَّ

بتيعت  ليَّ  لت
م با ْ يَوه  .َبنََح ذَاتَه

نهدت  تََواْرْ  الهَحيَا تم  ٌَلُّ دت نهدََبا يَخه  دت

َيالت أََصابتعت الهقَدََبيهنت 
ييت  َدلَ  أَاه م اَل تَست إت لت ْ وحت نه أَجه  بت

يامم م بَالت با ي فَوه  َواَل تَلهتَست

َي َ الهرَالَمت الٌَّي َصنَرهنَاَها  بَله َرهه

 .بتقْوَّ ت قْتَْاتتنَام فتي الش رهيت 

دْ ْ  َل يَحه ْ  أَده ت  َبا الَّذت  َسوه  لَسه

م ذَاذت ثهَل اليَّ دْْ  ذَلتَإ بت نهدََبا َسيَحه  دت

لهَمفَيشت قَ  ه  لت ن تيأَ ُّ َوجه َل بت  ده تََحوَّ
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ييت  جت ءت الهَ يه ثهَل َنوه ي ام بت رت  َشمه

َض لت ه دََدٌهنتي ْي األه ه  الَّذت  يَنهٌَهت

 .َس هوام 

 َبَع َبا أَكْوْ !       

َها امم لتي أَره مت م اتحه ي فتي َكنهست الهتَيه ت  اشهَيدت

م  سُّ بتالهَخَ لت َ  َ الٌَّتي اَل تْحت ره  اَلهوت

َب. لت ه َكانَ ه قَذت  م   فَقَده أَتَمَّ ت الَواجت

َ ةت  ثهَل فَاكت يت  لتلَ  النََّ ا ت بت   َوانههْيت م اْنههت

م لَةت َبنت الهْماَلجَّ  الءَّ

بام  ْ دَوه م فتيَما أَفهرَلْه كا ا أَنَا فََسأَكْوْ  ْبنهَ مت  :أَبَّ

لْهْم َولََمرَا ْ  يد  َوفََواصت  قَصت

يٌَتيم َوالهقْلْوبْ  ييت فتي قَيه  اله ت

.الٌَّتي  ينََما َدَيفهٌْإت  َغَءته قَلهتتي حت

لت  ةَ أْنَاإ  يٌَََوافَقْوَ  فتي الهقَوه  فَمَّ

َبادت  دْ فتي اليَّ  بتأَ َّ الهْحبَّ يٌَََميَّ
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دَم ْق الهتَيه ٌَيت ْل َجَسدام يَخه  َويَْشك ت

م تت َن الهَموه َخْيوَ  به  َوأَ َّ الهرْشَّاَق يَسه

َيالت أََصابتعت 
ييت  َدلَ  أَاه مفََا تَست إت لت ْ وحت نه أَجه  الهقَدََبيهنت بت

م  م بَاهتيامم َوأهقهَيااا ٌَانا ي فْسه  َوالهتَست

يلَةمم يَا َحتتيتٌَتي  .َاوت

مت         اْنههْيت  لتلَ  ذَلتَإ الهيَوه

ثهَل َشَ َي   م بت َبنت َن الءَّ لت بت   الهْماَلجَّ

يدت  م تَغهيت با ْش فتيَ ا دَوه تَرت  .َسيَيه

 

 َحلُل نُجوم  

و وخوسيه لويس بيياندالل  لغنافي  

يا   َجلتي  م نه نتسه ْن بت  نَحه

َاةم. تتهْ خا ت ياْ  لهْ ألوا   تْشه ن تسه  فالت

نْ                                      نَحه

نه دَمت  تَره ت بت  دَم  لت
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ينَ   أْنَاإ  ْبٌَيب تصت

ْي فينَا.  دَم  يْتهحت

نتدْ                    نْسه

ٌَيكةم َوا نتيَةم ْبشه َخاءم أْغه ٌتيه  سه

ي تيَن َاي تتتينَ  ْيْإ َكأَنهدَلْست  ونَحه

هت فتي كْوخ   رالََم بتأسهيت
 اله

. رَة  ءت َشمه  َدلَ  َنوه

مَ  لهمْ اليَوه  يْنادينَا الهرت

ل  بنه أشهَكالت الهَ َوىم  َكَشكه

ي تينَ  يمت قهلت ْب أبهناَء دْْموَبٌتنَا اإله  فَنَْ ي ت

كايَة  بتَا فََمن    في حت

َل أسهطْو َ      َبام فتي اللَّيهلَةت الهْمرَلَّقَةت َحوه

َء  . َواء َغابت  بتأَنه

 يَقْولْوَ  لت َّ اسهَم ْمه َنيهراتْ 

تهَيا ألهٌتيفَام  اَلْ وَسا. سْوبه
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يغهَوا. فَْي َواَل كهْيو ه دت  اَللت َصه  الهَ تَْل األه

دادْ الهرَالََمم جه َص  األه  قَده أخه

 ْ َ ا ت اقهٌََينْوا بتالهغَابت َوَكانْوا ْبل به م لتكْل ت األه  وكا

خت. ت ينت الْمدَو  ليَاَسمت يَن َولت مت  الْمٌنَغ ت

هتتي  نَبت تَأ  َكانَ ه َدَيبَاْت الهرت

ثهلََما التَادْوْضم يهرَاتت بت  لتلَ  الضَّ

يطت  ٌْنَا فتي الهْمحت  َوَكانَ ه ْح َّ

سهطْوَ  تم َي   تَتهلْْغ َحدَّ األه  ذَاْت شْ ه

ض   نَا فَلَمه تَكْنه تْوَجدْ أ ه نت  َغيهَي أَ ه

فهَق. عْ األه  الٌَّتي َبا َكانَ ه تْفهءت

م  بت  أبهناءْ دْْموَبةت َهذَا الهَواجت

فَعَ  نيه ٌََمرهنَا لت  اجه

ي َاَم الهَمانت َاَبنَام أحه  الهَكأهَإ َوأحه

َن اللَّذَّ تم  َحدَّ التَْكاءت بت

تتيَاحت. َن االت ه تَْكاءت بت
 َحدَّ اله
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ثهَل الهحَ  يَن بت  تَقت َوَظافتيت

م  فتي اللَّيهلت

م َكايَةت نه َشذَى الهحت م بت ت َن الهْحب  يَن بت لت  فَمت

 َودْونََما ات تفَاق  َدَيفهنَا

يٌَّتنَا. لهكت  أ َّ ْحقْوَل النُّْ ومت تتلهَإم بَرهدْ َبا َرالَ ه فتي بت

 

 اْخا َئقَاُن عَْبدُولَ 

ي ام  َك  أ َّ يَ ْودت  َدْ ورام -يْحه

افَةم  اَ  ت:يْدهَد  َكيه -َوبَحَّ يم قاَل فتي الَخمَّ  َباتهشت

حَ  َل يَشهَمْل الهقَمه  لت َّ الهغََاَء َسوه

حلْ  َي َسيَمه  َولت َّ النَّ ه

لُّ  نْونَْواَت َسٌَقت  َولت َّ السُّ

بتيَع.  َهذَا اليَّ

َلم تتهْ الهَخوه  قَده َدمَّ َبا يْشه

يَةَ  تتيلت يُّ بتتتشه يحت  ْبنهذْ أَقَاَم الهَمست
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تَالْ   ئتيلَةممنَ  َغدَتت اله ت

  َها أَنَا أَنههْْي لتلَ  ْحقْولتي

عْ َبنَابتٌتَ ا  َكَما لَوه كْنهْ  أَْود ت

مه  فَاْل َوفتي دْيْونت ت َاه لْنتي األه  يٌََأَبَّ

تتيَةْ َدنه ذَاتتَ ام ْ اآله يتَة ْح الهْمصت  تْفهصت

  َوالهَ لتيُّ 

م قَةت الَّ  أَنَّنَا لَنه نَرْودَ لتلَ  الءَّ

َش ا   لسُّوْق َدلَ  َبدَى تَْيابتَ اَولَنه تَفهٌَيت

م تَابت نه ذَاَك الشَّ . بت ََ كت  َغنَائتَم األه

َي ْ فَقَطه  هت فََضلَ ت الشُّ ه فَادت نت انهدت  بت

 َواَل ْبتَااَلتَْ ا. آه  لتَماذَا يَا للاْ 

ضت  َ ه هت األه دْنَا َدلَ  ذََهبت َهذت ت   تْرَو 

يََ ا فتي الصَّ  َياءت لت ه َكاَ  َدلَيهنَا أَ ه نَتهكت  .حه

ْئ كيباشي النُّتْوَء َ طت  .اَل يْخه

ئتيَسةْ بَيهنَ   لَهْ الهَمشْوَ  ْ اليَّ
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نتيَاءت سَْالٌَتهت    أَغه

ينَ  ٌَالَةَ ْبغهٌَيت    َبنه يَدهْخلْوَ  قَشه

هت  يصت َي ت تََياخت   بتشْ ه

ْئ قتطهرَةَ  طت . اَل يْخه  أَوه بتَوفَائتهت

م ييت ْئ فتي الهَحيت طت م َواَل يْخه  قَْماش 

ٌَلت ت الهْ لْودت وَ  ْن أَ ه يَْمي تَء بَيهَن ْبخه كت  يْمه

َوام  فََافَة  َوأَ بَرَة   يَي بتأَده يََحابت  لت

هت الهَميَّ َم م َهذت  لتَماذَام لتذَ ه

؟ ْع الهْخلهدت  لَدَيههت َسمه

ءت    تتي ْبحه ْل أَ َّ اآله  أَدهيت

يم م  َوَدقت

دَم َوأَ َّ السَّ   َيابَ َوأَ َّ َدلَيهنَا أَ ه نٌَََشيَّ

. اتت َ اَ  آاَلَل الهَميَّ َشه هت األه ي َهذت صت  َسيْحه

م يَا َرايهدَ َم لَمْ أَنَّإت  أَده

اقتيَةت   لَنه تٌَََحدَّفتي لتلَ  السَّ
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كت َبَع الهَختَّارت  َ ا ت  َدنه شت

م يَن َدلَيههت نت حت الَّذت  تَرهيت قَمه
َل فََمنت اله  َحوه

َل لتلَ  ا ي أَ ه أَنهءت دت َواَل أَنَا بتْوسهرت  لهَمسه ت

م  تَالت َن اله ت ْل َجيَّ ْ َباء  بت ثهلََما تَنهءت  بت

غْوا فَالت أَ ه يٌَََميَّ َاه  َواَل بتَمقهدْو ت األه

لت    فتي الهَوحه

َجالت األْولَ  يقَةَ الي ت  .َكيه يَتهلتغْوا َخلت

مه أاَلَّ يَتهكْوا يَن َدلَيه ت َجاْل الَّذت  ... الي ت

 

طت  افَةْ اَل يْخه  ْئ.كيباشي التَحَّ

يهت النُّتََاءت  نه ذَوت َع بت  فَقَده َسمت

لهقَنهصت  هت الهَميَّ َم لت م َهذت ضْيه يَّ لَمه يَحه يحت  أَ َّ الهَمست

ضت  َ ه . َوأَنَّهْ أَتَ  فتي َالَبت األه   أَوت الهغَنتيَمةت

َبَدت   .لتلَ  األه

َدةْم يَا َرايهدَ م  َبيَّ م َسٌَكْوْ  تتلهَإ الهْ يه
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هَبنتينَ لَإت أَنه ت الٌَّتي   اَل تَأ

َن الهَحالَةت الهَ ي تدَ ت  ْ بت يَاَسةَم َواَل يَشهغَلْإت َبا هَْو أَبهرَد  السَّ

نَبت  رَنهَء تم أَوه َبنهَضبت الهرت
له  لت

ام  . َسيَكْوْ  ْبي  لنَّتتيذت  لت

ْ لَإت    َوَدلَيَّ أَ ه أَقْولَه

ي نه ال تَتهكت دت  لكت   أ ه تٌََرَوَّ

هت  يْل َدنه َهذت حت يَن اليَّ  .الهْحقْولت  حت

 َهَكذَا قََض  للاْ 

اَ  ت  ي فتي الهَخمَّ َباشت  .َوَهَكذَا تََكلََّم َكيه

 

 ْ هْو ت تٌَََ يَّأ َمَل الءُّ  يََيى أَجه

نه أَنهدَلْس   له بت مت م فَلهنَحه ييت لهَمست  لت

 َدتتيَيَها بَيهَن الهيَدَيهنت 

ثَيَ  َوقه   أَكه ٌَفتظْ لت  َهَكذَا نَحه

ْ فتي الهقَ  لْه مت مبتَما نَحه  لهبت
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َن الهَ دهَولت  َء الهَ يَّ ت بت   َواَل تَنهَسيه َبله

رَة   َياءْ َواست حه  فَالصَّ

َسْعم نَّ الهَحنتيَن أَوه  لَكت

َضيَ  َن َريهٌْو   أَخه  ْخذت  غْصه

ييت  َن اله ت  َوَحفهنَةم بت

ايَاتت   فتي َحالَةت َبا لتذَا َهَءَبٌهنَا كْلُّ اليَّ

ينتيمَوأهفَنَاَء ذَلتَإم يَا َحتتيتٌَتي   َدانتقت

َيتتإت  ي فتي نَهه خت م َ س ت تتيرَةت  اْنههْيت  لتلَ  الطَّ

هت  الَهذَا النُّوَ  الَّذ   َيا ت  يََءاْل يَتْوْح لتلَ  َديهنَيهإت بتأَسه

م يَا َرايهدَ َم يَا َحتتيتٌَتي   َهَكذَا يَلهَءْبنتي أَ ه أَْكل تَمإت

م َكيهَ  أَقْولَْ ا لَإت دْوَ  دْْبوع ؟ نه  لَكت

رَاتتإت كَ  فتي دَبه  يهَ  آْبْيكت أَ ه تَْكفهكت

قهَياقَةَ؟  اليَّ

 

ْئ أَبَدام  طت ي الهغَتتيُّ اَل يْخه َباشت   .َكيه
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يَّة  أَْشَجاُر الاَّْو   الاَّْاج 

 

 بَذهَ  ْ الهَ تَلت 

بت 
 َوَبقهصدْ الثَّله

َمةْ.  َكانَ ه فَاات

ٌت هَال    َديهنَاَها اسه

ةَ  ْل الهفتضَّ  يٌََأَبَّ

يَّ  مالهرَصه تهإت  ةَ َدلَ  السَّ

م يَاه  َشفَّافَة  فَاَع بت  انهدت

َن اللََّمرَا ت  آ م بت يه  بت

دَ مم تَةم ْبٌََ م ت  الَّذت  يََ ْب َ غه

 نََهَيتَْ ا َكانَ ه َغيهَمةَ 

تَالت  ضت بتات تَ اهت اله ت َ ه  .اأَله

 اَل شَْ يهَي ْ اللَّيهْمو ت الهْمنهفٌَتَحةْ 
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م َمةت كهَيى النَّ ه  َدلَ  ذت

ئهذَنَة   َواَل  ْ  بت لت  األه

 َحيهْث الهقََمْي يْثهلتبْ 

َكء  ْبَ نَّح   فَاتتهت َكَميه  صت

حت  قَمه
َن اله ادْ بت م َواَل السَّ َّ لَّيهلت  لت

نَاَاةَ   َوالَّذت  يَتهرَْث َبشهَ دَ ذََهبت َغيه

 ْ ٌََصتٌَهَ ا الهكآبَة  .اغه

ينْ  دْ الهَملتْإ الهَحءت  َوالهْمرهٌَمت

 الَّذت  َكاَ  يَْكابتدْ 

 فتي َسَماءت الٌََّيلت َوالهْمٌهرَةت 

يَ  يدَ الهْمٌَنَابت  الهَودت

م بت يبت الهْمَشاغت لت لصَّ  لت

َيى َرائتدَ م   تَقَتََّل َشكهَوى أْخه

ت   .فتي قَلهتتهت الهقََميت  

تَا ت  َخه  اَل أََحدَ يَرهلَمْ بتاأله
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َوى َهَكذَام  الٌَّتي َكانَ ه تْيه

يهٌْو ت َواللَّيه  نَّ َبلتَإ الءَّ  ْمو ت لَكت

تَاَ  ْ  دت تَفٌََّقَ ه لَدَيههت الهرت  َوالهَو ه

عت  ْش فتي الشَّا ت تَرت  :الٌَّتي َكانَ ه تَيه

نَا                        تَالت  اَل فَلهَب فتي قتَممت جت

َمةْ تَرهٌَلُّ                          َوفَاات

رت                         َي ت اللَّوه نه َرهه  .بت

لت  يْخ قَطُّ  لَمه يَرهيت  الٌَّا ت

ْي الهَ َماَلم  َكيهَ  يْفَس ت

يخْ  لت الٌ ا ت  لَمه يَرهيت

لشَّرهبت الهَكلتَمةَم نَْح لت  َكيهَ  يَمه

دَم َل تْنهقتذْ الهْمرهٌَمت  تتلهَإ الٌَّتي َسوه

تتيرَةت  م فَقَده َغَيَإ فتي َبَشاهتدت الطَّ  أََجله

َهاَ هْ  م َوأَره رت َ اَ  اللَّوه  أَشه

َمةَ أََدادَته بت  فَاات  أَلهَوانتَ ا لت
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 ْ َ ٌَه جه ينت وت لهَملتإت الهَحءت َكَءَهام َولت  َبيه

يْو ت ْبنهذَهتامم بت الطُّ يه  فتي ست

َبنَ                            هت الءَّ م بترْتْو ت فا  َوَدا ت

 َسيْغَنت يهت الشَّرهْبم

َشةت  لدَّهه م لت سا  :َوْباَلس ت

نَاَها يْوَجدْ الثَّلهْب                   فتي ْحقْولت

دْ آيَة                    َوالهْمرهٌَمت

 فتي قَلهبت للات                 

تَا ت  َخه  اَل أََحدَ يَرهلَمْ بتاأله

َوى َل تْيه  .الٌَّتي َسوه

َكايَةَ الهتَيهَضاءَ  هت الهحت نَّ َهذت  لَكت

َبنْ  ي الءَّ ضت يَن َسيَمه  حت

يَنم  َخيت  أَبَدام َسوَل تٌَََ اَهْل اآله

 َ ينََما يْغهَم  َدلَيهنَاألت  .نَّنَا نٌَََمافَْل حت

ٌتلهَإ القََاقتلت   َي   لت ْن َجمه  أَ نَحه
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؟   الٌَّتي َحدَفَ ه فتي أَنهدَلْس 

رت   َي ت اللَّوت  َوَهله لتلَ  َرهه

ي لَنَا أَ ه نَرْودَ؟  يَنهتَغت

َ ا نَرْودْم حت الهتََصيت لتلَ  فَله ت  فتي لَمه

ْل  َل نَرهيت يَخمَكذَلتَإ َسوه  الٌَّا ت

َها ْ  َدلَ  آفَا ت دْ َسيَقت   َوالهْمرهٌَمت

م َدلَيهنَا  قا فت  .ْبشه

ينََما يَ هيْب الهْحبُّ    َوحت

كهَيى  بترْيْو ت الذ ت

ْ بَْكاْؤنَا  تْه َل يَْصاحت  َسوه

إَ  حُّ َدلَيهنَا أَ ه نَغهيت َل يْلت  َوَسوه

ر    ْفهَق بتشَْ يهَياتت لَوه  .األه

 

ت لت ه َكانَ ت السَّرَادَ    ْ اَل تَشهغَْل فتي الهْحب 

َوى الهتَْكاءَ   ست
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تت  دَّ الهَموه م يَشهَ دْ نت  .فَنْوْ هْ أيهضا

 

يَّا  أَْندَلُس 

 

يَّة   نََّ ا بَ ت  َبَكثهْ  بتَ ا ألت

نْ  كت َ ا. اَل يْمه  َوكْنهْ  فتي َحاَجة  لتلَ  فََيحت

 أَبَدام أَ ه نَْخت تَئ َدنت الهقَلهبت 

 اَل َبا َ أَتههْ الهرَيهْنم وَ 

ات   نَاءت الهفََيَح. َبيَّ  َدنت الهغت

يَائتَ ام َوتَرَلَّمه ْ  يَا بَيهَن أَشه  َبَضيهْ  أَحه

َهام  الهْحبَّ فتي أَنهَ ا ت

يَا ت  َاه َن األه  َوبت

فَالت  َن الهغْيْومت الهخت م َوبت  السََّ َي فتي َسَام 

كهَيى َبا ٌَنتَب ذت َجه يقَةم ألت   َايت

ء  َكاَ  فتي فََياهَ   .ا َااهتيام كْلُّ َشيه
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َلَمت   َوَحٌَّ  الهفْقََياءْ بَدََل األه

م ن  َغييت َكال   َكانْوا يٌَََحدَّفْوَ  َدنه أَبه

ْبوَ  بَدََل الهرَدهلت   َوَحٌَّ  الهْميَاوت

يغَةم  َقهدَا ت َكانَ ه صت  َكانْوا يَقْولْوَ  الهْخضْوَع لت ه

َنوه َ  م َوَكانْوا يَيه  لتْمَطاَ دَ ت الهْحءه ت

لَ مبتَما يَ  َده َن األه مه بت هتتي ت  أ

نَاءت َولَد  فتي ْجذْو ت    َوبتغت

ْي فتي أَغهَصا ت  مه َوَبَض  يَنهٌَشت  َكآبٌَت ت

َحا ت  َسه ثهَل النُّو ت فتي األه  .الهرَالَمت بت

ثََي أَ َّ الهَحيَا َ م  كْنهْ  أَتَرَلَّمْ أَكه  كْلُّ يَوه

 لَيهَس ه َاائتيام يَرهتْْي بَله بتئهيام 

كْْث  وت  َظَمأَهْميَمه ٌَاْج أَ ه يْيه لت الَّذت  يَحه َجه  هنْاََك ألت

َشاءت  َحه ض  َبغهْيوَسة  فتي األه َل أَ ه مه  َوأَ َّ حت

َ اَديه أْم    َت بَيهَن ذت لتَ ا. َوأَ َّ الهَموه ءت قَا َّ   بتَكابت نه َواه  أَفهَضْل بت

لٌََّط ُّيت  تَْي لت َكه  هَْو الهَحلُّ األه
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يَا َكانَ ه  َي م أَنَدَلْسه   َااهت

َضانتَ ا اَلدَتتي فَانتيَةم َكانَ ه بَيهَن أَحه  َولتذَلتَإ فَتت َّ وت

يَ  َبه ْ  لتلَ  أَ َّ األه ا انهٌَتَ ه  َولَمَّ

م يَاد  فَقَطه  اَل يٌََرَلَّْق بتأَده

لهْحءه ت قتنَادام  ينََما كْنهْ  أََنْع لت فََيحت حت
له  كْنه ت َسنَدام لت

ٌََطاَع ْحت تي أَ ه يَفهرََل ذَلتإَ َوَسَيقه ت كْلَّ َبا هَْو بَ ت  ينََما اسه  يٌّ حت

 .اَل لَمه يَكْنت الهَمشهَ دْ نَتتيذام أَوه قتيثَاَ  م 

م ئ  يت م فتي أَدهَماقت كْل ت ابه ي ا كْْث َخفت  َكاَ  َبا يَمه

ي الهتْو َ  ََ انت ْ  تتلهَإ األه  لَْيبََّما الهفََيْح الَّذت  َكاَ  يَْكل ت

ينََما يْشه  ثهَل لتلَه  دَبام حت ح  بت ْي فَاَّ   ت

يَمةَ  َواهْ الهرَهت َلم َشكه يَيهْ الشَّابت  َشخت

َلهَوا ت  بتلَةَ بتاأله ْ الهَكتتيَي َ الهْمٌََسيه  َكآبٌََه

 

 لَْ  تََر  اْلَجنُوَب ثَان يَةً 
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ٌَرهَملْ   لَوه أَ َّ ْوْجودام يْسه

حتم ْ يه
ي ت اله  فتي َوقه ت نَءت

ْن ذَ  َح َسيْرهلت مفَتت َّ الهْ يه ْ فتي النَّا ت َوالهَ َواءت  اتَه

َسة   ههيت َوَشفَافتيَةت أَيَّام  ْبفهلت  .فتي الءَّ

يقت  َبا ت الهرَمت ءت الءَّ َي بتَضوه فت  لَنه يَهه

َاالم  َانْوا ظت ٌَوه يَن اسه َجالت الَّذت َوى الي ت  ست

نه َهَواء   ع  بت هتمه َهيهأتََ ا: َشا ت يتييت   َحدَّ تَغت

هت  َالت نه خت تْْي بت م أَده با  دَوه

م تَةَ الهتتلَّوه ت َوالٌَُّويهَ اتت  صْحه

 قَانْو   ذَاَك الَّذت  ْولتدَ لتَكيه يَرهَشقَ 

ذت  شهقت الهْماله  .َوفتي الترت

     

َن الهَخَطايَا                     يْص الهَمرهصْومْ بت  الهقَمت

يَة   َي   ْبرَادت ثهَل َرهه  أنهشْوَاة  أْوْ وبتيَّة  بت

 َحيهْث تَلهٌَقتي َوفتي الهَحلهقت 



 227 

 كْلُّ تَفَاَهاتت َصَخب  

 َبرهكْوإ  

 َوالهغَلهيْو ْ           

ٌََءْل فتيهت الهْوْجودْ  يمْ الَّذت  يْخه  :الهَحكت

يَة  بتنَا ت   دَْخا   َوَبادَّ   ْبٌََاشت

 .الشَّغَ ت 

تَانهيَا           يَن ْبغَادََ  ت لتسه  تتلهَإ الهْخَط  الٌَّتي حت

َوى لتَكي تَ هدَأَ  اَل تٌَََوقَّ ْ   قَطُّ ست

م َغنَّ ه  َلَمت كهَيى األه  فتي ذت

م هت َياحت نهكْو نَتهَع جت ثهلَما يْغَنتي الهفهَابت  بت

تَا ت  سه ت حت اإله  ْجيه
 .َكانَ ه نْدهبَةَ

ت  َننَا الٌَّتي فتي غْتَا ت الهْحنْو  ْضم يَا أَ ه َ ه  أَيٌََّْ ا األه

َبدت     يدْ بتنَاَء كْنْود  َسيه  تْرت

 َ بَةم بتأ  فهَضلت أَبهنَائتَ ام َبادَ م ْبغهٌَيت

وحت   تَسهْمو فتي اليُّ
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م َي أَبهَ   َبا فتي الهرْيْو ت م هت َي   َشابَّة  لت نَهه  بتفَضه

يَةْ َكانَ ه تَْمي تْء فتي أَيَّا َ  تتيلت ينََما لتشه  حت

م َوالهَ َاَءم َجَاءَ  َشه ْيت  لتلَهَ األه

يَن بتَا  فت َ ة   الشُّرََياءت الهْمٌَقَش ت جه  .وت

ائترَةَ  َشاَءهْ اليَّ   َوالهَ تََل الَّذت  يْقَايتْ  أَحه

َ ا ت َكلتَمات  ْبَسافتَي  م  بتأَحه

يَي َ يَاَههْ الهغَءت َل بت َي الَّذت  َحوَّ  َوالنَّ ه

م يَّة  رَاتت َبنهف م َولتلَ  بتكهيت  لتلَ  دَبه

عت الَّذت  يَ  َن الشَّا ت ثََي َهَواءم بت َكه
َع األه ْل اسهَمَإماَلشَّا ت مت  حه

م  دَ َ َبا بَيهَن الهفْصْولت  َوالهَحدَائتَق الشَّا ت

َواقتعت 
َي ْ َؤى اله  هت

 َوْ َؤى الهْحلهمت 

م د ام َدلَ  النََّكتَاتت دَ م تَْحلُّ أَلهغَاَرَها نت  ْبَم َّ

سامم م ْبٌََحم ت تا يْي الهَحيَا ْ َبوه  َوَكذَلتإت تَصت

م َنهقَاضت فام يَْضاءْ بَيهَن األه  َك ه
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مْ  ثهلََما الهْحبُّ الهْمَحيَّ ا  َبَع نْو   بت  ظت

 ْ يَة ْض القَاست  آه  أيٌََّْ ا األ ه

ست   يَا أمَّ النُّو ت الْمرَاكت

تْولت َوالنَّايَاتت الرَذهبَةت   يَا أمَّ الطُّ

ت  َء  م َوفتي َبَ ب  َيا ت َجاهت نَّإت فتي ال ت   لَكت

م نَاقَاتت لهمت َوالرت يحت الس ت   ت

يَن ا ست باممتَْما ت يإت دَوه دَّ ذَوت َو الْمَسلََّح نت  لغَءه

يدت َوالنَّا ت  ينَ ْمه بتالَحدت ْيدت م تَطه با  َودَوه

َوتتإت  نه َسطه م َوبت هتمه نه َجنهيت فتَما ت  .َبانترَةم ل ْمه بت

ي تَانهيَام اتبهكت نهإت يَا لسه  آه  بت

 ْ نْودَا الْمٌَأن تيَة يسه فتييه  فَرْيْوْ  لوت

ثََي الَ نْ  .لنه تََيى أكه  وَب ذَا الَمَشاهتدت الفَاتتنَةت
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ينُو ْ  ُشور   َكاْرش 

(. شادي  لستانية حاصلة دل  لجار  في اللغة 1974)قادش م بن بواليد كارش  شورينو   

ت في قادش حيث تديْي دا  نشي. أصدََ ت في  واآلداب اإلستانية. انٌقل  للريش في بد يدم فم  اسٌقي 

أكار ش  م 2002  سوا  توراتيم 2004 يدنة الجادم 2000 ظا يم 1996 تخطي  حضريالشري: 

. ل ا لنٌاجات  أخيى في 2013 بروقم 2012 الماء لجسد  بي  ترقوتي  شالم 2006 أ  تمون

 السيد القصيي وفي اليواية. نال  الرديد بن ال وائء األدبية.

 

 السََّرابُ 

ْ َوتَنهٌَ  ْ  أَ َّ الهَحيَا َ تَتهدَأ مه مْ ْبنهذْ َرَبن  فَ ت لهَحَيابتي تَْضخ ت يقَ  لت ه َكانَ ه لت م َوأَ َّ الهْموست َودت َسه َبهيَ ت َواأله ي بتاأله  ت

عت الهيَدت فتي قْتَّرَةت  ْي بتَونه َبه
َي َكثتييام. يٌََرَلَّْق األه حه تتهْ الس ت ْ تْشه ٌَابَة وَح َوتَنهَس  الهرَالََم. الهكت َياجت  اليُّ كْوبَا َولتخه

ثَ  َكه يَاءت األه َشه ْ أَكه األه م الهيَد يت حه ثهلََما فتي الس ت م َوبت نه . لَكت َن الهرَدَمت َ َها بت ءْ تََصوُّ يْع الهَميه ٌَطت م َوالٌَّتي اَل يَسه ثَْي يت لتدهَهاشا

دَاَعم م لت ه َكانَ ه الهرَيهْن تَقهتَْل الهخت َن الهرَيهنت ْخصْوصا َدةم بت  سْيه

ض   َكايَات  َدنه أَ ه ي حت ْل أَسهَمادت تتنَاءت  َكانَ ه تَصت يتَة  َكانَ ه فتيَ ا الهَحلهَواءْ َبادَّ م لت رَة  َغيت َواَء اَلبت ذَاتت أَنه

يشْوَ  فتي َ  فَاْل يَرت م وَكاَ  األَاه َا   إ  َوحت ه م بترْيه با م َوَكاَ  فتيَ ا الهْحبُّ يٌَتمُّ َسدَادْ دَيهنتهت دَوه ام َولَمه أكْنه الهتْيْوتت

م َحيَاتتَي َصا نه ْمه ٌَةم.أَنَا بت  بت
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َإم َوكْنهْ  أَتَّتترْ  نََع َوأْفَك ت َع َوأَصه ْ َوأ ه أْبهدت ي َبرَه شت ْت َكاَ  يَدهدْونتي كْلَّ َصتَاح  أَ ه أَبه َنَّنتي لَمه ذَلتَإ الصَّوه هْ ألت

يَي َبرََ ام َبنه  ْ الهَم ه ْولَةَ َوأست ذَ لتي نَتهَيتَه َوى أ ه أتَّخت َيجام آَخَي ست ٌَلتْإ َبخه ثَْي  أَكْنه أَبه يَده ت م لْيبََّما لتَكيه أده

ثهَل  ض  بت ل  َوْبيه دُّ َس ه َي ت جت ْ  أَ   لتتهرَاَب الذَّاكت َواح . تَرَلَّمه دَّ ت أَ ه أَ ه تَغْوَص فتي َدلَ  ْ وح  لَمه تَكْنه لَدَ َّ أَوه دت

كَ  ثهلََما فتي كْل ت الهحت . َوبت َياءت حه ْوقهيَانْوإت الص  دت ألت ةَ َدْ ور  الهَماءت الهتَا ت فَاْل َكاَ  فَمَّ َاه ايَاتت الٌَّتي يَتهْيْر فتيَ ا األه

م  َحٌَّ  اَل أَشهرَْي أَنَّ  ْس بتَ انتتتي كْلَّ يَوه لت . َكانَ ه تَ ه يقَ  ْبَحطََّمة  نَة  َوْبوست َي   َخشت يلَة م ذَاْت بَشه ينَة ؟ َجمت نتي َحءت

ينََ ا السَّاَداْت َولَمه يَكْنه هْ  ٌتيَاحت َشذَى لَمه تَكْنه حت جه  الت
م َكانَ ت الهقَاَدةْ تَتهقَ  َبَ االم فَةت لهَمرهيت ل  لت ناَلتَإ تَرَ ُّ

رَْل ذَاتََ ا أَ  فهلَة  تَ ه م َوَكانَ ه ات َن الهتَابت بتٌََكٌُّم  ْب بت يست يَلت يَا الهرَذهبت َوَكاَ  َ ْجْل الهكت ٌَاله ه َسةم النُّوسه يَي م َجالت بت

.َدلَ  َحافَةت نَافْوَ    َي ت الهرْقَابت  م َوفََاْ  أََخَوات  كْنَّ يَتهَحثهَن َبنه ْوَكاتت القَْوى َدنه َرهه

ْت الَّذت  َكاَ  قَده أَيه  ٌَْب نَثهيامم َوذَلتَإ الصَّوه يتَةم اَل تْكه لتي َدلَيَّ َكلتَمات  َغيت َبْن يْمه َل بَغهٌَةمم َبَض  الء  قََهنتي فَضَّ

ْ َويَْموَت دْوَ  أَ ه يَكْوَ  قَده أَ ه أَكْوَ  أَنَا الَّذت  يَ  َكايٌََه ْ حت َس لَه ْي أَ ه أَههمت . بَرهدْ ال يََءاْل يَنهٌَهت َكايَاتت قْصُّ الهحت

تَا نه تتلهَإ الصَّ . بت دَْها فتي لََمرَا ت َهذَا الهرَالَمت فتي أْفهقت الس َماءت فَْ ام اَل أَجت َنَّنتي اَل أَدهيت رََ ا ألت لَ َسمت   َحاتت الهرَ ه

نهَسا ت َق اإله ينت بتأَ َّ الهَخلهَق يْوَجدْ فَوه م َوالهيَقت َهةت َن اللَّحه َي الهقْدهَ  ْ َدلَ  الن َهيت أَبهرَدَ بت . تَتَقَّ ه لت   ت

ٌَمه  َيأَ   تَسه نه أَسهَاك  بَيهنََما َكانَ ت ابه َي فتيلَة  ذَاتت قََوائتَم بت يام َظ ه ٌَطت يدت بَدَا دَالتي ْبمه بت َوَكانَ ه َوفتي الهتَرت
ٌتْع بتالثَّله

يْ  ٌَقهطت م َوتَسه َيهَما ت ْ  بتأََشد ت األه لت مْم َوتَحه َحْإ َوتْقهست م َكانَ ه تَضه َق قَلهتتَ ا الذَّائتبت ْق فَوه لَة  تَْحل ت م فََينهَسام 27 نَحه

ْجودام. ٌَاْر َواقترام اَل َبوه ٌتقهَال... بَيهنََما َكانَ ه أَقهدَاْبَ ا تَ ه  اسه

يَ  ذَا الشَّ َوكْنه  نَّ ذَلتَإ السَّخت م لَكت ٌْوبَةت َبكه فََحاتت الاَّ َبَن َكاَ  يٌَََيصَّدْ َخلهَ  الصَّ ْل أَ َّ الءَّ بت ْ  أَنَا أَدهيت ا ت

نه َكائتنَات  َد ت  كام بت ييه . َكاَ  هَْو الَّذت  قَدََّم ست َكايَةت ٌَتَقَنتي بتالهحت َيتتهت اسه َوا ت فتي نَهه َاه يتَة  َكانَ ه َوَغَيابَةت األه
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ْي َواله ْوَّ ْ َكانَ ه  حه ْ تَنهْموم يَنهْمو الس ت ْكهذْوبَة . َكانَ ت األه يَّةت َبَدت يبت األه ََكاذت م فتي نَا ت األه تَدهَدْإ َهَواَء  تْوَجدْ َحق ا

. َشهرَا ت  األه

يهٌتيَّ  َفهَامت الءَّ يْل الهقََصائتدت َدنه تتلهَإ األه ينَئتذ  تَشهكت .َكاَ  َس هام حت نه َغارت الهرَقهلت ءام بت سُّ ذَاتتي ْجءه َنَّنتي كْنهْ  أْحت  ةت ألت

تام  ي َساحت ضت دَْك فْمَّ يَمه هتتي َويْ ه ت يَيات  بَله يَأ مْ تَفهست رهي  هَْو ذَاَك الَّذت  اَل يْقَد ت ْ كْلَّ أَظْنُّ أَ َّ أَفهَضَل شت َخلهفَه

بام هَْو ذَاتَ  م ذاَك الَّذت  اَل يَكْوْ  دَوه ء  ئت لْرهتَةم َشنتيرَةم.َشيه  هْ َوالَّذت  يَلهرَْب َبَع الهقَا ت

ي نَتهَضنَا. ٌَ ت ام يَشه ٌَمت م ْبكه ْل كْواَلجا رَلََ ا تَْشك ت لَْق َحيََوات  َحيهثَْما اَل تَكْوْ  َوأه ه تَ ه  أَ ه تَخه

آ ت هَْو نَ يه ْس فتي الهمت ْ َبَيايَا. َبنه يَقْوْل لَ َّ الَّذت  يَنهرَكت يب  َدنت الهَ َسدت الَّذت  لْرهتَة ص  َغيت بام َشخه ْن؟ هَْو دَوه حه

ْي السََّيابت يَلْ ُّ الهَواقتَع الَّذت  يَقْوْل آَخْيوَ  أَنَّهْ هَ  حه م ست ي  حه نه َحق امم هَْو ست ْث َدنههْ. لَكت ْب يٌَتمُّ الهتَحه َكذَا َويَ ت

 . قَ ْمه  أَ ه نَْصد ت

لهَخلهقت  َبةْ لت رت يَّةْ الاَّ َي قَطُّ اآلَخيت ْل الشَّادت يَقم َولتذَلتَإ اَل يَصت دْ الطَّيت َييهتَاتتنَام يَنهْمو َويَْمد ت ل   لت َوى ظت لَيهَس ه ست

م. يْي اَل نتَ ائتي ا يْق يَصت َالت َوالطَّيت ٌَلتئ  بتاله ت َنَّهْ ْبمه  ألت

ت ذَا رهيت   ءت أَ ه يْولَدَ فتي الهتَيه ت الش ت لهَميه ْن لت كت دَى َكمت َبيَّ م يْمه َهة  لتحه لَحه َياَء لت م َوْبنَاَستَات  َخضه ائَةمم أَلهفا ؟ بت تتهت

رهيت  يَاءت فتي بَيه   شت َشه َل َولتاَلَهاتت النٌََّانَةت َوكْلَّ األه عت أَوه .... َوالهَمٌَاَهةَ َوالهَخوه َمقَاات
يَّةت اله اَلاَل َدَشيت    . َوالسُّ

َ  بْيْوْت َغَءلت  َي اآله م أَيهَن هت ؟ الهَ لتيَّ  التَنَاتت

ت  َ  َ َكاتتَإ اإله َي تَحه َإ ليَّاَها الهقَدَْ  ... أَ ه تْلهقت نَحه م. لتذَا لَمه يَمه قَْإ أ ه تَلهرََب لْرهتَةَ أَ ه تَكْوَ  لتلَ ا نهَسانتيَةَ الٌَّتي تْغهيت

م.  َوأَ ه تَلهرََب لْرهتَةَ أَ ه تَكْوَ  لتلَ ا
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نه أَحه  دَا ء  بت ء   ت ئتَإ اآلَخْيوَ  َوَخلهَ  كْل ت َشيه ْن أْولت فْوا أَنَّنَا نَحه مه أَ ه يَرهيت يْن َدلَيه ت ْض الهيَقت يَن يَفهيت لَّذت َام  لت

. ْيهْمه تُّ ْمه َونْنهكت يَن نْحت  الَّذت

يمت دَانهٌتي َواَل ْبغَاَبَي   أَكه  نه َجحت ثَي بت يم  أَكه ةَ َجحت َ ام لَيهَس فَمَّ مكْلُّ الهَمرهشْوقَاتت اسهْم ْنَّ اَلوه يَسةت ْودت َن األه  ثَي بت

. يَي ت الهَكنهءت َوى َجءت َيى ست يَي   أْخه  َواَل تْوَجدْ َجءت

 

 اْلىَُرابُ 

 لل  أخي ْلولْو         

ْك   َوأَنَا أَقْوْل لن تي َبي ت   َوأَنَا أَتََحيَّ

 ديفيد ج. شو وجو  شييلي     

دَّ ْرَجاجت  دَاءْ نت  َسوه
نتَحة   أَجه

. اَلصَّمه ْ  ٌَاءت  يَْصف تقْ  الش ت

هْ  ْعم يٌََنَءَّ تَفت م يَيه ت َكْ    بتاأله

ا تٌَََاَش  . َولَمَّ يَا ت  َدتهَي الن تسه

َو ت  يَي ْ فتي الهفَ ه َخت ْس األه  الشَّمه

ينَةت  لهَمدت رَةت لت  الشَّاست
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 يَنهفْْ  لتنهَسا   فتقهَل الهَحيَا ت.

  

 شَار  ُ اْلةَآبَة  

يدت هْنَاَكم دت  بتالٌَّحه

تَة  فت  دْ ه َحيهْث َ غه ء  لَمه يَحه  ي َشيه

ي قَاصت يقتيٌّ فتي األه  أَوه َبا هَْو َحقت

تتْق ْجفْوَ  َديهنَيهَإ.  تْطه

ي َ   تَنهٌَتتهْ أَ َّ الهَخيت

. َوا ت َسه هت األه قْطْ أَيهضام َدلَ  َهذت  يَسه

لََّإم ْ  ظت َبْن َوالصَّمه  يَْيافتْق الءَّ

نهَإم  َبا يٌََتَقَّ  بت

ج    َجالتسام َدلَ  دْ ه

ست   ي النََّ اْ  بَيهَن يَدَيهإَ يْمه

يدَ. َشاَء َبده ت ْق أَحه ٌَيت  بَيهنََما قتَطاْ  أَنهفَاق  آَخْي يَخه
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 نَىََماٌن ل وَْجر  َضبَاب ي    

ب  
َها ت فَله ق أَره إ فَوه هتتي َدلَ  أَاهَيالت أََصابترت َع لتلَيهَإ تَأ ٌَمت  أَ ه أَسه

فَةت الهْمرهٌتَمةت أَتََخيَّْل نَ  يَّةت الٌَّتي لَدَيهَإ.َوفتي الهغْيه ييت فَاهت اله ْوبت َكٌََإ الٌَّائتَ ةَ َخلهَ  الش ت  حه

َ  الهقَدََبيهنت الهَحافتيٌََيهنت  َدهَصابت تَحه سَّ ْخيْوَا األه  أَ ه أْحت

تم َفتينتي  يَا ت األه لن تسه تَة  لت صه ثهَل ْجذْو   خت  بت

َبْن َوالهفََضاءْ يٌََتَدَّدَا ت بَيهَن َكلت  ا الءَّ يي  لَمَّ ْت َبَع َنمت ْي الصَّوه  َماتتَإ َويَنهَكست

.  َحٌَّ  الهقَتهَضةت

 

نهَءانَةت الهَمَسائتيَّةت  ْس َدلَيهَإ فتي الء ت  أَتََ سَّ

م لٌَّتَادْلت يي  قَابتل  لت نه شْتَّاك  َوَحيت  بت

ْي. ي الهفَ ه َسة  َحيهْث يَنهٌَ ت نه صْلهتَا   ْبنَكَّ  بت

مت لَمه تَكْنه هْنَاَكم اَلم لَمه تَ  تَابت النَّادت  كْنه فتي َهذَا الضَّ

م هَْو اللَّيهْل. ي بتَشَياب  َحالتإ  َ ْ قَدَحت  الَّذت  يَمه

ءْ  ينََما يَْحلُّ الضَّوه  َولَنه تَكْوَ  َغدام حت

 َولت ه َكاَ  لل  َجنهتتي يْوَجدْ َجَسدْكَ 
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فََيابت.
يقَةَ اله َب َحقت يْع أَ ه نْدَادت ٌَطت  َونَسه

 

 اَْلعَْودَةُ  

 

 َي َوأَنَا دْدهنَام لتلَ  َرَبنت هت 

م ذَاَك الَّذت  أَبهرَدَ َدنَّا  الهَمَكا ت

يله  َ  فتيهت َجاكه بهيت َم الَّذت  قَيَّ  الهيَوه

نَة . كت دَ   ْبمه ةَ َدوه  أَنَّهْ لَيهَس فَمَّ

 ْ ثهلََما تَفهرَلْه  َوفَرَلهنَا ذَلتَإ بت

آ ت. يه عْ َدنت الهمت  الهقْلْوْب الٌَّتي تٌََفَيَّ

بَةَ بْ  فَاَهنَا الهَخيت يَن شت دت  َوح ت

م فَله ت سه ت  أََددهنَا الهَحيَا َ لتإله

 َوَحدَّدهنَا أَ َّ الهَمَسافَةَ 

 َكانَ ه فَقَطه تَنَ ُّدام فَانتيام 

. يمت  فتي ْبنهٌََص ت الهَ حت
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عَ  َوا ت  أَشهَيَد ت السََّماءْ الشَّ

َن الهتََشيت  َن َبدٌّ بت  َوتََمكَّ

صَ  نه َدَاَبةت الهقْيه  ا ت بت

م هت لهدت َق جت لهدت  فَوه  َدلَ  جت

فَّةم  ََشد ت خت ي فتي الهفََا ت األه  َوَدلَ  ْ وحت

. َو ت َديهنَيههت  فتي فَ ه

ْ ساَْلاالم   َوَكانَ ت الهرَودَ 

عت ْحكهم :  ه يَصهدَْ  َدلَ  الَمَسابت
 أَ

َغْب فتي أَ ه أَفهقتدَك         ْ  أ ه َم لَسه    اَلهيَوه

 

 قُبَُئٌن شال َحةٌ 

 

. َيامت الهقْتَْاتت  قَده َناَد ه فتي انهصت

نَاعت  قت
فَاه  تََخفَّ ه َخلهَ  اله  شت

يَاحت الٌَّتي تْقَت تْل. لي ت ت لت َحي 
 اله
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ْق الهرْيْو ْ  ينََما تَنهغَلت  حت

. أَْل اللَّيهْل َدنه َرَوايَا الهَماْخو ت  َويَسه

 صْوَ تتيم َوأَنَا بَرهدْ لَمه أْولَدهم

وَ  يْي لَهْ نَحه َن الهقَاَدةت  تْشت َقهَص  بت  الهَ انتبت األه

.  َوالَّذت  يَتهدْو أَنَّهْ فتي ْحلْم 

َي تٌََنَاَب   اَلهقْتَْاْت الهَم هْءوَبةْم َوهت

م  َساكت َدنت الهَكلتَماتت به ت َق اإله  فَوه

بم َبنت فََحسه م بتالءَّ َبنت تْهْ بتالءَّ  تَْطالت

دَ ت لتلَ  االنهٌتَصا ت فتي تتلهَإ اله  لهرَوه .لت كت  َمرَا ت

ينَئتذ  َسيَكْوْ  قََضيَّةَ  َث حت  أَ ه تَنهتَرت

. كهَيى لترَيهنَيهإت نه تتلهَإ الذ ت شْْ  بت تَة  فتي لتَدادَ ت صْوَ  ت فَم  يَيه  َ غه

    

 اَْلعُْزلَةُ 

م م فتي تتلهَإ السَّاَداتت با دْْ  دَوه ثهلََما يَحه جتم بت  لَمه تَكْنه تْسهَمْع ْخطَْوات  َدلَ  الدُّ ه

م  ٌترهَ ال  م َوبتَا اسه يا هتتي َدا ت  َكاَ  اللَّيهْل يَأ
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َع  . أَ ه تَْصا ت لت ْ بتالهَكابت غْه ٌَقتيُّ فتي الهتَيه ت َويْفهيت  يَسه

لهإت  َن الس ت د ت دَقتيق  بت  يَرهنتي أَ ه تَفهقتدَ الٌََّواْرَ  فتي َحتهل  جت

سْهْم  بتالهَكادت كْنهَ  تَلهمت

ْح يَغهدْو بْ  يءام.َكاَ  الهْ يه يام َوَوجت  تَاشت

مْ يَنهفٌَتحْ  ثهلََما َكاَ  اللَّحه  َوبت

م يست ْق َدلَ  األََحاست  َكاَ  الهَ َسدْ يَنهغَلت

 لتَكيه اَل يٌََدَفََّق الدَّمْم 

م لت َو الدَّاخت َكَنم أَقَلَّ نَحه َلَمْم لت ه أَبه  َولتَكيه يَكْوَ  األه

دت  َن الهتَيه ْش بت تَرت  َكاَ  الهتَيهْ  يَيه

َمةَ.َوأَ  فََيابت الهْمقهٌَحت
تَةَ اله يهت لَمه يَكْنه يَْ ن تتْهْ َ هه َحال  يْغَط ت  لهْ  لت

لهَمةت  تَْخ يَغهَيْق فتي الهُّ  اَلهَمطه

م اتت  َ اتئَحةْ الهْختهءت فتي الهَمَميَّ

ٌََ ا  م  َبقهدَمْ أْم   ْبشه

. فٌََيهنت ْ َدلَ  َهاتَيهنت الشَّ ْ الهْمرَلَّقَة لَة  َوالهرْءه
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يَّةٌ ل ْاَماء  َحيَ  ر    َواٌن س 

 

لهَماءت  يل  لت ٌَحت يت ْبسه ثهَل تَقَطُّ ْمم بت  يْقَاوت

 لويس فيينودا      

 َحيهثَْما يٌََرَفَّْن الهَماءْ 

يَّةْ  يَانت هت الهرْيْوْ  الي ت ْ  َهذت  تَنهَحدت

َساد  َبا. ي ت أَجه وت  َحٌَّ  السََّماءت الٌَّتي تَنهَحطُّ لتلَ  تَ ه

ا اَل تَكْ   وْ  الهَحيَا ْ َولَمَّ

م نتَحةت السََّيابت َجه يم  ألت ٌَدت َوى َختهط  ْبسه  ست

لَةم  لَّةم بَاات ْل أَ ه تَكْوَ  تَرت  اَلهَحيَا ْ بتالهَكادت تَصت

. ي ت  لتابهٌترَادت َدنت الس ت

ءْ الهَمَكا َ   بَيَنهَما يَغهْءو الضَّوه

يت  نههْ فتي الهفَ ه  الَّذت  نَ هيْب بت

لُّ فت  ٌَقتيُّ اله ت  ي الهْوْجوهت يَسه

ٌتَضاَ  اسهم   دْ احه  الٌَّتي تَْمد ت
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ي لتلَيهَ ا.  اَل يَنهٌَمت

يَّة  َهذَيَانتيَة    َوفتي َدَوالتَم سْفهلت

. َساد  َرائتفَة  نه أَجه  فتي َرَبن  َغابتي  فَلََوات  بت
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يْنيُون ي ْ    ف يْرنَاْندُو ك 

(. يْرَدُّ بن أهم  1998قادش  -1930)شيكانا د  الفيونطييام قادشم فيرناندو كينيوني     

ْ بقادش. بَدأ ْبغابَيته األدبي ة في ب ل ة  ْ وْبياَهقٌَه . قَض  افولٌَه سنة  بارناسوشرياء ال يل السٌ يني 

. كٌَب ريدر  دايىيس . فم  شيَع الحقام في الكٌابة للصحافة. دمَل َبطلع الخمسينيات في 1948

حدَ دْش اق فن  الفابنكوم الذ  أل َ  فيه دددام بن الكٌْبم بن ا: الشري واليواية والمقالة. كما كا  أ

 قصائد الوئشنةو وحةاية ع  الشيء ذاتيم 1971 الوئشنةو، حياة وشونم 1964 قادش وأباني ا

 .1992 شا يو الوئشنةو؟م 1985الوئشنةو م 1983

 يوشي ان األندل م 1968 يوشي ان البحر واألرضم 1963 في الحياةبن أدماله الشريي ة:     

ى أيضا ثمرة م 1988 يوشي ان قشاالةم 1985 يوشي ان يسبانيةم 1970 سور يياايراي المسم 

الايالي األل  ل ورطينايا . له أدمال  وائية ش يي م بثل 1981 كااب العايران ال و  الشاسع أو

ة ونال الدكٌو اه . حصَل دل  الرديد بن ال وائء األدبي  ريح جنوبيةم اللرغا  روشيرو، أبنية

 الفخيي ة بن جابرة قادش.

 

 َشسَاٌء آَخرُ 

ل  لتلَ  أَيهَن  َيْج الهَمَساءْ َغيهَي َدا ت  يٌََدَحه

ية ؟  َسادْنَا ْبٌََساوت َو َباذَام أَأَجه قْهْم نَحه لت  َبا الَّذت  يْطه
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بت الَّذت  يَلهَمْع فْمَّ يَفهنَ . ثهَل الهرْشه يم بت ضت  نَمه

ثهَل َكلتَمة  أَوه  لتمْ. بت ٌَسه ْنم نَسه ْن. نَحه َكب  نَحه  َكوه

ْ الهفاَْلادْ الهَحائتْي. فْه َء يَرهيت لهَحيَا ت تَرهتْْينَا َوتَْحثُّنَا. َواَل َشيه َسةْ لت يَّةْ الشَّيت يْح الهتَ ت  اَلي ت

ء  أَوه هَْو َبا يٌَََياَءى. لتَم هَْو كْلُّ َشيه ٌَسه  أَ ه تَكْوَ  َوأَ ه تَسه

ٌتيرَابََ ام يٌََأَبَّدْ.َهله يَنهْ و الهحْ  يْع اسه ٌَطت َيى اَل نَسه يقَة  أْخه ؟ لَْيبََّما بتَطيت  بُّ

م م يٌَََضاَدْ  أََباَم الهرْيْو ت نَّهْ أَيهضا  لَكت

ْن. ْنم فَنْذهدت  يْذهدت

َم ذَلتَإ نَكْوْ ( يُّ )َو غه ٌَمت ء  يَسه ةَ َشيه  لَيهَس فَمَّ

يحْ   بتالهَكادت تٌَهْيْك لَنَا الي ت

َل ذَلتَإ:أَ ه نَره   يت

 بتتََساَاة  تَقهٌَلترْنَا.

 ْ ئتلَة َسه  َوتَتهقَ  األه

َساَءم م َخيه ْ فتي الهَ َواءت  الهْمٌََوقَّرَة

 َبغهدْوَ  مم

. ء  ٌَنهفتدْ كْلَّ َشيه يحت ال ٌتي تَسه  فتي الي ت
 تاَئتَ ةم
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 الشَّْعبُ 

 

م  فتي الهَمَساءت يَرْودْ لتلَ  ذَاتتهت

ةَ آفَا   هْنا  ي.لَيهَس فَمَّ كت  َواَل قََصائتدْ تَحه

م َو ْجدهَ انتهت َبَدت نَحه  َدائتد  لتلَ  األه

ٌَ   بتذَاتتهت  ء  ْبكه َو الشُّْموختم َنوه  نَحه

 ْ ي لَه صت نههْم يْحه ْيَج بت يْع أََحد  أَ ه يَخه ٌَطت  اَل يَسه

َشابَ  َده  الهَ َواءْ النَّاَإ َواأله

 ْ ْ  ذَاتَه  َوالشَّرهْب فتي َبَكانتهت يَْكاشت

ثه  م  َوبت ْ كْلَّ يَوه  لََما لَوه َكاَ  يْولَد

م  م َبضهْموبا يل  نه ست  ت  ذَاَك الهَكأهْإ بت

يهت  ثهلََما لَوه َكانَ ه يَد  تْغَط ت  بت

ْل بتَ ا َي تَقهذت يَع ْبَاَبَسٌََ ا َوهت ٌَطت  دْوَ  أَ ه تَسه
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ب   دت ٌْوم  َوَااهتي  َوفتي اآله ت ذَاتتهت ْبيه َو فََضاء  َبخه  نَحه

ْن َوتَنهثَلتمْ بَيهنََما ا  لهَحيََواْت تْذهدت

. اَلت  َوبتَا ْحب    بتَا تََحوُّ

تَانهيَا         يَا َشرهَب لتسه

ْيم يُّ َوالهْمتَاشت نت َ ه  أَيَُّ ا الهتَقَاءْ األه

م َ يت ٌتَماعْ الطََّ اَ  ت َوالضَّ  اجه

م لَيهنت َوالهْمٌََشابتَكيهنت وَّ  الهَخيهيت َوالشَّيت األه

غْوبَا ت قْوَّ   َوَهَا   ك  أَبَدت ٌّ َبيه

م َوفَقَطه  ََساإت  ْبنهذْ الهتَدهءت َواأله

َ اقت  َوه َيَامت َواأله  لتْمْيو ت األه

فَظه ذَاتََإ فتي ذَاتتإَ   انهَ  ه َدنه ذَاتتَإ َواحه

تَُّ ا فتيإَ  ْبوَر الٌَّتي نْحت  َوصْنت اليُّ

. ده َوابه ت َبَع الهرَالَمت نه تََميَّ  لَكت

ْوء   اْل الضَّ  ش 

. انه  يَّة  يت نَة  َصخه كت ست فتي أَبه َ اْ  الشَّمه  فت
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ل ت  يدام يَصهْمْ  الهَوادت  فتي اله ت  َوبَرت

وْرم َحةم أَنهَ َكَ ا تَمُّ يم لَوه َقَاصت ْي فتي األه  يَتهقَ  النَّ ه

لْ  نَا السَّ ه نهدَ أَقهدَابت  َويََكادْ يٌَََمدَّدْ دت

لَةم  ٌَرت ْ ْبشه  ال ذت  تْتَي تْ  ْحدْودَه

يَ  .َوَدمه يَمةت نتَ ادْ الهقَلهرَةت  اَء فتي السََّماءت الهَ ست

يخْ  حت َوهَْو يَشت قَمه
ٌََماعْ لتلَ  اله  يَتهدْو َكَما لَوه أَنَّهْ يٌَتمُّ االسه

َي؟ ت: أَلَمه يَكْنت الهَوقهْ  قَده تَأَخَّ َي ْ لتلَ  الهْحب   َوتَرْودْ الذَّاكت

لَة  َرائتدَ    م ْب ه با ةَ دَوه  فَمَّ

ةم دَ  َغبْ فَمَّ لَة  اَل تَيه م ْب ه با  وه

لْْق ذَاتََ ا  أَ ه تَفهنَ م تٌَََواَصْل َوتَخه

م لت الهغَدت َجه  ألت

َيى َوبنه ذَاتتَ ا ْ َبيَّ م أْخه  تْولَد

ءَ  ءت تَرهقْْب الضَّوه ثهَل الضَّوه  بت

َوا ت  قْطْ قَتهَل األه حت الهقْلْوبت الٌَّتي تَسه ي ْحقْوَل قَمه ت
 تْغَط 

ْ يَْسنه  رَلْه م َوتَ ه َع دْوَ  أَ ه نَرهلََم َشيهئا  تتْل الءَّ ه
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َيى.  َ يهثََما تَرهقْْب النََّ اَ  لَيهلَة  أْخه

 اَْلَحْوشُ 

ت  ْ  لتلَ  الهْحنْو  يْح الدَّبْو ت تَلهٌَفت   ت

. ء  ْؤَها يْلهتتْس الهقَدَاَسةَ لتكْل ت َشيه  َوَنوه

َيأَ   أَبهَوابام   تَفهٌَْح ابه

قتي اله  دُّ َ دَّ م َوتَسه  تتذَا َ تْرت

ئهَءَ َهام فٌٌَََدَافَعْ  ْب بت  تَقهلت

. تهيَا ت ثهَل الص ت َدْق بت َي تَءه  الهَحيََوانَاْت َوهت

لْ  م ْبنهَحدََ اْت أَنهَ ا   َوَجدَاوت تت ْحقْوْل قََصب  َغ    لهتَط ت َحَصَوات  فتي الصَّوه  لت

يْ  م َوفتي دْيْونتَ ا يَنهٌَشت يت بَّ انهتتَاجت الهفَ ه  غت

(َصفَاءْ اله  يُّ ٌَمت دَاقتَ ا يَسه  رَالَمت )هْنَيهَ ة  لَنَا َوفتي أَحه

ء م ل ه تَتَقَّ  َشيه م أَ ه تَفهرََلم وت يرا يْإ يٌَهْيْك لََ ا َجمت  َوالد ت

يهت فتي التَ َواءت   يٌََنَاَولْهْ فتي أَنَا  م يْدَل ت

. دَقَائتقْ  َميت َحه هت األه  الهْمرَلَّقت َدلَ  َجَالت

 اخْ َصفهَياءْم َوالهفتيَ 
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رَةت  ْش فتي الهَحيهَي ت الهْمٌََوانت تَرت  تَيه

. ب  يَن َدنه قْيه ْيوست  َبحه

لَ  َده ْي الهَحَماَباْت فتي األه  تَنهٌَهت

 ْ لهنَه يق  َواَل يْكهمت لت فهَن بتٌَحه  يَْ ارت

. نَّ َمرهَن الهَحقهَل فتي ْحلهقْوبت ت  َويَ ه

فَقْ  يَّة  يٌَََشهَّ  الشَّ ْبءت  فتي ْخيْوا  قْيه

. يَْحومْ َدتهَي اله  ت فتي الهْخم ت نتي   قَْماشت الهَمرهدت

َوابتي يهْ  الدَّائتيت ُّ َدتهَي اليَّ  الصَّ

قْطْ َويَنهَ  ْ  ءت الهْملهٌَتتست َوهَْو يَسه َن الضَّوت ام بت  فَمت

بْ  ْ الهَكلهْبم يَْوا ت  يٌَََيصَّدْه

َسةت  لَّمه قهَياَء لت  الهرَيهَن الشَّ

دَ ت لتْمدَاَدتَاتت َسي ت  .الشَّا ت  دَتتهت

م هت يشت ْش الهرَالََم بَيهَن  ت ٌَلتْإ الهَحوه  يَمه

َص  تْحه ْ الاَّ لَة  اَلهَحيَا ْ الهَكابت

. د ت بَئتيَسة  َيفَةم َوَبكهسْوَّ م بتَيائتَحة  جت  ْبَءخه
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 ُشَحاَولَةٌ 

م ء  ء  لتلَ  كْل ت َشيه َغْب أ ه يَضْمَّ كْلَّ َشيه  يَيه

َي لت  ءت َوالهتَحه لضَّوه َ يهَي َ لت مالشُّ  لنَّتتيذت

م لهرَالَمت بهَن لت يت َواالت لهتَحه  اَلهرْيْوَ  لت

َي َ اقتَطةت الذَّاكت َيَّامت السَّ  َولت ه

ء   ء  قَده نْمَّ لتلَ  كْل ت َشيه  َوكْلُّ َشيه

تَةت  غه  بتالهتْغهيَةت فَقَطه َوبتاليَّ

. ين  ءت ت َبرهْءول  َوحت لٌ و  نَّهْ لت  لَكت

 

 اَْلَمْطاُوبُ 

ي ا يلَيهَس لتدََوادت : قَده قَادَتهَإ دََوادت  لهفَن ت

فهام  نهَسا ت ْبنهذْ أَ ه كْنهَ  ات ت  اإله

لهَوَانت الهَمكهْيوبت  دَ ت لت َواءت الهتَا ت َنه  َوَبا بَيهَن األه

. ْب أ ه تَرْودَ لتلَيههت  الَّذت  اَل يَ ت
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ت  فَةَ الهْحب  َ  َدصه ينَئتذ  كْنهَ  قَده َحدَسه  َوحت

تَاقَ  م ست قْوات يدَ َ السُّ م َشدت َبنت  الء 

م َحةت لت َسه تهلت َواأله لطَّ تَاَب الهْمدَنََّسةَ لت َسه  اأَله

يَّة   ثهَل َهدت لَةَ الٌَّتي فتيَ ام َوبت  الهرْءه

م يم  نه لتلَه  َغيهيت َ حت  بت

مْ الهَحيَا ْ كْلَُّ ا بتات تَ اهت نتَ ايٌَتَ ا.  تَنهَصيت

يبتم ْإ ذَلتَإ فتي النَّشت ست  َوكْنهَ  تْمه

ثََي ْ ْجو .أَكه تَالت َن الهحت ثََي َغَضاَنةمم بت  لَةم َوأَكه

رَة  أَنهَ م جه م َولتلَ  َغيهيت  ت  قَده كْنهَ  تََمابا

َق أََبل    َشاهتدام َوَ سْوالمم َوَخالت

لنَّاإت  م لت  َوْبَواسيا

دْهْ. ءت الَّذت  تْتهدت  أَوه لتذَلتَإ التَْكاءت فتي الضَّوه

نه   َبا بَيهنَ  َولَمه تَكْنه أَيَّاْبَإ َحالتَكةم لَكت

م  ء  ال يءاْل َسابتقا ةَ َشيه م َكاَ  فَمَّ فَا ت َسه  الهَحفََاتت َواأله

ي ضت م َكاَ  يَمه  بَرهدْ َدلَ  الدَّاءت
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 يْفهنتيَإ دْونََما تََال  

رَلَْإ فتي اآله ت ذَاتتهت تَنهْمو.  َويَ ه

م واللَّذَّاتْ   َبرهْءوفَات  َوبَااَلدَات 

م الد ت  لَيهلَيَّة   َ اَساتْ الهْميَّ ْ لت

 الٌَّتي يٌََقَاَاْع فتيَ ا الثَّلهْب َبَع النَّا ت 

م تترَاش  ْت َبَع الهَحيَا ت فتي ا ه  أَوت الهَموه

 قَده َكانَ ت انهتترَافَاْت تتلهَإ الهقْوَّ ت 

 الٌَّتي َكاَ  َدتهَيَها قَلهْب الهَكوه ت 

ْس   ينََما َكاَ  يَلهٌَمت ْ ْينَام حت يئْنَا َويَ ه  يْضت

نهَإ ا تَاَ  َم َوأَ ه تَكْوَ  فَابتٌام بت  لهرت

. تت َن الهَموه ل  َبام َوبتَمأهَبن  بت  بتَشكه

يقَاَك: قََإ َوَبنََحنَا ْبوست  ذَاَك َبا َبءَّ

 َكلتَمٌََإم َكلتَمةَ لتنهَسا   

ٌتَماالم. ثََي اكه م َوأَكه ثََي شْسْودا نه َحيَا   أَكه  بت

يع    ُخْبُز اْلَجم 
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َع  مه ْن الشَّ ... الَّذت  يَره ت هت رََملت َس الدَّافتئْ لت ْع الهَ مه مت فَقَطه َويْسه  

ل. بانييو            

يي  َوَبضهغْوا . ء  أَست  اَلهْختهْء َنوه

م َونَا    م سْفْوح  َن الهْختهءت تَال  بت ْل جت  َسَاست

ل  أَدهَم   ت لَتَابَهْم ْجيه َن الهْحب   بَيهَضاءْ بت

 ْ قَة ْ الهرَاشت قَة ٌَيت َي ْ الهْمحه  .اَلهقتشه

يَّاَ  َ نتي لتذَ ه تتلهَإ الء ت نَحه يدْ ْختهءامم ابه  أْ ت

ةَ الهْمٌََيف ترَةَ َوااللهٌتَماَإ الهفَظَّ   الهرَابَّ

 ْ ينَة َ اع م َسكت م قَائتَمةْ الهْختهءت ذت لهْختهءت  لت

 ْ َيتْه ْ َونهه م َجَمالْه  الهْختهءت

ْبم َطيت َسا ت يَضه  فََيإ  فتي الل ت

َس َويْشهرت  ْق الشَّمه لت  ْل الهَحَيَكةَ يْطه

حت. قَمه
ْحقْولت اله ْرونَةَ لت  الهَموه

ٌَلتئْ  اهْ أيُّ ا الفَمْ الْممه م أْوَّ م َجَيإ  فتي الدَّمت  ْختهء 

يئَةْم آه  أيَُّ ا النَّفَسْ  ْ والهْمضت لَة ٌَرت تَانهيَا الهْمشه ْئ بتتتسه ٌَلت  ْختهءامم الْممه
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ثَ  ْض ْبٌََملََّكةم أَكه َ ه  َي لتي!الَّذت  تَغهدْو بتهت األه



 254 

 

يْل َباْرْسيَا لُوب يثْ    أَنْخ 

(. يْرَدُّ أحد األصوات الشريي ة األساسي ة 1935) واام قادش أنخيل بارسيا لوبيث    

. أنٌَب أنخيل غا سيا لوبيث الرديد بن األدمال الشريي ة الٌي تميََّءت  في ال يل السٌ يني 

لرميق. وهو با جرَل قصائدَهْ بٌ ديدها دل  المسٌوى الشكلي  وبَحفيها في المرن  ا

ْبٌكابلة بن حيث دناصْيها المر مي ة والٌيكيتي ة والٌصويٌي ة واإليقادي ة في خلهق برا  

د . بن دواوينه الشريية:   شرثية في أسطاروثم 1963  يمايا يي األبنيةلنساني ة ْبٌفي ت

ً م 1978 غنعة أندلسي ةم 1973 كوٌ  م 2000 شياولوجيانم 1972 اْلعدام حرقا

 . ناَل الرديد بن ال وائء الشريي ة واألدبي ة.2006 ُشسرنَم

 

ُئ اَلكُوْسا  يَا     شَاط   

 )َخا يُج قَاد ش(

 

هَ  حت الهَوجه
له َن الهمت يمْ بت م يْدهنتي النَّست يه ت يَن بتالصَّ كت َيى ْبٌََمس ت َ ة  لتلَ  أْخه نه جت  بت

م يَنهسْْب الهَ َواءْ َدَابَ  لهَماءت لتيَّ لت َصه ئَةت األه َجاتت الهْمٌََواات  اتت الٌَّرَيُّ

لت  به إت اليَّ لَةم. َوَدلَ  تْيه ْس أْغْسهطَْس ْبٌََم  ت  الٌَّتي تٌََنَفَّْس َدتهَيَها َشمه
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يلَةْم  قت َي م بَشَياتَْ ا الصَّ م بَاهت ست َهاَ  دْتَّادت الشَّمه يَّةْ أَره ست ْت الشَّمه َهاَّ  تَنهشْْي الهمت

م  بتلَوه ت الهقَطهَيا ت

َخة  تْ  تَاج  ْبنهٌَفت هتَيم أَسه ذهَدَ ا الهْمءه يَ ام تَتهنتي جت ْق أََ انت يت  حه

يَن يَنههْْيوَ . ي أْولَئتَإ الَّذت ٌتَماع  يَرهمت
 بتاله

ْئ َهَكذَا                                               الشَّاات

م َن الهْمَكرَّتَاتت َساء  بت  فَْسيهفت

اد  بتَا انهٌتَهام  لت  تَاَس َّ يحت الصَّ َب بتقْوَّ ت  ت يدت    نْست يت  َيسهم  تَ ه

َواجام. يت َربَدام َوأَبه ْث َشرهَي الهتَحه لْوب  َوهَْو يْشهرت يكه ْ ست فهلَ م َشفَة  ال ٌتي تٌََنَفَّْس َشفٌََْ ا السُّ

دت  دت هتتي لهلَ  الهَموه لهَمنَاشت ت تَأ يلت لت ادت الطَّوت َن السَّ َّ  بت

َن الء ت   َساد  بت يه ت أَجه َن الصَّ يَّة  لتلَ  َهذَا الهفْيه ت الدَّائتمت بت َكتَات  فََضائتيَة  بَ ت م َوَبيه  ئهتَقت

سْ  تَفترَةم َوتَلهٌَمت ْ نْ ْودام ْبيه ْل َجَمَياتْه  الَّذت  تَْشك ت

قَْ ام يت ست الَّذت  يْحه لَهت الشَّمه ت لت الهْمَائتَمةت إلت بَانََ ا لتلَ  الهَكَواهت  قْيه

لهغََءااَلتت  َوفتي دْتْو    ل  لت  ْبٌََواصت

َو الهقْْيوشت  فَةْ َهذَا الهَمدَّ نَحه ْب الض ت م تْقَي ت ي ت صت بَيت لتلَ  اليَّ نَوه نه َغابَةت الصَّ  بت
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نه َدَسل   يهنت بت  الٌَّتي تْرَانتْق بتفَكَّ

م  تَة  نه أَصهدَال  ْبَخضَّ َودَ الٌ تَما ت الهرَذهبَةت بت  أَسه

يْ  الهرََيقْ  يقَ  بَيهنََما يَفت ٌْْب الهَماءْ بَيهَن الهقَدََبيهنت الطَّيت َبالت َويَكه َق الي ت  فَوه

. لهقْتََّياتت ب  َسَماوت    لت كت ثهَل َبوه بت بت َحالت َو َبرهتَدت الطَّ هْ نَحه  الَّذت  يٌََّ ت

يَي ت  بَحت الهَّ ت
َ ائتعت فتي َبذه

لَهت الهْحقْولت َوالهغَابَاتت اله ت هت  لتاَلَهات  َوقََيابتيْن إلت  الشَّيت

يَّةَ لتلَ  اللَّذَ ت. َباَحهْ السََّماوت ْل  ت ٌَره ت ٌتفَااَلتت األَفتينتي ةت تَسه ْب االحه كت  الَّذت  هَْو َبوه

 

بَة    فَْوَق اأْلَْرض  اْلىَاض 

ي.  ينهغْو نتيكْواَلإه الَّذت  َغَيَسَ ا َبرت للَ  دْوبت  

يَّةْ  َ  ْ الهَخفت وت سه ضت تْقَي تدْ اإلت َن األه ه  بت

َ َي ت بتَحنَقت الهيَدت حْ   فهَي َ الشَّ

دَاءَ  وه م الَ دََدةَ السَّ ْع تَْياَب الهْ ذْو ت  َوتَْيص ت

يبت  َل النََّخا ت يَا. َودَاخت ْ وَكا ه  لت ه

غت  َن النُّسه  آبَا   بت
م يقا يت  َدمت  تَ ه

تامم م َجَسدام ْبنهٌَصت َل لتلَ  قْنهْءَدة   لتلَ  أَ ه تٌَََحوَّ
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دْْ  تَحه  م َبَع يْولهيْومَهَكذَا يَحه ست  َ  الشَّمه

يَّا ت  ينََما يَدهفتْن الهْ  هدْ َوالهرََيْق الهتََشيت  حت

َضيَ  َخه َء األه وه م َهذَا الضَّ ي ا  َدْمودت

يَّة   يدت َي   َحدت َم بترْ ه حت ْع اليَّ  الَّذت  يَْيص ت

ْ َدَضَات  َوَشَيايتيَنم سَّ ذَاتَه  َحٌَّ  يْحت

ْس.َجنتينام َوَبشيَمةم َحيهْث تَنه   َشأْ الشَّمه

 ْ  َولتذَلتَإ فَالنَّتَاْتم َهذَا الهَمرهتَد

 بتالهَكادت َودْوَ  أَ ه يْولَدَم َبفهٌْوحام َدلَ  الهَ َواءت 

م نه نَا   َو مم بَاقَةم بت  َسيَكْوْ  ذت ه

مَ  َ ْل الهيَوه يدَ م تَ ه َسلَّةم َسرت  بت

ْ ْبغَايتيام   الهرََطَش الَّذت  يْرَانتقْه

ثهَل السََّماءت  َغهَصا ْ  بت هأَلْ فتيَ ا األه  الٌَّتي تٌَََ 

َن الهرَْصاَ اتت الٌَّتي يَرهثْْي َدلَيهَ ا فَْمَ ا  بت

 َجنهَب الهَحَص م تْدهنتي كٌَْْل تَْياب  

م  َن الهْ ذْو ت ذَاَءَها بت  يٌَتيَمة  غت
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ت  ي  نه َهذَا الهرَْمودت الهتَ ت  بت

ٌَص ت بتتتيَواءت الهغَيهمت َوالهرََصافتي  يت الهْمخه

. يقت لت َن الٌَّحه يْح بت ٌَيت َي تَسه وىم َوهت
 الٌَّتي تَنهشْدْ َبأه

 

 ُشةَاشَوَة ف ي بَْير  أََوان َ ا

م      يتام كْلَّ يَوه ينه بتينتيطْو دت  لْوَكاإه قَيت َواكت لتلَ  خه  

يلت  ٌَحت م بتات تَ اهت الهْمسه َي ْ لَيهَس ه فَقَطه َبَكانا  اَلذَّاكت

َ ا تَأ ْ بَله ذَلتَإ الهَمخه ي لَيهلَه مت  لَّذت  يَحه

. َياَ  اله ْوَّ ت َوالهَ َواءت فتي أَسه  َويْخه

يَاْ  لَفَّةَ  ْ  الن تسه هت يْصهمت نه يَدت  بت

َخةت الهْمسهَ دَ ت الٌَّتي تَتهقَ  بتَا َصدى. ءت َوالصَّيه  الضَّوه

 ْ دْه ٌَلتْإ َارهمام اَل يَ ت  بتئهْيهْ الهَكتتيي ْ تمه

اْ  الهرَيهن الٌَّتي تَ  .دْوَّ تَابت  غهفْو فتي الضَّ

ي َجَسدَْها َوهَْو يَنهَطفتئْ  ضت يدَ ت يَمه َيبتيَّاتت الهَمدت  َخلهَ  الهْمشه

ََشد ت َصفَاءم  يَاءت األه َشه فْوَ  ْ لت ه  َوالهرََاَباْت الهَمحه
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يدام. ْع بَرت  تْفهنتي الهقََمَي الَّذت  يَلهٌَمت

يلَة  بَله الهمْ  ٌَحت ةَ نتَ ايَة  ْبسه قت لَيهَس فَمَّ َو الهتَيه يُّ نَحه  ضت

م ييت َخت هت َبا قَتهَل األه ثت فتي الهَمرهشْوقت َدنه فولت لهتَحه  لت

يهيت   يقت َبَع آفَا ت الطَّ قَاَبةت فتي الطَّيت ت  بتاإله

الَةت  له ْنَيهَ ةت الضَّ يت لت  َوالهرْتْو ت الَْمَ اجت

تم ئتي  َن الهْحلهمت الهَميه لُّ الهْوْجوهْ بت  َحيهْث تْطت

َميت  َبا كْنه ْ  َحه عت األه ْ بتالشَّمه  َوَخٌََم َرَبنَه
َ  لال  ْجودام حٌَّ  اآله  َبوه

ٌََضَي   قَده َخنَقَ ه نتدَاَءهْ   َبَصابتيْح ْبحه

نَ  نََع الهفََياَب بت يت  لتَكيه تَصه مالهَ مه  الدَّائتمت

ل ت الَّذت  َحاَكٌههْ الدُّْبوعْم ل ت اله ت  ظت

هت فتي اله  َفَيت بَةم ألت .صَْو ام َها ت  رَالَمت

 

ٌل ف ي الشَّْرق يَّة    تَأَش 

يَّا ثَاْشْبَرانُو(  )اْحا وَاًء ب َمار 

يسه لْوَباإه  يسهكْو ْبوَ الت  لتلَ  فهَيانهست
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هت  م َولتلَ  َوجه ت ءت م لتلَ  الضَّوه يَانا َي َ أحه هْ النَّهه يَّة  أَْوج ت َو َ ائتَحة  َنْيو ت ثهلََما نَحه  بت

حتم كْ 
له شْوشت بتالهمت .الهَميه يَي م فتي َديهنتيَّ س  دَافتئَة  قَده َصاَ ته أَست نه َشمه رَة  بت  تَب  َشاست

َو الهغََسقت  ي نَحه شت  تَمه

يَّات  ْبَحاَاةم                           أََ اَها َبا بَيهَن أَغهَصا ت َخطهمت

ن  بَيهنَ  م  َدطت َي لَحه ْي َهذَا الهَمَساَءم هت نْونَْواتت الٌَّتي تْفَس ت  الهغْيْومت  بتالسُّ

تَهْ. يت َوقَده قََض  نَحه َو الهتَحه م م يٌََدَفَّْق دَْبهْ نَحه يح  بتَا حت  َحيهْث َظتهي  َجيت

م  فَلت الهَ تَلت يب  بتات تَ اهت أَسه  بتتيقَاع  َغيت
هأَلْ صَْ اَ    ْبرهٌتَمة   فتي َجذهَوتتهت تٌَََ 

َطْع َربَدام َوتَفهٌَْح بَغهٌَةم أَلهَ  َصفهحَ  قَاَءم َ سهْمَ ا الهغَيافتيٌتيُّ تَسه  ة  َر ه

يرَات   دت َي تَغهفْو فتي قٌََاَبات  َوفتي تَوه فَا ت السََّماءت بَيهنََما هت ٌْوب  بَيهَن أَجه  َبكه

بام  ءت َها ت لضَّوه م الصُّوَ  َ الهرَنتيدَ َ لت ْفقت ْ فتي األه َيقَة حه ْب الهمت  َوتاَْلج ت

َياَ ا مت نت احه هت بت َو فََوانتيست ٌََضَي  . نَحه  ت  ْبحه

َيى                                               فَّة  أْخه َحْب نت  تَشه

 فتي الهَمد ت 

تت  َواجت َوتَسهَمْع فتي الصَّوه َبه
ي لت ه بَحت الدَّابت

 َجنهَب الهَمذه

لهقََميت  تهيت لت  نَافتذت الصَّ
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 الن تدَاَء الن تَ ائتيَّ الَّذت  يٌَََحدَّْ م أدهَم .

َي لت  يْي الهَّ ه ْح َويْدت يت ءْم لذه هَْو َبا َكانَهْم ينَ ه  َماذَا الضَّوه

َممام؟ نهَ ا أَشهرَّة  أََشدُّ حت ْب بت نَةت الٌَّتي تَنهَسكت َ ذهَوتتهت السَّاخت  لت

ثْْي َدلَ  لََمرَانتَ ا  َي تم أَيهَن َسأَده  َجنهَب الهَ مه

لهرْثتو ت َدلَيهَ ا  َسا ت لت  بَرهدْ َحيَّةمَديهنَاَ  تٌَََحسَّ

ي الهغْْيوْب لَيهام. َيا ت َوَشَ َي ت الهتْطهمت قَتهَل أَ ه يَنهٌَ ت َن بَيهنت اله ت َي تَنهتَثتْق بت  َوهت

 

يَّةٌ   َشْلبََرةٌ بَْحر 

يْر(  )أََشاَم اْلبَْحر  ف ي ث يْري يىُو، سَاْنطَاْند 

يه يتيْيوم ديد المياد الٌاسع  لتلَ  ْخوست

َو بَ  َم َحيَاتََإ.ْبَسافتي  نَحه تتَإم أَتَنَفَّْس الهيَوه  وه

مْ  َوات  َجنهَب َجنهدَح  تَقهٌَست  هْنَا َحيهْث َسيه

َسادت الٌَّتي نَائتَمةم تَسهكْنْ  َع األجه  َر ه

م ْ  أَده ت  أَ َّ ْجْء    لَسه

َوَك يَْيافتقْنتي                                 نَحه
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سْمْ ْوْجوهَ الهَموتَ   َ َباد  يَيه

.لتلَ  ضت قَده تَمَّ لتههدَاْؤهْمه َ ه هت األه    َهذت

َواجت تَنهدَفتعْ                                      َبه
ْع لتلَ  األه ٌَمت  أَسه

لهَمقهتََي ت َوالٌَّتي يْنهَسْب نْسهغَْ ا  هت الهَمغهنْولهيَا الهفَاتتنَةت لت  َولتلَ  َهذت

م لتَ ذَا الهفَضَ  با م  ت يد  َضَي َشدت نه أَخه  اءت بت

ْش اسهْمَإ.   َحيهْث يْرَش ت

ٌَاءت                              ٌَمُّ َ ائتَحةَ الش ت  تَشه

تَابت                                                     كٌَْْل الضَّ

امم ا  ْبٌََواصت ت تَْيشُّ ظت  الهَكانهٌَابهيت  

م   يَوه َي   لت يَّةت ذَاكت يقت  فتي قََطَياتتهت الهْموست

َو سْوْبو. ي نَحه ضت دْو َوالهغْيْومت الٌَّتي تَمه يَيا ه  َبَع خت

يدْ النَّا ت؟  أَيهَن تَغهيت

مَ                     ْبٌَنَاهتي الهيَوه ْي الاَّ  الهتَحه

 ْ قٌََه وت  ْبَكلَّل  بتَإم َسيَفهٌَْح لََإ أَ ه

َي َ: طت َق الهَ َواءت الهتَذهَ  َ الهْممه م فَوه فا  ْبَخل ت
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ئَة  اَلهَكلتمَ  ْي َغيهَي ْبنهَطفت َساَء تَنهٌَشت  .ةْ الٌَّتي َولت ه َخيه
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ي د ي دْي يىُو      أَل يَخاْندُْرو لُوك 

م بياسل جييد  التاييس في 1974شادي لستاني بن بواليد قادش أليخاندرو لوكي دي دييىو    

بع خوسيه بانويل غا سيا أندلسيا. يْساهمْ في الرديد بن وسائل اإلدام المكٌوب والمسموع. يْصدْ  

َحةٌ تََوائ مُ ل دب والفكي. نشَي ديوانام شريي ام برنوا :  الكاليطاخيل ب لة  . له د اسة دن 2003 أْسا 

داقة بو خيس وكينيونيسم دنوانْ ا  كلمات  بذيئة . كما أصدَ  أنطولوجية شريي ة دن شرياء 

 .1994 الذائبة الوضة قادش برنوا :

 

ي   ن َ ايَةُ اْلمَ  َراس  م  الد   ْوس   

. ٌتدَال  ومت بتَا اده يام أَوه َشَياَب اليُّ م ْبٌَأَخ ت  قْولتي لتنَّهْ َكاَ  ْحلهما

دَّ ذَابتلَة   َسة  َوجت دَّ نَاكت م جت  قَده َ أَيهٌْإت

يَي تم يةت الٌَّقهوت يَء َدلَ  َحاشت َي   تٌَََخلَّْل الٌَّطهيت ثهَل َرهه  بت

ل  اَل يْغهٌَفَ  يدَ م بتَشكه ينَ َوحت لت ٌَفت ْيم تَحه  

. هت ء  َكاَ  يٌَََواَصْل َدلَ  َحالت يه ت َوكْلُّ َشيه  بتتتدَايَةت الصَّ

 َوفتي الهَخله ت َصيه   آَخْي قَده تَتَدَّدَم

يَطة م ْب َبخت يٌَّْإت بَيهَضاءْم َجَوا ت بت  يَوه
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َن الهرََيبَةت  لَلت الٌَّتي لَمه تََييهَ ا بت َن الهُّ عت بت َماْ  الدَّبه .انه ت قَةت الهْمنهَطلت  

م يهَطاَ  نََصَحإت  قْولتي لت َّ الشَّ

ينتَمائتيَّةت َوَبنه يَده ت  َفهَامت الس ت َن األه  َولتنَّإت َشاَهدهتت َكثتييام بت

ن تي كْلََّما الهٌَقَيهنَا ئتيَن بت فت  لت ه كْنه ت َسٌْطه

َن الن تيكْوتتينت َدلَ  َصده ت .  َس همام بت

يمت قَده َحلَّ ه َساَدةْ الٌَّ  دَّ الٌَّقهوت دت نت َميُّ  

م ْ َدَيبَة  قَة ْ  أَده ت م َسيت تتَكاْب َحَماقَة  َبام لَسه  ا ه

 ْ ٌترَةت َسيَّاَ    َوالهْمَطالَتَة غهَاْق َدلَ  الذَّاتت فتي صْنهدْوقت أَبه ت  اإَله

ٌَرهَملَة   يَّة  ْبسه َ اق  َبالت لهيْونتيَة  بتأَوه  بتفتدهيَة  بت

يَ ا أَحَ  لهكْْحولت لَنه ياَْلد ت د  أَوه ْبَ اَجَمةت َبٌهَ ي  لت  

لتي - َجه يل  ألت د ت َجمت ء  جت -اَل أََحدَ قَاَم بتَشيه  

. َحةت النََّ ا ت يدت َوالنَّا ت فتي َوانت  بتالهَحدت

 

ُر بَل َي ب َئ ت ْبغ    َوَخْمٌ  َوأَْربَعُوَ  دَق يلَةً: الشَّاع 
 الاَّال اَةُ
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فْول  بتالهَمَخاات  يل  َوَبحه يقْ َاوت يت هَْو الطَّيت  

ي.  َواحت ت ت فتي الضَّ  َحٌَّ  الهْمَمو 

قَتَةت َدتهيَ  ذَاَء َدالتي اليَّ م الهحت تا تَي َوَساحت   هذا النوفَمه

ينَةَ الهْمَضاَء َ تْْي الهَمدت يثامم أَده لْودت َحدت  اَلهَموه

َكإت  لت الس ت ت م َبَع ْبَحو  نا م َوْبٌََضابت ٌا يدام َوَصابت  َوحت

لَةت َوالهكَْي تمَبَع َشتَحت الس ت  لهست  

بت  م اَلهفٌََ  الهْمنَاوت لتم  ٌَسه  َسائتق  ْبسه

يَن. لت ٌَره ت َواَج الهْمسه َره ست األه فَيكه دْ بتالاَّ ت  الَّذت  يَْءو 

  

م َكاَ  َهَكذَام با فَاْقم هَْو اللَّيهْلم َودَوه  َهَكذَام أَيَُّ ا الي ت

ب دْْ  دَوه ثهلََما يَحه يت  بت ء  يَ ه يُّوَ .َوكْلُّ َشيه ط ت ام: يَئتنُّ الهقت  

َشاَ  َ. ت ْيَو  اإله  يَنههْْي الهَمَ انتيْن لتلَ  الهقََميت َويَنهٌَهت

. فَ ْمه لْوَ  َشَياشت ٌَتهوت فهل  يَسه لهيْوْ  ات  بت

ْب الهْ دهَ اَ م  ْخْس يْدَادت  السُّيه

ْبوَ . يت لٌّ َبا. يَفتيُّ الهْم ه  يَنهتْْ  ظت
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م قَلت -أَدْودْ لتلَ  الهتَيه ت  م َوْبٌهرَتا نا م َوْبَموَّ   -قا

م ثهَل تتن تين  ْل لتدَانٌَتي َوأَتَنَ َّدْ بت  أْشهرت

. دَا ت الهْمقَابتلت له ت ي لت رت يْي َسمه  أْدت

يقتي   َسائتل   ي   ْبوست لت
ه ثهَل تَأ َيى َوبت ْخه َ ةت األه  فتي اله ت

يَّةَ  يقت ْ الهْموست قٌََه رَْل الهْحبَّ َجوه  يَ ه

نه َديَ  يَمةَ بت ْل. الهقَدت ءت فَة  تَرت صت نه أَ ه ق  َوبت  

 

) َْجل  َشا قَْبَل النَّْوم   َغَئةٌ )أل 

ينت  ٌَاْ  الهيَقت  بْسه

يتةت  َواْك للي  َواكْهْم أشه  أَشه

يٌتيْيو  َبرَابتْي الي ت

كت   قتطُّ َشرهيت

ْ َبرَإت  َي الهَكيهنْونَة  هت
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ي َواحت  قتَطاَ اْت الضَّ

ْ الهَم هْءوَبةْ   الهَمَسافَة

ْ  الهمْ   قهٌََسمْ الصَّمه

يْق  يْث الصَّدت  الهَحدت

ْ َبرَإت  َي الَكيهنْونَة  هت

 

ٌتيَانَا  فَلهْب َبَمي ت اَلَكاسه

ْ و ْ  َمْي الهَم ه  اَلهمت ه

 ْرقَاق  بَاهت   

تَابت  َ ابت الضَّ  فتي حت

ْ َبرَإت  َي الهَكيهنْونَة  هت

 

يت   َجذهَو ْ الهفَ ه

بَةت الهتَيهَضاءت  َشهيت  لَيهْل األه

َ ا يهٌْو ت َبنَابتْ  أَشه   ت الءَّ
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يسه أْولهْمو تتييسْو يفَا ت  أْولت

ينهكْو يسه ست يدت  َخاْ  بَا ت

. ْ َبرَإت َي الهَكيهنْونَة  هت

 

كت  َه هيت نَاْء الهرَذهْب لت نهحت  ااَله

قْولْ   قَفَاهْم الهَمصه

ا   َشيهَطا    نه َاَيلت نَ َّ  بت

لْتْهْ   هَْو َبا أَاه

ي   يَا لتلَ ت

ثَيَ   لَيهَس أَقَلَّ َواَل أَكه

 

ُ    ْغَئُحيُ   كُل  شَْيء  يُْمة 

 

. ين  ْ  لتلَيهَإ َ ْجل  َحءت ؟ اَلهْمٌََحد ت ٌتقهتَالت الهْمَكالََماتت ْ اسه لَة  أَدابت

قَ  َن الهَحمه ج  بت ٌَرهَ ل : َروه ْي ْبسه َبه  اأَله
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لٌَتي. لٌَّوت دْطه َي لت  دَبَّ

َخيْ  َجٌتي َواآله  أََحدْهَْما َروه

يق  أَذَاقَ َ  يُّ َ شت َاست  ا َارهمَ خت

َباَل  قَل  ت ٌَصه م َوأََخذََها لت يتتهت  قَضت

  . ش  يل  َوبتَا أَسهَماكت قتيه ئ  بتَا نَخت  َشاات

 

يد . ْ  لتلَيهإت َ ْجل  َوحت  آنتَسٌتيم اَلهْمٌََحد ت

م ْل لتلَيهإت ي الهْمَكالََمةَم أَتََوسَّ ! ال تَقهَطرت د  نه َصيه   فَاست  يَا لَهْ بت

يَّةَ. َدلَ  النَّا ت َوَنره  ٌَقهتَلت ي الهْمسه يرت  ْ  كْلَّ َبَشا ت

َي َسٌَكْوْ  قَده تََيَك ت الهْحلهَم يَ هوت   َوهت

ت. َبنه يَده ت  يقتي  غهيت ت َ ا اإله ست
 َدلَ  َ أه

َسالٌَتي  لت ه َكانَا َسيهقهَيآ ت َبرام  ت

يَّةَ  يَةَ الهفتض ت يدَالت فَةت أَ َّ الهمت ثََي بََياَء م دْوَ  َبرهيت َكه  األه

ْب بتَمَ ل  هت  َوأْ. هَْو َسيْدَادت َسه  َي األه

ضْيْ  سْوَإ الَّذت  يَحه َء الهَممه  ذَلتَإ الشَّيه
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م لهمت النَّتَاتَاتت يَّةت لترت  فتي كْل ت الهكٌْْبت الهَمدهَ ست

تتيٌّ  يد  أْولَمه  بَيهنََما يْرهَءْل نَشت

نَتَةَ أَنهفه.   َويَْ ي تْب أ ه

 

ٌتقهتَالت الهْمَكالَ  لَةَ اسه يَ َدابت يدْ فَقَطه أَ ه أْفَس ت م أْ ت  َماتت

لَقه فَقَطه  يهَ  لَمه يْخه  أَ َّ الصَّ

ينتَما تْنتي الس ت م تْره ت مت لت النَّوه َجه  ألت

قْْص الٌَّانهغْو َياَب َوأَ ه يْق الشَّ  َوأْات

ثهَل َجدَّتتي. تْْخ بت  دْوَ  أَ ه أَدهَدَس قَدَبامم َوأَاه

 

دَقَائتَق َسأَكْوْ  َبرَإت   فتي َدشهيت

نه قَتهَل ذَلتَإ قْولتي لتي  م لَكت ٌتقهتَالت الهْمَكالََماتت َكءت اسه  فتي َبيه

يلَةم  هت الهَحيَا ْ َجمت  لت ه لَمه تَكْنه َهذت

؟ تْإت هْو ت الٌَّتي تْره ت ْ  الءُّ  َوَبا لَوه
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 ْبيَانُو

قَدَحت الهَمكهسْو ت 
ضْْي الهْمَاَبَسةْ َبَع اله ثهلََما اَل تَحه  بت

لهدت َواَل الهتََيا لت اله ت  َء ْ فتي َراَلرت

يدْ  ْل الدَّافتْئ َوْ بََّما الهَوحت  َكذَلتَإ هَْو َهذَا الشَّكه

: أَ ه أكْوَ  َبَطيام  َيا ت بتَ انتتتإت ٌتمه  لاسه

ْل قَدََبيهإت  م يَغهست ئا ام َوْبفَاجت  ْبٌََم  ت

َء فتي أدهَماقت َبرهتَي   وه  ذَلتَإ الضَّ

لْ  َوالَّذت  هَْو الهْحلهمْ َوهْوَ   الدَّغه

يت ذَاتتهت فَاتتن   َبه هت َولت ه ئتيُّ بتدَوه ت  الاََّبيه

َياتتإت  َل لتذَاكت َن الهْمٌََم  ت ءْ السَّاكت  أَ ه يَكْوَ  الهَميه

يدَ م  ينََما تَكْونتيَن َوحت يإت حت ي ت  الهيَدَ الٌَّتي تْرت

يَن لتلَيهَ ا الهيَدَ  لت مت لْإت َوتَحه مت  َوالٌَّتي تَحه

لْ  . الٌَّتي تَرهءت يمت ست الهتهيَانْو الهقَدت  َدلَ  َبَابت

                                                              

 



 273 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


