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  ــــــــــــ
  

  مقدمة عن الشاعر
  
  
  
  

ن أفضل كتَّاب أمريكا المعروفين في واحد م :سكيڤتشارلز بوكو
يرى الكثيرون أنه الشَّاعر األكثر  .مجال كتابة الشِّعر والنثر المعاصر

ألبٍ جندي أمريكي وأم  ،لد في أندرناخ بألمانياو .إلى حد التقليد تأثيرا
 .وجاء إلى الواليات المتحدة في سن ثالث سنوات .1920ألمانية عام 

نُشرت له أول قصة  .خمسين عامالوعاش هناك  ،وسنشأ في لوس انجل
وبدأ كتابة  ، عندما كان عمره أربعة وعشرين عاما ،1944في عام 

في  ،تُوفِّي في سان بيدرو بكاليفورنيا .الشِّعر في سن الخامسة والثالثين
بعد  ،عن عمر يناهز ثالثة وسبعين عاما ،1994التاسع من مارس عام 

   .)1994" (بلب"كتابة روايته األخيرة  وقت قصير من استكمال
بسبب نزوات  ،من األلم ا طويالًمشوار سكيڤكانت طفولة بوكو

ويحرمه من متع  ،الذي كان يضربه ألتفه األسباب ،والده العنيفة
 دةًفكانت سي ،أما أمه .ومن اللعب مع أطفال الحي ،الطفولة الصغيرة

طفولته ومراهقته  ىلذي قضا ،ا ال تتدخل في عالقة األب باالبنصموتً
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ب ؛ي ضريبة فشل أبيه في حياته المهنيةكأنه يؤدبعد أن فقد عمله  خاصة
ويظهر تأثير عالقته  .ثر أزمة انهيار البورصة في نهاية العشرينياتإ

التي نرى فيها  ،هذه المجموعاتبوالده واضحا فى العديد من نصوص 
ثم  ،تجاه والده تارةًمدى تنازع اإلحساس بالكراهية واالشمئزاز 

   .اإلحساس ربما باألسى على والده تارةً ُأخرى
عام له  عرية نشر أول مجموعة شڤـسكي لبوكو رغم اتجاه 

المجموعة التي لفتت  ال أنإ ،وعمره خمس وثالثون سنة ،1960
 ،1965عام  "جون ويب"الناشر  أصدرهاليه كانت تلك التي إاالنتباه 

وهي النصوص  التي أشار إليها  ،"يديها تمسك قلبي في"عنوان ب
غَرقٌ في  ، احتراقُ في ماء"في مقدمة هذه المجموعة  -سكيڤبوكو
النصوص المرفقة ف .على أنها من أفضل وأحب األعمال إليه - "لَهِيب

 جيدةًترسم صورةً ) 1963-1955" (تمسك قلبي في يديها"من ديوان 
  .ينيمريكم الشعراء والكتاب األمن أهيعد  الذي شاعرالشخصية عن 
ا خارج المؤسسة األدبية والسياسية قًنطلم سكيڤبوكوقد كان و

 فاعتُبر من كتّاب الهامش أو ،الرسمية األمريكية واالجتماعية
سواء  ،ا على صعيد مفهوم الكتابةحيث أحدث انقالب ،)راوندجاألندر(

أو في  ،ة والواقعأو في مقاربتها للحيا ،ألوففي صلتها بالسائد والم
 ،اعر نفسهلى حياة الشّإ ضافةًإ ...معاييرها الكتابية واإلبداعية واللغوية

حداث ا لتناول بعض النصوص األنظر ؛باالهتمام التي نرى أنها جديرةٌ
على التعبير عما  عالية وقدرة ،ساخر الجارية في تلك الفترة بشكٍل

ن الشاعر ألى إضافة باإل ؛يدور في نفوس العامة من مشاعر متنوعة
ن فيهوا على واقعه الذي ربما اشترك معه الكثيركان متمرد.   
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 ،في عمقها احتجاجيذات طابع  سكيڤكتابات بوكوأن  من مرغبالو
نه لم يلجأ أال إ ،فئات منسية أو محتقرة في الغالبس للحديث عن كروتُ

في  سواء ،بشكل مباشر ،أدبية أو سياسية تصريحات ةصدار أيإإلى 
كما أنه لم يشارك في الحياة السياسية  .النص أو الرواية أو القصيدة

ولم ينتمِ  ،)محاضرات في الجامعات أو تجمعات أو تظاهرات(المباشرة 
عقائديةأو تيارات سياسية  ةيأا إلى أيض.   

سواء بكتابة الشعر أو الرواية أو القصة  ،التنوعوتتسم أعماله ب
   .القصيرة

  
  :له اإلبداعيةمن أهم أعماو

األيكخيوٍل ام تفر بري؛ )1969( عبر التالل ة  
  ؛ )1971( مكتب بريد

أيها الطائر لي الحظَّ ، حاكيالم ؛ )1972( تمن  
؛ )1973( مالال شَ جنوب  

احتاقٌر في مغَ ، اءقٌر قَ: يبهِي لَفاِئصختَد م1973-1955ة ار 
  ؛ )1974(

  ؛ )1975(خادم 
الحب كلب ؛ )1977( 1977- 1974قصائد : ن الجحيمم  
  ؛ )1978(ساء النِّ

  ؛ )1978(أنت قبلت ليلي 
 بالنزف صابعحتى تبدأ األ مثل آلة نقرٍ الًمعلى البيانو ثَ فاعز
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  ؛)1979( الًقلي
  ؛ )1979( أبدا هذا لشكسبير لم يفع

  ؛ )1981( ق بتورنفوريهعلُّالتَّ
؛ )1982(على خبز  خنزيرٍ لحم  

  ؛ )1983(ك بلي ح رأحض
موسيقى المياه ؛ )1983(اخنة الس  

  ؛ )1984(عمال أال 
طَ الحرب؛ )1984( 1984-1981قصائد : ال الوقتو  

  ؛ )1986(ا مفهوم مراأل صبحا في األوقات التي يوحيد صبحتُ
 ؛ )1987(" زئر الحانات: "فيلم
 1966-1946رة قصائد مبكرة مختا :ترنيمة الفرح همساكن بيتٌ

  ؛)1988(
  ؛ )1989(هوليوود 

؛ )1990(وقصائد  ، قصص: يخالشَّ طهي  
  ؛ )1992( من قصائد األرض األخيرةُ الليلةُ

 )1 جزءال( 1970-1960 رسائل مختارة: رفةن الشُّم صرخاتٌ
  ؛ )1993(

  ؛ )1994(بلب 
 )2جزء ال( 1970-1960رسائل مختارة: العيش على الحظِّ

  ؛ )1995(
هالر؛ )1996(وقصص  ، قصائد: اعرعلى الشَّ ان  
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؛ )1997( جديدة ، قصائد: العظمة البالية قصر  
 على السفينة اوالبحارة استولو ، الكابتن في الخارج للغداء

  ؛ )1998(
 )3 جزءال( 1994-1978رسائل مختارة : مسالوصول للشَّ

  ؛ )1999(
ما يهم هو كيف يمكنك المشي جيقصائد جديدة : ا خالل النارد

  ؛)1999(
كلَّ مفتوح ؛ )2000( قصائد جديدة: ليلة  

 سكيڤـبوكومراسالت تشارلز : ناتليلة بصق البيرة واللع
  ؛ )2001(وشيري مارتينيلي 

  ؛ )2001( قصائد جديدة: ا مع خطواتق جنونًتمز يُلاللَّ
قصائد : الطريق ،الخط ،الغربلة خالل الجنون من أجل الكلمة

  .)2002(جديدة 
  
 ةوقص ايةورو عرٍبين ش دبي مانتاجه األإرغم تعدد  -هذا المؤلفو

نال التقدير على إال أنه  -التي نالهاالكبيرة  ةشهررغم الو ،قصيرة
 ؛مريكيةالواليات المتحدة األ ،في بلدهما كثر مبأبا وفي أورأعماله 

 ،اتيويرجع ذلك لمواقفه المعارضة لبعض السياسات في فترة السبعين
باإلضافة إلى سلوكه المتمرد  ، التي تناولها في العديد من قصائده

  .الرافض لكل أشكال التقييد
 ،ذلك الشاعر البوهيمي الذي امتزج بالشِّعر حد الثمالة ،سكيڤبوكو

 [10]

ربما كرهه  ؛اختلف حوله الكثيرون ،والذي أحب الحياة حد الموت
على أنه شاعر متفرد لكن االتفاق كان دائما  ،بعض أو أحبه بعض آخر

  .طولم يكتبه فق ، عاش الشِّعر
  

                                                                        
  عبير الفقـي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [11]

  ــــــــــ
  

مقدفؤلِّمة الم  
  
  
  
  

 اء الثالثة األولى من هذا الكتابترجع القصائد الواردة في األجز
ل القصائد الواردة في القسم األخير مثِّوتُ .1968-1955رة من إلى الفت

ما يتساءل برو . 1973-1972تب في الفترة من العمل الجديد الذي كُ
ف ؤلِّحيث كان الم ،1971-1969عما حدث للسنوات منذ عام  القارُئ

ولكن  .1954حتى عام  1944من عام  واحدةً مرةً) حرفيا(ختفى اقد 
  . ةالمر لم يكن كهذه

على ) 1969" (عبر التالل ةبري كخيوٍل ام تفراألي"يحتوي ديوان 
تبت عام ومعظم  القصائد التي كُ ،1968تبت أواخر عام قصائد كُ

باإلضافة إلى مختارات من الكتب الخمسة األولى في فترة  ،1969
  .ابمن هذا الكت ىولالتي لم يتم تغطيتها في الثالثة أجزاء األ ،الشباب

ويوان يم دقد"أيها الطائر لي الحظَّ ،حاكيالم 1972" (تمن (
 ،لذا .1972حتى بدايات عام  1969القصائد المكتوبة منذ أواخر عام 

 ،السابقاتوعشيقاتي  ،وأعدائي ،وأصدقائي ،ائيوقر ،اديقّنُ فيا
 [12]

لى جنب ديواني إا جنب - وي الكتاب الحالييح ،وعشيقاتي الجديدات
أن يتم اعتباره أفضل أعمالي التي  ما أحب - "الطائر المحاكي"و ،"امأي"
  .ا الماضيةعشر عام ةتبت خالل التسعكُ

ديوان بالنسبة لف .ةخاص كل واحد من هذه األقسام يعيد لي ذكرياتو
 ،ورليانزألى نيو إا بالقيام برحلة طالبم نتُكُ ،"قلبي في يديها مسكتُ"
ذا كنت أبدو في إلمعرفة ما  الًوأق مني ن يتحقَّر أحركان على المو

التي كانت تبعد  ،بالقطار في محطة االتحاد فقد لحقتُ ، لذا .الئقة هيئة
به لدى العم  عن المحطة النهائية من مكتب البريد الذي عملتُ الًقلي

ا مسرع ،ءسكي والمايالو في بار عربة القطار وشربتُ ثم جلستُ ،سام
يملك  سابق يمي من قبل محتاٍليوتق يليتم الحكم عل ؛نزورلياأنحو نيو 

وكان قد (اب أن معظم الكتَّ ظني" جون ويب"كان فقد  .قديمة مطبعةً
التقى بعضا جيكنرفوو ،بما في ذلك شيروود أندرسون ،منهم اد، 

 .بغيضون متى كانوا بعيدين عن اآللة الكاتبة هم بشر) وايجهمنو
وتحدثنا  ،حيث  تناولنا الشراب ،لويز وزوجتهجون  وقابلني ،وصلتُ

ملكني  ،سكيڤبوكويا  ،أنت نذٌل" :ثم قال لي جون ويب ،ة أسبوعيند
لكن هذا لم يكن كل  .المدينة ثم غادرتُ ."سأنشر لك على أية حال

نجلوس مع كلبيهما في فندق اكان كالهما في لوس  مافسرعان  .شيء
وتناول  ...ليعاد التقيم ،"رو سكيد"الذي يقع خارج منطقة  ،جرين

مع  ...ثم الوداع ...الًنذ ومن ثم ظللتُ ...والحديث ...الشراب
رأيت  ،من خالل الزجاجو .التلويحات الكثيرة من خالل نوافذ القطار

  ..."مسك قلبي في يديهاتُ"شر ديوان ثم نُ .لويز وهي تبكي
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كبر األتب الجزء فقد كُ ،"في يد الموت صليب"أما قصائد ديوان 
ورليانز الحارة والصاخبة أخالل واحد من شهور نيو  1965عام  امنه
كنتُ .اجد اعود متزنًأثم  ،اأسير في الشارع مترنح، أسمع  ،اثم مترنح

 .كل ذلك ،ونفسي الجريحة ،وأصوات كالب جريحة ،جراس الكنيسةأ
لبي مسك قتُ"بعد نشر  ديوان  ،غماءأو باإل باالنهيار ماإصاب ُأ كنتُو

 اا منهمقريب عشتُ .ورليانزأنيو  إلى زأعادني جون ولويف ،"يديهافي 
ا للوزن مالكم) يوفتُ(كان زوجها السابق  ،طيبة بدينة ةأمرامع 

 .ا منهما كانيأتذكر أال  ،في وزن المتوسط للعالم الًو بطأ ،المتوسط
نشرب حتى الصباح  ،لى منزل جون ولويزإأذهب كل ليلة  كنتُ
والصراصير تجري أعلى  ،على الطاولة الصغيرة في المطبخ ،كرالبا
ا كانت تحب الدوران حول مصباح يلتصق عملي( مامناأسفل الحائط أو

ا من الحائطخارج(.  

رتدي أ .اتماما سقيم 10:30أستيقظ حول و ،أعود إلى منزلي كنتُ
ألسترق  ؛ في المطبعة أسفل الشارع ،حيث جون لىإوأذهب  ،مالبسي

راه من خالل أأستطيع أن  كنتُ .طرق البابأن ألنظرات عليه قبل ا
يدندن وهو  ،اثار الشراب مطلقًآال يكاد يعاني من  ،امنتعشً ،االنافذة هادًئ

م المطبعة صفحات الديوانلقِّي.  

"يسألني بمجرد أن أدخل" ؟سكيڤبوكويا  ،ة قصائدهل لديك أي. 
)لذا كان علي لى مطبعة تنتظرإم القصائد طعاإف: اأن أكون حريص، 

 يصبحكان جون  .)بسهولةعمل صحفي لى إكان يمكن أن يتحول 
لم و .حفنة من القصائد يكن بيديلو لم خارج السيطرة بمعنى الكلمة 
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ا أجد نفسي عائد لذا كنتُ ،اا مفرحشيًئ آنذاكهذا النذل قُرب يكن البقاء 
كان يتحسن  ،لمساءوفي ا .غرفتي أضرب على تلك اآللة الكاتبةإلى 
  .أكتب القصائد لذلك ظللتُ .حفنة من القصائدبله أتيت إذا  ،همزاج

والصفحات  ،افقد كان المكان ضيقً ،لقد شربنا برفقة الصراصير
لم يكن أحد و ،كانت مكدسة بحوض االستحمام 8و 7و 6و 5رقام أ
 ،كانت في صندوق كبير 4و 3و 2و 1والصفحات  ،يستطيع االستحمامل

كان هناك ما يقرب  .ي شىءهناك متسع لوضع أ عدن ما لم يوسرعا
كنا نتحرك بينها  .من الصفحات في كل مكانف نصوأقدام  سبعةمن 
غير أن السرير كان يمثل  ،اكان حوض االستحمام مفيدو .شديد بحذرٍ
ا مع سلم من ا صغيرعلوي طابقًالذا بنى جون  ،ا في الطريقعائقً

 ،على على مرتبةولويز ينامان هناك باأل كان جون .الخشب المهمل
هناك متسع لوضع كومة أصبح و .حيث تم التخلص من السرير

 ،في كل مكان سكيڤبوكو ،سكيڤبوكو" .رضالصفحات على األ
وهكذا كانت الصراصير تتجمع  .هكذا كانت تصرخ لويز" !سأجن

كذا وه ،اا جدا غريبلقد كان وقتً .نحن نشرب والمطبعة تطبع قصائديو
  ."صليب في يد الموت" كان ديوان

والبقاء طوال  ،"جون توماس" منزل إلىكنت معتادا على الذهاب 
هكذا كان  .رة والشراب ونتبادل الحديثخدكنا نتناول الحبوب الم .الليل
ونتناول الحديث نحن  ،الحبوبوكنت أتناول  ،يتناول الحبوب جون
سواء  ،ءيل كل شسجأن ي - في ذلك الحين -ة جونوكانت عاد .نياالثن

اا أو سيًئكان جيد، الًمم ب ،هتماما لالأو مثيركنا و .اال قيمة أو مفيد
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 ،عملية جديرة باالهتمام تكانحيث  ،نستمع لمحادثاتنا في اليوم التالي
 ،اا ومتعجرفًساذج حينها كم كنتُ لقد أدركتُ .قل بالنسبة ليعلى األ

وغالبى األعل ،ا عن الهدفا بعيدأا وأحيانً .اقل عندما كنت منتشيا يض
  .عندما لم أكن

حضر طلب مني جون أن ُأ ،تلك التسجيالت خالل أحد ،ذات مرة
 .هاالقصائد هناك ونسيتُ ثم تركتُ .وفعلتُ .قرأهاأو ،بعض القصائد

تصل بي توماس ا ،يومذات و .مرت أشهر .القصائد مع القمامةرميت و
ستشكل  ،سكيڤبوكويا  ،دتلك القصائ" .اتليفونيكتابية أ" ،"اا جيد
واستمع  ،خرج شريط التسجيلأنه أبفأخبرني  ،"جون؟يا  ،قصائد

أن أكتب هذه القصائد من خالل  يعلف نإذ" :قلتُ .أخرى للقصائد مرةً
 ،فوافقتُ ."سوف أكتبهم لك: "فقال ."عمٌل شاقولكنه  ،التسجيل

  .أخرى على اآللة الكاتبة مرةً وسرعان ما كانت القصائد مطبوعةً

 ،ناعمة مرتفعة تهوجبه ،صلعأ ،أصهبرجل  أتى ،حينال في هذا
عمل كان ي .باهتة ،بابتسامة ثابتة ،وطيب قدقملمكتب شركة  امدير

جون "كان اسمه  .وكان أحد هواة جمع الكتب النادرة ،لتوريد األثاث
لي  كان يكتب .كأعمال هجائية قام بنشر بعض قصائديو ."مارتن

 له دونأو ،حتسي البيرةأ ،قبالته ينا جالس في مطبخأو ،الشيكات
  .الهجائيات

تلك الدار التي كانت على  ،بالك سبارو دار نشر وكانت تلك بداية
لكن  ،يمريكشعر الطليعة األكبير من  بانج ا في نشروشك البدء قريب

 [16]

   .ذلك آنذاك لم يكن يعرفأحدا منا 

لي  قد كتبها" توماس"صائد التي كان قعلى ال" جون مارتن"أطلعت 
 .وحرص بدقة اوكان مكتوب ،ما دونه راجعتُ .شريط التسجيلعن  الًنق

ثم اتصل بي بعد بضعة  ،لى المنزلإالقصائد معه " جون مارتن"أخذ 
وكانت  ."نا سأنشره بنفسيأو ،ثمة كتاب لك: "قائالً ،يام في وقت الحقأ

بعض القصائد التي ور  من جديد على تم بها العثتلك هي الطريقة التي 
وكانت تلك  ،ها في شكل كتابطباعتُ تثم تم ،اتقريب تقدكانت قد فُ
في شارع " على الكتاب اسم وأطلقتُ .للنشر بالك سباروانطالقة 

  ."الرعب وطريق العذاب

 1955المكتوبة بين عامي  - عند النظر إلى هذه القصائدو
أحب أن أعتبرها آخر أفضل ) أو آلخر لسببٍ(نني إف -1973و

فكرة عما دنى أ لدي تليس ،فبطبيعة الحال .يسرنيوذلك ما  .قصائدي
ية أ سأكتب إذا كنتُ ما و حتىأ ،سيكون شكل قصائدي في المستقبل

 منذ أن بدأتُ يلكن ،في الحياةسأستمر  ىعلم إلى متأنني ال أل ؛قصائد
ي سن الخامسة ف ،ا من حياتيجد متأخرٍ في وقت الشعركتابة 

 ،ضافيةإبضع سنوات  ينها سوف تمنحنأوأنا أحب االعتقاد ب ،والثالثين
  .القصائد التالية أن تفعل ذلكسيكون على  ،وفي هذه األثناء .في النهاية

  

  سكيڤبوكوتشارلز 
  1974يناير  30
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  ــــــــــ
  
  ىاألولَالمجموعة 
  

  
  ايهدي يي فلبِقَ كمستُ

  
  1963 - 1955 داِئصقَ
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 [19]

  
  
  
  

  ، دـرقُا

  ر ـظنتَاو ، دـرقُا

َلـثم حـيانو  
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 [21]

  ــــــــ
  

مَأ اةُأسورالشَّ اقرج  
  
  
  
  ، ةتَيم سِخَرالس اتُاتَبنَو اففَى الجلَع تُقفََأ
نَواَأل اتُاتَبوارِخَي الفُانية فصرالذُّكَ اء؛ ةر  
  تلَحي رتَأرما
والزجةُغَارِالفَ اتُاج َلثم ثَجةفَازِنَ ث  
  ؛ ااهودج الَبِ يبِ طُيحتُ تانَكَ
   ، كِلذَ عم ، ةًعاطس اُلزتَ الَ سمالشَّ تانَكَ
والَمةُظَح صاحبة تانَكَ يِل ِلزِنالم شمةخَور  
صي اففارٍر نَمبٍاس وتَماس؛ ٍله ما هو اآلنولُطم ب  
مكُ ٌلثِّموميدي جيد ، ى الطِّلَعالقَ ازِرمِيد ، مهجر  
مع كَنات يال مِلَاَأل نِعثباُأل ؛ عي لمثبع ،  
  ؛ رثَكَأ الَ ، دوجوم هنََّأِل

بِ تُقلَحنَعايفشَبِ ةرقَ ةيدةم  

 [22]

  ، ذَاتَ يوم اابشَ اني كَذالَّ ِلجلرِل
ونَِّإ َليقه رِقَبعلَ ؛ ينك  
هذه هي ْأموَأ اةُسرالشَّ اقرِج ،  
والسرسِاخ المتَية ، النَّواتَبات الم؛ ةتَي  
ولَِإ تُيشَمدى رهة ظملةم  
تانَكَ ثُيح صاحةُب يالبت وةًفَاق  
  ةفي النِّهايو ، نعلتَ
  ، ميحى الجلَي ِإنلُسرتُ
لَموبِ ةًحذرياعها السنِيتَنَيم ، تَالمعنِيتَقَر ،  
وةًخَارِص  

ةًخَارِص اِلطَمياِإلبِ ةًبارج  
 ألنالَالعا نَلَذَخَ دقَ م  

ماع .  
  
  
  
  
  

  



 [23]

  ــــــــ
  

  يداِئصقَ تذَخَي َأتالَّ رةاهى العلَِإ
  
  
  
عالبض ِإ :ُلوقُيلَينَا ني نَأ عالنَّ نُبقدخالشَّ مصي بيعدنِا ع 

  ،ةديصالقَ
  ، كِلي ذَف قطنمال بعض اكنَهو ، ةدرجمِلتَبقَى 

لَونك ؛ يهِلَِإ اي  
   كيدلَو ةينوبركَ خٍسنُبِ ظُفتَحَأ ا الَنََأو تاعض ةًديصقَ ةَرشا عتَنَثا
  :قانخَ ءيا شَذَه ؛ ياتحولَ ُلضفَأ ، اضيي َأتاحولَ
  ات؟يرخاُألي كَقحس نيِلاوِحتُ لهفَ
  اهنَذأخُا يم ةًادعفَي؟ اِلومي َأذأخُتَ ما لَاذَمِل
من الساِئالنَّ ِلياوِرمة يف كسرٍ مرضي فاوِي الزية .  
في المرالقَ ةادخُ :ةمي ذذرياَأل اعيسمخَ وَأ ريسن الَودار  
لَويلَ نكقَ ساِئصيد:  
  ريبِسكش تُسا لَنََأ

 [24]

لَوحَأ نكا بِانًيباطَسة  
  ؛ كِلذَ ريغَ وَأ ةًدرجم ، ديزِالم اكنَه نوكُي نلَ

فَوس وكُين نَهاك اِئدماٌلا م وعاهاتٌر وكَسىار  
ونالقُى لَِإ الًوصلَباَأل ةيخرة ،  
لَوكَ نكا اَلا قَملرب ،  
وهو عيقد هياقَس ،  
  اءرعالشُّ نم ريثالكَ تُعنَي صننَّى َأرَأ
  ا دجِ ريثكَال سيلَ نكلَ
مرعالشِّ ن .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 [25]

  ــــــــ
  

اقَالعالَ الةُحت الدولية ثاِلق الثَّابِة الطَّفَرشُ نم  
  
  
  
  يدتَرتَ اةًتَفَ داهشَُأ

تسضخَ ةًررفَ اءاتةًح ، ورسقَ الًاويصزَأ ارقَر ، وجارِوب وسداء 
  ؛ ةلَيوِطَ

نَهاك الَقةٌد عٍونَ نم ام  
  ، ساِئب ءيشَ ، انريغا صهيدهنَ نكلَ
ظُنتَوظَى َألَِإ ررِافاه  

  بشالع ممشَتَي رذالقَ ضيبا اَألهبلكَفيما 
في داِئور ؛ ةتَتَّشَم  
نَهيَأ اكضا حمتَ ، ةٌامرود ،  
فَصن متَية نَّشَتَيج داغُماه  
نََأوابِي الطَّا فق وِلالعبِ يبِالَمسي الداخلةي ،  
  رظتَنَأو ، ةَريالبِ بكُسَأ ، امٍيَأ ةُثَالَا ثَهرمع ةيحلبِ
  ؛ سيمفُوني وَأ يبِدَأ ءيشَ ثَدحي نَأ

 [26]

  حنَّرتَي نَحيٌل زوجع ٌلجرو ، الدوران ، ن الدورانالَيواصا مهنَّكلَ
في شاِئتاَأل هرِيخ دقَو فَدتعاةٌتَفَ ه  
بٍوي ثَف دمرسيوِلاثُكَ ي؛ يك  
فانٍكَي م منَا هجِ اكبِلاأل اُلب ، ونفُالس عتَ اآلنبر ؛ رحالب  
نَهكَأ اكوام كَأووام مَلابِنَقَ ن يهديوجِرنية ذَورةي ،  
  ، اخًيرمو امعالَ نيسمخَ رِيجِفتَِل ةٌيافكَ
  ، انِرودي نِاالَزيالَا مهنَّكلَ

  ، اهافَدرَأ كرحتُ اةُتَالفَ
وُلالَت وِلهيوتَ ودفُق نَهفُقُتَ ، اك اكنَه  
مبِ ةًَئيلكَالسارى والمجنِيان و  
  ، اتاريالسي فت الَبالقُ نم رٍيثكَ
  :نوكُيس ، نوكُيس امفَ: ةداِئفَ الَبِن كلَ
  ، زربتَي نلَ ةاطسببِ رذالقَ ضيبا اَألهبلكَفَ
ظنَبِورَأ ةيخرة ظَى َألَعرِافاه  
  ىنَبالم ِلفَسى َألَِإ مدومة افدرَأبِ ، ريستَ
تيبعلا كَهبا الَّهذي يعمي اِإلانسبِ( اكباطَسة ودقلَقَ ن( ،  
  . غَيرِ السيمفُونية ةاممى الحلَِإ رظُنَأ اييِإ ةًكَارِتَ
حشى اَأللَِإ رِظَالنَّبِ ، انًسيرتَسَأ ، اءيخ:  
  . دابَأ رجِفَنتَ نلَ ُلابِنَالقَفَ



 [27]

  ــــــــ
  

  . ن مــيِلراى ملَِإ
  
  
  
نم افَةهِلقًا بِرلَِإزى رمالَ ادعم ،  

  الَّيانڤَال عِومدكَهدف ِل
 اءَأضجسدك حا  الفَادوعِلشُملرال ج  

ي اللَّفاِلكَة ياِليالح ،  
ولُيلَ اآلنكلَحَأ ك  
نم ممى الشَّدةع  
وننَ فَوسساك ، حى نَلَعاوٍ م ،  
وهيشَ واسٍقَ ء  
  ب رقَأ ةَيقيقالح ادسجاَأل نكلَ
ونَيبميا الددلتَ انثُه ِلجَأ نم ظَعكام ،  
   كربِخُأ نهفُو َألَأ
  ةلَيالفو ةببلدِل ثُدحا يذَه نَأبِ
  لمالنَّو اِلطَباَألو اةغَلطُِّل

 [28]

وفَالضعِاد ،  
ومِلذَ عاِلين الَ كنَمتَ تَزاًئيا شَنَنَيح ،  
  ، ريغص ارٍصتنا نم اعونَ
ِلوُلوقُا َأذَه  :حا نًس  
زن الَون الحم ي لَنَا بِالمزِيدح؛ تَسم  
  ، تيقلُأدا يعب مثُ تلَبذَ ةرهزكَ
  ، ركَّذَتَنَو ، ىسننَ نحنَ
  ، ةلَفالطِّ ، ةُلَفالطِّ ، ةُلَفا الطِّهتُيَأفَ . رظتَننَ
  ةًلَامكَ ةًقَيقي دابِرشَ لَك عفَرَأ
تَبَأومس .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [29]

  ــــــــ
  

حاةُـي بورنـيود  
  
  
  
في المرالقَ ةادمالَّ ةتَسي تَتمع يفبورودينا ِله[*]   
  ياِئيميك درجم انكَ هنََّأ ركَّذَتَ
  ؛ حيرِتَسيى ِلقَيسوالم فَلَّأ
  : اسِالنَّا بِظتَكم هلُزِنم انكَ
  ، نيدرشَم ، ىاركَس ، نياننَّفَ ، بٍالَّطُ
ملَو َأ فرِعيا كَبفَيد الَ: ُلوقُي .  
في المرالقَ ةادمالَّ ةتَسي تَتمع يف؛ بورودينا ِله  
  هاتفَلََّؤم تمدختَسا هتَجوز نَأ ركَّذَتَ
  داحو طٍّخَ يف بِها طِّالق قَيادنَص بتِّرتُِل
  ؛ باِئالر نِباللَّ ارري جِطِّغَتُِل وَأ

                                                        
أحد كبار مؤلفي الموسيقى : Alexander Porfiryevich Borodin بورودين [*]

؛ وهو طبيب وكيميائي، )1887-1833(الكالسيكية الروس في القرن التاسع عشر 
  . ]س.ر[؛ في نفس الوقت

 [30]

  ، قرواَأل وِبالر نمكَانَت تُعاني 
طتُ تانَكَوعمه يبا نفَصض قولُسم ،  
ونعدا َأمرنأ اد طِّغَيي ْأرهس  
  ، منزِلي الات فوصاَأل دمخيِل

  ؛ ةءالَالمبِاستخدامِ  الَلَم تَسمح لَه ِإ
  هنَاك انا كَةً مادع هنََّأعن  الًفَض
   هرِيرِي سا فم صخشَ
  )الًِإن نَاموا َأص نيقرفَتَم نوامنَوا يانُكَ(
وِإ ثُيحن جيمع قَالمداع  
عةًاد وكُا تَمن ةلَوغُشم ،  
  ملَّسالى لَع امنَي انا كَا مباِلغَ هنَِّإفَ
تَلماٍلشَبِ اف ئرِتَهم .  
د لَه تانَكَودتُح تَملِّقَى يظََأ مافهر ،  
الََّأو نِّغَيوَأ ي يرفِّص ،  
  ، نومياللَّ نم ريثالكَ هايي شَف عضي وَأ
  ؛ ةقَعلمبِ هبلِّقَي وَأ

وفُمالسنةُي قر2# م ، B مينور ،  
  ورجيِإ ريماَأل

  ىطَسا الوآسي بِوهسفي 



 [31]

  ، امنَي نَأ هانكَمِإبِ نكُي ملَ
ملَ ام يعض طقةًع مالقُ نالقَ اشِممِات لَع؛ هينَيى ع  
وفشَ 1887 امِي عارك فصقي الر  
  ةيبالطِّ ةييمادكَاَألبِ
تَرمدا زِيي مهلِّي يبِعشَ جٍرح؛ م  

   بِصورة استثنَاِئيةحا رِموفي النِّهاية كَان يبدو 
ونعدمطَقَا س ضِرى اَأللَع ،  
  . حزمي هونُّظَ
  ، ورودينى بلَا ِإهيف عمتَسي تَتالَّ ةمادالقَ ةري المففَ
  ... ركَّذَتَ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 [32]

  ــــــــ
  

  مقَـابِل بِالَ
  
  
  
هذاةُتَالفَ ه في مدجِر شَالماهيدن 
رِعشَبحا اَألهرِم صالمغوب 

 يلَا عهيدهنَبِ ُليمتَ تلَّظَ
 انَيدراج نع ثُدحتَتَ
والَاصت ركَوالب 
 يا فانًخَد تُخفَي نَنِّكلَ
هِجواه 
خَأوتُربهنا ع عمضِر  
 وخان جِلڤَ

 لى التَّلَعَأ هتُيَأركُنتُ قَد 
وفلي تةلَياللَّ ك 
نعدتُذخَا َأملا ِإلَى اهلزِنم 
 :تالَقَ
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 لويالخُ َلضفَأ انكَد يرِ جيبِ
 - قالَطى اِإللَا عهتَأي رتالَّ
 ينَِّأ مغرو . تيرعتَ نى َألَِإ
 وخج انڤَذَِلك الشَّيء الخَاص بِي ف ركِّفَُأ

 مقَابِل 
50 اتًنس . 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [34]

  ــــــــ
  

  قصـةُ حب أدبيـة
  
  
  
  تالَّجالم وَِأ رِعالشِّ وَِأ تالَاسرالم ِلالَخ نا مم ةقَيرِطَا بِهبِ تُيقَتَلا
وبرتُ تَأدقَ يِل ُلساِئصد ميثجِ ةًردغاال َلوا حتابِص هالشَّووة ،  
ةٌ ووجمزا مبِألنَّه ةنزعالَقعنية ةودحدم  
  المالشَّ اهجت تُدقُو ، يتاريس تُذخََأفَ ، ءيالشَّ ضعب ينتكَبرَأ

بعالجِ راِلب دالوِوانِي الطُّورق يرِالسةع  
ودكرٍ ، مٍونَ نس الَةن حا مخَارِج ، ي  اقًلَّطَمِلتَو،  

  موالنَّي ف بِاَألساسِ بغَرَأ ، ابعتم ، امرِه ، الًمتَبطِّ
  قَدنالفُ تُدجرا ويخَأو ، اتونَس رِشع وَأ سِمخَِل
فلي بدة صيغرة شممسيرِطَبِ ةق تمرةب ،  
وتُسلَج اك ُأنَهخِّدن يسجةًار  
اكِّفَمر ، نََّأد الَبك ونُجمن حاق ،  
  ةاعس دعب تُجرخَ مثُ
  ، تَماما لَعينَةً ازوجع تانَكَ الغَرامي ؛ يدعوم اءقَلِل



 [35]

  جذَّابةً تَماما تسيلَ ، يرِمع سِفنَ في ابيرِقتَ
تطَعَأوفَّي تُنَئةً ةًاحنَي اِلغَةَ الصةالَبد  
  ؛ انٍنَسَأ نم يى ِلقَّبا تَمبِ ةبوعصبِ اهغضمبِ تُمقُ
  اسم الَبِ ضٍرم نم رضتَحتَ تانَكَ
  : تالَقَو ، وِبالر ُلثم ءيشَ
  : تُلقُفَ ، رسبِ كلَفضي ُأ نَأ ديرُِأ
  . نيثالَالثَّو ةسامي الخَف ، اءرذت عنَأ:  فُرِعَأ
خَأورتج تَفدبِ ، اره شعتَنَثا وَِأ رشا عة  ةَريدقَص:  

  اهتُاءرق يلَع انكَو ، اهاتيححصاد 
وحوكَُأ نَأ تُلاون افًوطُع  
  . ةايغَلِل ةًَئيس تانَكَ داِئصالقَ نكلَ
  ، ةمكَالَم اتُياربم هبِ ، ام انٍكَم ِإلَى اهتُذخََأفَ
  انخَالد نم تلَعسفَ
ات تَلَّظَوولَهحا وولَهح نظُر   
   اسِالنَّ لِّى كُلَِإ

  نيلاتقَتَملوبعدها ِإلَى ا
  . اهيديمطبِقَةً 

  . تلََأ؟ سكِلذَكَ سيلََأ ، ُلبقَ نم رثَستَتُ ملَ تَنَأ
لَوا ينِّكامرتُ تَماستُث لتةَلَياللَّ ك لالَي التِّف ،  

 [36]

قَوتُلابرَأ وَأ ثَالَا ثَهبع مرخُأ اتىر  
ستُداعهيا ف قَ ضِعباِئصداه  
ت ومِلأقحانَستَّى ا هحتَنمصف لحيق  
  اهتُكرا تَمدنع ينِّكلَ
  اءرذع اُلزتَ الَ تانَكَ
شَواعةًر سغَلِل ةًَئياية .  
  مضمومتَين اهياقَس ةَُأري المقبا تُمدنع هنََّأظُن َأ
م35 ةَد اعام  
وكُيماَأل نر خَِّأتَمجِ اراد  
سولِل اءحب  
  وَأ
  . رعلشِِّل
  
  
  

  
  
  
  



 [37]

  ــــــــ
  

  مءوـالتَّ
  
  
  
  عمتَسي نَأ هلَ ُلوقَُأ تُنكُو ، دغي وننََّأى لَا ِإانًيحَأ حملَي انكَ

  الََّأو برالشُّو مسالر ملَّعتَي نَأ هلَ تُلقُو ، [*]زامبرِإلَى 
خيضِل عطَيسرالنِّ ةساء والَوالداتر  
  ، كمُأ ركَّذَتَ حِيسالم قِّحبِ ، يهِجي وف خَرص هنَّكلَ
  ، كدلَب ركَّذَتَ
نَلُتُقتَسا جيماع ..!.  
  
 دعب رٍالَود فالَآ ةيانمثَبِ بِشَأنه نِيدالم(ي داِلو ِلزِني مف ُلقَّنَتََأ

يرِشعن  
عاميا ف الوفَيظا ةهذَات( ، ظُنَأوحَأِل رذيته ةَئرِتَهالم  
قَيرِالطَّوالَّ ةتي جعبِ تدا قَهدملجِ هد ذَالحكَ ، اءكَ وا لَمان زيرع 

                                                        
مؤلف موسيقي وعازف بيانو الماني : Johannes Brahms يوهان برامز [*]
  .]س.ر[؛ مؤلفي الموسيقى الكالسيكية في التاريخ، يعتبر من أهم )1833-1897(
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  ، درالو بٍضغَبِ
كَ دقَوان ، ظُنَأولَِإ رى سرِاِئجه المَئةِإلَى ، نطَف يسجارتاَأل هيخةر  
واَأل رِيرِالسالَّ رِيخي نَذام يلَعه لتةَلَياللَّ ك ، شَأوعَأ رن لَينَأ ع 
  هبتِّرُأ
  ؛ لحرا يمدنى عتَّح كديا سماِئد وه باَألفَ ، عيطتَسَأ الَ ينِّكلَ
  ينعسي الَ ينِّكلَو ، اارركتَا واررم تثَدح دقَ روماُأل هذه نَأ دقتَعَأ
  ريكفالتَّ الَِّإ
  

  ااحبص ةعابِي السخ فبطالم ةيضرى َألَع تَومتَ نَأ
نَيبا النَّماآلخَ اسورن ولُقين يالبض  
  باِلغَ القَسوة اًئيشَ سيلَ
ما لَم حيلَ ثدك .  

  
  ؛ ةعما الالَّهتَرشق عزِنَأ مثُ ، ةًالَقَتُرب ارتَخَأو ، جِارِخَلِإلَى ا بهذَأ

  ، ديج ٍلكشَبِ ومني بشالع:  ةًيح اُلزتَ الَ اءيشاَأل
  ، يسور ياعنَص رٍمقَبِ طُيحتُ َلفَسى َألَا ِإهتَعشَأ ُلسرتُ سمالشَّ
 فَلخَ رظَالنَّ نوقُرِتَسي انريالجِ ، ام انٍكَي مف ينبح عبثًا بلكَ

رِاِئتَالس .  
  ، دغوالا م دى حلَِإ) ضرِتَفَأفيما ( تُنكُو ، انَه بيرِا غَنََأ



 [39]

شَ الَوك يلَد نََّأي فه رسمني جيا جِدال(ا دوزجالع لَدو ا نََأو  
  ام ةَأرما الهلَّا كُهكَرتَ هنَِّإ نولُوقُيو) ةيلبالج دوساُألكَ ُلاتَقَتَا نَنَّكُ
دوارتي"ي ف" لَونِّكُأ الَ ياِلبـ اقًلَطي م مينُكها الحُلوص يلَعدقَلَ: اه 

  عجوزال يبَِأ انكَ
  

واتَم .  
  
في الدُأ ، ِلاخجررا بتدلَذبِ اءة  ةحفَاتةقَرالز  
  ادبَأ هتُيدتَرا ءيشَ يَأ نم رٍيثكَبِ ُلضفَأ
رِفَأوالذِّ درنِياع َلثم فزاعة في مهب حيالر  
  : ةَداِئفَ الَ نكلَ
  
  ايح هءاقَبِإ عيطتَسَأ الَ
  نَاضعا بنَهرِكَ مكَ مهي الَ
  ءماوتَ نوكُنَ نَأ نكمي انكَ ، ااممتَ نِيهابِشَتَم ودبا نَنَّكُ
  اا مذَه:  انََأوعجوز ال
  غربالى اللَع هتُالَيصب تانَكَ . هوالُقَ
جاهِل ةًزعِرلز  
نَيبتُنا كُم جِطَضمعا مع عاهرة مثاِلع الثَّارِالشَّ ن .  
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حنَما .ا نًسنَوحا هذةَظَحاللَّ ه  :وا َأفًاقمام رمآة  
لَذي بِفيبَِأ ة المتي  
  اضيَأ رظتَنَأ
 . تَومَأ نَأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [41]

  ــــــــ
  

واليالَّ مطَمي َأذتر يفه لَعتى موسلُجِنا سولُ فح  
  
  
  
  و يدوهى الينَحنا
اتَم .  

99 ااشًشَّر  
  ثاِلالثَّ اقبالسبِ ما صخشَ ازفَ . اسنرى فلَِإ تنَحشُ

  صحفَتَفيما كُنتُ أ
رمواِئطَ ةَحرة رِكَسعيقَ ةيدةم  
جاء رٌلج ولَعينَيى عه ضمةٌاد . بتَأد   
  افعساِإل اتُاريس تضكَرفَ ، ترطَمَأو ، ترطَمَأ ، رطمتُ

  معا
ي الشَّفعِارِو ، وغرَأ من  
  ارجِضا مقح انكَ ءيشَ لَّكُ

  ةظَحلَّالبِ تُعتَمتَسافَقَد 
  ورليانزًأي نيو ف تُقالو انكَمثلَما 

 [42]

من شِيالع لَعى قعِط لالحىو  
وماقَربة الحامم  
فقَي زلخَ اقفاسمٍبِ ي فنريس  
ونم واِئري  صَأالنَّهربح  
  جايلخَ
تَوحكَرالغُ تويبِ مونٍه َلالَخ  
سماء تاتَم  

  ، رصيقَ هيف نعي طُذالَّ تقالوقَرابةَ 
ووفنَ تُدعسي نَيحاه  
  كِلذَ ركَّذَتََأس ني ذَاتَ يومٍنََّأ
  . انا كَمكَ
جاء رٌلج ، وسَلع .  
  . اَل؟ قَرِطَالم نِع فُقَّوتَتَا سهنََّأظُن تََأ
  تُسملَ . بجُِأ ملَ

  ىلَِإ تُّصنَأو ، ةَميدالقَ ةَراِئالطَّ
  قَوفَ عفدني حِطى السلَع ِلمالنَّ
افَّحة دا ، مِالَالعقُلتُ ، ، بتَع  
  علَى يادنَُأفَس الَوِإا ديعب بهذا

الحرس .  



 [43]

  ــــــــ
  

  ااحبص ةــيانالثَّ ةُريبِ
  
  
  
  مهي ءيشَالَ
 اشٍرى فلَع اءمتراال ريغَ
ممٍالَحَأ ع ريخصة وزجاجيبِ ةةر 
نَيبوا َأمالشَّ اقُرتَ رِجتُوم ، الخُوتَ ُلويتوم 
واتُكَاِلم البويتُ تحقدن فدي الر؛ اته 
 ، ةبوحسم ٍلالَى ظقَيسوم انروفَ

آخر رهكَ ِلجف 
ي َأفبدين ةم جعٍوم 
ناوف؛ ارج 
 ، رتَقطُ ةعوالُى بوس ءيشَالَ
والزجاجةغَارِالفَ ة ، 
شالنَّوةو ، 
شَوابٍب محراص ، 

 [44]

طمنٍوع وحقيل ، 
كَولما اتونَهلِّمعي  

  يدعمونَها
  . تَومتَِل
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [45]

  ــــــــ
  

  درالو ُلوقُيمرحى 
  
  
  

  "ميبل" ديع مواليو ، درالو ُلوقُيمرحى 
حنَون محكَ رالدماء .  
  

  اءعبراَأل وه مواليو ، درالو ُلوقُيمرحى 
حنَوزنُ نهر ثُيح طَقَس ونُجد ،  
ويَأ اقٌشَّعاض ،  
فاَألوت الكَلَكََأى علةَم .  
  

  مالَي الظَّتْأي ، درالو ُلوقُيمرحى 
ةًقَفد واحضَأكَ ، ةًدوطُأ اءتَئف ،  
  ةًملظم اتارقَ سملشَّا كرتتَ
وافًوفُص نم حجةار .  
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  ، اجربَأو عافدم ، درالو ُلوقُيمرحى 
  ةعمالج وه موالي ، َلابِنَقَ اتُفَاذقَ ، ٌلحنَ ، رويطُ

 داليمتُوسك يماِلدارِخَ ةًيالنَّ جةذَاف ،  
  ، ةاعلسي اف ٍليم فَصن ، ريطتَ ةٌاشَرفَ

  مرحى مرحى 
  درالو ُلوقُيمرحى 

  ، انَترخبَأى لَع اتيرِواطُربماِإل جرِجرنُ
  : مالفَ سمالشَّ كرحتُ

  مرحى مرحى مرحى 
ِلوتُ تَنَأفَا ذَهحانَب .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 [47]

  ــــــــ
  

  دـحاَأل مِوي انـنَّفَ
  
  
  
رتُمس ي اَألفحا نِيدلماض؛ نِيي  
  ، علَى صواب تَنَأ ، ركَذي ءيشَبِ سيلَ
  : ةميظع مالَحَأ رسكَنتَجولَة ال هذي هف نكلَ
زِنيوثَ خُيارِالتَّ عبهبِصتُا وح عاهةر ،  
تُقفََأ دقَو في الصاحب  
  ؛ لالَظ َلثَا مهتحنجَأبِ برِضتَ روسى النُّرَأِل
  ين وفيدياستنوم تُيقَتَلا
ي ف رِيقحلَّسة همالَميت ،  
  عارِوي الشَّف ةَرابِرالب تُيقَتَلا
وُؤرستَهتَ مهز مالقَ ع؛ ضِارِو  
يَأرتُ رضشَأ اعراار اضٍَأي فحو اءقَرز  
غَريوبن يقَانٍ يفس جلَيمة ثمل الزروه ،  
دقَلَو تُيَأر يكِّالسر قَتَيُأي  

 [48]

  ؛ هعم تيم شٍرق رِخآعلَى 
  [*]"سولُودومينيك ثيوتوكوب" تُعمس دقَلَ
ي لَفاِليي الصعِيق ، سيُلع رِبي قَف؛ ه  
بالور ،  هويلَوطَأبِ سَلو نم صاحبة ٍلزِنم ،  
صمعشَ غٌوبرحاَألبِا هرِم ، لََأسننِي ع قالو؛ ت  
  يآتري مف اقشَّعِل ايادمر عشبا تُيَأر دقَلَ

  ؛ نونُجم ِلهتَاف ةًارجيس ُلعشُأوَأنَا 
ةُ واريالكَالسك تَالَيادتقَلَّس دجري كَانالصررياص ،  
وط وكَةُ شَبماِئيسي وِعف موكَ ، تُدرٍونم مرو؛ ةض  
  - اداآلح  هذي هف مسرَأ تُنكُ دقَلَ ، معنَ

  :اقح عيظفَِل هنَِّإ ؛ ددالج نيدرمتَالم ، ةَيادمالر ةَنَواحالطَّ
 لَيغَأ نَأفعمبقَ سضتي فطَي مرٍه رولُكُو ،  

ني آفاخنَرد[**] تُواحٍف وضمح ،  
لَونك ، عبِلذَ دك ، نيبغي حبِخُأ نا َأقرَأ كلَ ندي  
  ، كَعكَة الفَواكه بِالغنَاء قَيقد مزِجا تَنَه ةًَأرما
الََأقو مي  مِسالرتكَبِلَوحملا حىو .  

                                                        
 ؛El Greco ،1541-1614ال جريكو هو الفنان األسباني، ذو األصل اليوناني،  [*]
  ].س.ر[

  .]س.ر[؛ ثمة مدينة المانية بهذا اإلسم، ال ندري إن كانت المقصودة [**]



 [49]

  ــــــــ
  

  عجــوز راعــشَ
  
  
  
  سرخالس اتاتَبنَ نيبثَّعلَب ال عم نوكَُأ نَأ ، عِبالطَّبِ ، ُلضفَُأ
بالًد َأ نم عم ن َأكُونوصيم ةرقَد عتُوهبِ ميبِيج ، 

 انقَيان سقَيان سقَيسو انِدنالس ةقَوج توصإلى  الًوصو
 نهجرا فَداعم ءيشَ لَّكُ نرهِظي ، اياِلع نلكُرتَ اتيتَفَِل

 ا اآلنتًيم نوكَُأ دقَ اٍلح لِّى كُلَي عننََّأ ريغَ
  

لِّي كُف انٍكَم: الرياح العتَ ةُلَيلهب 
و"ستيك "متٌي[*] 
يا َأنََأورا َأضحتض . 

  
 ناجِم فَاسد ءيشَ كاِلنَه سيلَ هنََّأِل
 لقالعو دسي الجف عجوزٍ فَظ رٍاعشَكَ

                                                        
  ].س.ر[؛ )1821-1785" (جون كيتس"هو الشاعر الرومانتيكي اإلنجليزي   [*]
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والخُ ، ظِّالحي ُلويلَ ءيشَالَِّإلَى ال يرِجتَ التجِارِلخَِإلَى  ا نك ، 
وسطَررد نَ ان"ڤلَِإ" اسيجفَحى المظال ةيلَةضالخَ نَّحاءر ، 

 [*]"شوستاكوفيتش"وكَثيرا ما يسمع 
ولَعيالبِ برف بِشَتَرتُ ةالمةاص ، 
 يف مطَّحتَ ٍلقعو مٍفَبِ
 . اببالشَّ ةقَّزَِأ
الظَّفَرشُ يف يهِةرة السةنَاخ 
 ، ةجاِئه ةًاببذُ ُئطخُأو ُلايمتََأ
وقََأ ، آهبِ عشدة َلثم دعر 
 : نومهفَتَيس يلفالس قابِي الطَّف مهنَّكلَ
 ، تومي وَأ انركس هنََّأا مِإ

 ، اتاعي القَف ضٍومغُبِ ُئموي عجوز راعشَ
مطِّحما عصاه ظُلَى عروه 
رِبَأ بٍالَكاءي 
بقًااص 
ا تَمقَّبمشَ نى مهس . 
ساعيرِي البلَ ديديشَ هء صيغر جَأ نمهل 

                                                        
؛ )1975-1906(هو الموسيقار وعازف البيانو الروسي ديمتري شوستاكوفيتش  [*]
  ].س.ر[
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ذُخُْأيفَرى غُلَِإ ههت وتَفيحكَ هرودة ، 
 ، اثًبعا وياِلع خَرصيِل طقَفَ

 . مِيحالج نم راتكِّذَمبِ ويمتَلُئ نَعشُه
 اهرتَس احِبي الصف كنََّأ ريغَ
زِحيم غَلَّفَاتقَ مةلَيل ، 

 نْأشَبِقَلقًا ما يزال 
 ارجياِإل

السوراِئج 
  ذيبِوالنَّ

  اءسوالنِّ
 ، لوـيخُوال

 نْأشَبِقَلقًا ما يزاُل 
 و [*]ثاِلن الثَّڤوهتيبِ ، "إريك كوتس"
يشَوثَت ءا تَشَببِ مه "ثَالَثَِل "واغُكَيششَأ ةره 
وحيقبيبِنَ ةذه الورقةي 
ومجماعتُ تارِجيتَ ةافهة . 

 ، 42 ، في أغسطس 42

                                                        
، مؤلف بريطاني للموسيقى الخفيفة وعازف للفيوال،  Eric Coates إيريك كوتس [*]

  ].س.ر[؛ )1992" (نڤويتهبِ"الجزء الثاني من فيلم : الثالث نڤويتهبِ؛ 1886-1957
 [52]

ْئالفرمتَ اني بِشْأرهس 
 . حياتفَالم عنص عيطتَستَ نَأ َلبقَ اركَفاَأل مهِتَلتَ
الشُّوعرا اءخُولشُّي سوُئين ل الشَّثموا اذخِولشُّي : 
نَهيشَ اكيغَ ءر قمتَ ٍلوبامام : 
 نكلَو تَمقد ام ىلَعَأن يشكُروك  نونُّمتَي نوررحالمفَ

فٌآس... 
 َلفَسَأفَ

 َلفَسَأ
 َلفَسَأ

 ةملظالم ةاعالقَ
 اءسن الَبِ ةاعى قَلَِإ
 ةضيب رِآخ رِيشقى تَلَِإ
ولَس ِإولُالجفَى المحيات : 

 ، يككليك كليك كل
صى َألَعوالتِّ اتونلزييف 
 ، عيابِنَالي اتوصى َأعلَأ

كالَك كالَيك ككل : 
  رخَآعجوز  راعشَ
يتُوم .  



 [53]

  ــــــــ
  

باقـالس  
  
  
  
رما اَألذَكَه 
نعدنا تَملَِإ قُِلزى الحضيض ، 
َلثم طُسال غِّشَمانَوفيكت" اتالَور "شمخور 
 )؟اهركَّذَتَتَهل (
 ةنَيدالم طسو ِإلَى بهذتَ مثُ
شَتُواهالَواَأل دد كَالَتَينوم 
 عم نسلجي سمينَاتال اتاورقالشَّ نكلَ

 رخَآ صٍخشَ
ختَ تَنَأوكَ شبغي فمليي ف : 
يسجار فمي الججةم ، معةٌد بةنَيد ، 
 ، اَلم الَ طقَفَ
  ، اةيحلابِ ةَربخ الَ ، قيرِطَ ةَمكح الَ
لَوكَ نكادتَعالم 

 [54]

ظَعمم المارِعك سةٌَئي ، 
وعبكِلذَ د 
 اتاريالس فقوى ملَِإ دوعتَ
 ، نولُحري مهداهشَتُو سلجتَ
 ، ارجيس رخآ ُلعشتُ
 ، ةميدالقَ ةاريالس َليغشتَ ُأدبتَ مثُ
سيقَ ةٌاريدةٌم ، ريلَ ٌلجشَ ساا ابامتَم 
ييسانِر عارِي الشَّف 
ويفُقهموا ضحَأ ءرم 
َأكَون يلَ تَقالوبِ سشمةلَك ، 
 : كيلَِإ نوتُْأي مثُ
سيةٌار مانشُبِ ةٌَئيلب ، 
ضينوكُح ، 
شَتُ تَنَأواهدمه ذيهنوب 
ىتَّح 
يزمخشَ رص ك فَلا خَم 
 اداِئع ضفتَنتَفَ
 ىقَّبا تَى ملَِإ
نم حيكات . 
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 ، كاِلحتَرثي ل ، يرثَى لَك
قَودماك رى اَأللَعضةي 
 ، ارغَالصبِ قُحلتَ مثُ
تَتَوجاوز ارغَالص 
مما بِكًسعلَجة القيادة َأكَولَّكُ ن الحى بقَد انتَه 
 ئاطى الشَّلَِإ قُابستَتَ
معمه 
لَموا بِحيسارِجك بقَوضكت ، 

ضاكًاح ، 
ذُخُْأتَسلَِإ مهى المطيح 
 ، رٍحب ةيرِوح رِخآى لَِإ
وبٍشع رِحبي وشٍرق ، ووحت سديع ، 
نهةُاي جسد وسةٌاع وعرب ، 
َأويخرتَا ينوفُقَّو 
تَنَأو تَسمرم 

وصب ميحكط ، 
قيضم يالسجكيتَفَشَ ار 
  . با الحهادتَعاي تالَّ ةقَيرِالطَّبِ
  

 [56]

  ــــــــ
  

  اســـيجڤ
  
  
  
  اهءالَط تُدرَأ ةٌدمجتَم ةٌرجشَ اكنَه تانَكَ
لَوكالَت فَاِئذَالقَ نانه  
وي فڤاسـيج ظُنا َأنََأور بعر لَّظَمضخَ ةاءر  
  ، ااحبص 3:30ة اعلسا
تُّم ودظََأ نافر ، ودخَسنُ نة نم ملَّجنالَتْأ ةرِهك الشَّتةي ،  
النَّووذُاف صكَ تخَرحاِئمونُتَ مح رِيجِفتَى لَع ونُالَيم  
  انرْئالف عم شِيعلتُ ِلجرخَ مثُ
  باهرة تانَكَ اءوضاَأل نكلَ
نََّأ تُدقَتَعاوه ربما مفاَأل نالذَّ ِلضهلى الخَلَِإ ابف وولُالجس ي ف

رِعالشِّ فِّص :  
فٌصو اِئرغَِل عاٍلز  

  ؛ ميحالجهو 
والصيلب جيلس ذُ َلثمبابة ى نَلَعذَافيت ،  
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فَنَأوُأ اسمتُ ييثوَأ رشَ اقَررٍج صيغةر  
فقي ع؛ يل  
 دعب ام مِويغُ َلالَوس خلُجِناوس ى لُلَا ِإداِئع الًفِّطَتَم تُرافَس مثُ

ةالَالثم  
وستُبح طَخابنا م يبِيج قَوهتُْأر  
  ؟ اذَا هم :ةنَاحالشَّ قُاِئس اَلقَفَ
  تادتَعا اِلمى الشَّلَعي َأا فم اةٌتَفَ اكنَه :تُلقُفَ
مضاجاوند" ةَعب"[*] ، حخِإ تلَاوَأبِي ارِبد. هـ  ن.[**]   
   ةهآِل نم الًيلا قَنَلَ تمدهيلدا قَ ، انًسح ؛ انَاتباتكَ مظَعَأ تانَكَ
  اهلَ ةاءرق دعب نكلَو ، ينيص فزخَمن  في آنية ةيدرو يةقيرِغِإ

  . يامظَع نى ملَّدتَتَ ةًيجِلثَنتفَةً  140 يدلَ اَلزي الَ
  
 قُاِئس اَلقَ ، وسلُجِناس وى لُلَِإ قيرِالطَّ ِلوى طُلَبا عاهذَ تُسا لَنََأ

  . ةنَاحالشَّ
  انَانهذى َألَِإ تَأموَأ االَالكَ قُابِنَز ، تُلقُ ، سْأب الَ
ومٍ وذَاتَ يذنَسهب جيملَا ِإعى الداري  

                                                        
؛ )1972-1885(، شاعر أمريكي، أحد أعمدة الحداثة الشعرية إزرا باوند: باوند [*]
  ,]س.ر[

كانت تنشر ). 1961- 1886(هيلدا دوليتل، شاعرة وروائية أمريكية .: د. هـ [**]
  .]س.ر[؛ .د. أعمالها باسم هـ
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  . معا
في الوالقَ ، عِاق  :ذَها هقَأ وصاى م  

  . هيلَِإنَمضي 
  تقالو عم تلَبذَ التي زوجعَأيتُها العاهرةُ ال ؛ اهذُخُْأي هتُكرتَ كِلذَِل
  ...ةضامح مٍلح ةدشقبِطَعمِ  اكدهنَ
  جارِي الخَي فنكَرتَ
وسط حالص؛ اءر  

   ، تَومتَِل تَومتَ نَأ وه تَومتََأن 
  ، ةيبِقاَألي ف ةُميدالقَ اتُافَرغَوونُالفُ
جو دي مواجي ،  
المبِ تُالَّجالدِلاخ مع البلص...  

  ينتطَقَتَلا ةٌميدد قَروفُسيارةُ 
عب45 د دةقَيق  
وهذه المةر ،  
  يمفَ تُيقَبَأ
اقًلَغم .  
  
  
  



 [59]

  ــــــــ
  

  منـزلال
  
  
  
  الًزِنم نونُبي مهنَِّإ

لَععى بارِشَ دي اَأل نِيعلفَسف  
جا َأنََأولس انَه  
مع ٍلالَظ سةطَاق  
  ، اتوصى اَأللَِإ عمتَسَأ

تَ قُارِطَالمقُّد ىلَع المسريام ،  
  ، كطَ كطَ كطَ كطَ
  و ، رويالطُّ عمسَأ مثُ

  كطَ كطَ كطَ
  ، اشرى الفلَِإ بهذَأ مثُ
  ؛ يقنُعى تَّح ةَيطغَاَأل بحسَأ
  تيا البذَه نونُبي مهنَِّإ
رٍهشَ ذُنم ، ورسعان ما سيه نوكُيف  
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  ، نولُكُْأي ، نوامنَي ...هاسنَ
تَيحوابن ، تَيحوكُرن ني اَألفاءح ،  
لَولَى نَحوٍ  نكعام  

اآلن  
  ، اابوص سيلَ رماَألفَ
بيود انًونُج ،  
  مهِاهوفي َأف رِيامسالم عم هحطى سلَع نوريسي اُلجالرفَ
قَأا نََأوُأر تُساكَ نعروكُو واب ،  
وتََأ ِليي اللَّفىشَّم  
ظتَوهلُضَأ رع لزِنالم  
بِوالدتَسَأ ِلاخيطَأ نَأ عرشَّىمتَتَ طَطَى الق  
  ، ططَا القهبِتَمشَّى ي تَتالَّ ةقَيرِالطَّبِ
  ، ةاجرى دلَع اباكر ُلوجتَي ايبِص مثُ
وي امزُلزِنال الم غَير تَكملم  
وفي الصاحِب الرالج  
سيوعنود  
تَيجولُون فلزِني الم  
مع ارِطَممهِق ، و  
بيَأ ودن شَالبالَ ر جِينَأ ب نُبيلازِنَوا الم  



 [61]

عبد اآلن ،  
بيَأ ودن نَأ اسِى النَّلَع تَيوافُقَّو نِع العلم  
وجيلواْس ي غُفرف صيغةر ابِي الطَّفالثَّ قيان  
  . لالَظ نود ةياِئبرهالكَ اءوضاَأل تَحتَ
بيَأ ودن نَهالكَ اكيثِل رسنيهان  
الكَويثالَّ لَِئ رىينس   
وفيي الصِلديات ساَألوواق واتانَالح ،  
  ليي اللَّف اكنَه فُقا َأنََأو ، كرحالتَّ نوديرِي الَ ، نوبعتم اسالنَّ
لَّطَتََأولَِإ عالمنزِِل  اذَى هو  
  ؛ ىنَبي نَأ ديرِي الَمنزُِل ال
نم ِلالَخ جوبِانتَسَأ هيطَأ نَأ عراُأل َلالَى التِّرجوانةي  
ضاَألوولَواُأل اءى من الماءس ،  
والجو ارِبد  
ا ُأنََأوزرر طَعميف َأوفُق نَهاك لِّطَتَملَا ِإعلزِنى الم  
وتَ طُطَالقفُق ظُنتَولَِإ ري  

  جِرالحبِ رعشَأِإلَى َأن 
تََأوحرشَ  كالًام تَّحى الريصف  
ثُيح يرِتَشَأس الساِئجر يالبِوةَر  
َأووعفَرى غُلَِإ ديت .  

 [62]

  ــــــــ
  

جانب مسمالشَّ ن  
  
  
  
  سمالشَّ نم مثَل جانبٍ ةٌمخض انريالثِّ
ونَّم َأغرمه نَولُتُقيهِلجَأ نا م الجمرِياه العةنَف ،  
  ، قيرِالح ُلعشي يذلَّا وه روالثَّ نِإفَ
وغرَأ من نَهاك يثانًرا جنَبكَ اءام  
  ، اءنَبج الًاجرِو اءنَبج انٍريي ثعارِصم اكنَه نَأ
  ايقنَ روالثَّ فُقيما  ةًادعفَ
وينَ تُومقاي  
بًأنمنى ع روزٍ َأوم زَأ ورٍ َأمحباء مزينيف ،  
ونعدما يججارِخَلا ِإلَى هنَور  
  ءيشَ يكُون قَد ماتَ الَ

ر شَيءبعو  
و كُونيفَالعيراأل نخ  
هو مالَالع .  



 [63]

  ــــــــ
  

  نوارــثَرالثَّ
  
  
  
ميشلَي الوقَبِ دديمه والمنِيتَلَح بعر وريح  
تَمحثًدنا ع الَفَحت ، بمديعاِئقَ ، نروْأ يدسكتار ،  
  . يكسڤويتُسودِل ةًرهشُ لَّقََأ اتايورِ
رثَمثرنََّأ فَيكَ نا عه ص حنَحالًاد ،  
لَالطَّ ذُخُْأيبالَّ ـ اتمي لَذ نكُي لَعيَأ من ةَالصلص الفنرةسي  
  . اذَكَا وذَكَ نم فُلََّأتَتَ
هيذنِونُالفُ َلوي ح ىتَّح  
  ، نونُالفُ تُهرِكَ
نََّأويلَ هس نَهو  اكا هثَكَأمةًافَظَنَ ر  
من والعدلَِإ ةانَى حوَِأ ة  

والعدلَِإ ةى الممر وهِم مدتشَاهينولُوِره ،  
  اذَه نود ريستَ رِوماُأل ةُداهشَمفَ

ثَروالثَّ بِخَالصةر ،  
 [64]

  ، مالَكَ ، مالَكَ ، مالَكَ
  ، ضموتُ نيعاَألو ، ريغصال مالفَيواصُل 

بِصي ، ٌلفط ، يرِمنونُالفُبِ ض ،  
شَتَمبِ ثٌبونُّتَا كَهرُأ ةم ،  
ستَا َأنََأومكَ ُلاء نَهاك شَعاآلالَ اتُرف  
لَثمه في جنَأ عِيمحضراَأل اء  
ي لَفاٍلي ممطرة  

  ةسمشم اتاحبصفي 
يف ةعقُودم اتهرس ِلجَأ نم مالَالس  
ي قَفاعات الَفَحت وميسقةي  
فقَي ماه  
مي ُأفسيات رِعشةي  
رثَيثورن ، ينِّدوسن ، تَيجنولُاد .  
  اشٍرى فلَِإ بهذي رٍيزِنخكَ رماَألفَ
مما عَأرطَ ةيةب  
  تَنَأ ديرِتُ الَفَ

ةََأرالم عبِلذَ دك .  
  
  



 [65]

  ــــــــ
  

  اشري الفف ةٌـعتمم ةٌريهِظَ
  
  
  

  َأسود اناتَسو اءرمحَأصيافٌ 
  مدو محفَ
  اتءالَالملُف تَ
نَيبقَالا مواقِإلَى ا تطَخَ علدلاخ  
وتُ ةُثَّالعجن  
ماَل  ةًلَاوِحِإشع  

المحِيابِص يف  
منٍد نَطَصم؛ ةع  
  ةًارجيا سهلَُل عشُأ
  امزالَبِ رجفَتُفَ
مسالا ناءخَرت  
  - نِينَثاال نحنَ - ا نَّا كُنَنََّأ تَبِثنُِل
  -  نيدياء جبحَأ

 [66]

  ؛ دوسي َأفو ، دوسى َألَع ضيبَأ
َأوابِصقَ عديما تَه ساطُقَتَدهعات  

  داكنَةً 
فالَي مءاءشَّعثَي الات  
  ...اذَه دعصالم ىتَفَ:  ُلوقُتَ
؟ هفُرِعتَ له  
  . معنَ : ُلوقَُأ
غود .. رِضيب وزهتَج .  
  يدي عضَأ
وِتَسمةًي لَعحطى الس  
ثُيح نالمنَحلفَسَأ ِإلَى ُلزِنى ي .  
  ، عجوز ٍلجرِل ةبسالنِّبِ ةٌنَعلَا هنَِّإ
الَو د َأنَّكتُبحاللَّ بعْأالتَّبِ بديك !  
  طقتَلَأو بعيدا ُلصَأ

الزجتَمَأ ، ةَاجصلنِّا ِلههةاي  
  ، يرِهى ظَلَعممددا 

والصدُلثا م صنواب  
  ، لمم عٍرجتَ اتوصَأتُفحمني بِ

وهتَستَ يعم ،  



 [67]

  وتُدير عينَيها
كَ َلثميامرخِإ اتارِبةي ،  
ِإلَى ا تُررِطُضا ةًأجفَولضكح ،  
   توح بِطَرِيقَة حلزونية دفقَةَ تُقلَطَأ
نم غروة وٍلاِئس  
عمٍيظ لَعى ورق اِئالحط  
ودب فَرِعَأ نَأ نبالس ،  
وهضتَ يكح  
ظُنتَولَِإ رونُى جدندي المم ،  
  كحضتَ
ممبِ ةًكَسيسجارتاه اِلعا يفي الهاءو  
  ةداحو اعٍرذبِ
وخَالدان دالماعتَص  
همٌلم  
حنَون في الفاشِر مضنَ اعحك  
اِلي  الَونُب،  
  ءيشَ يَأبِ
وهيشَ وء ضمحك  
  . ادا جِدجِ

 [68]

  ــــــــ
  

القس ومارِـصيالثِّ عانر  
  
  
  
في الهواء كالميسكي أي رِجِضالموالثَّتُ رر يتوم  
طَقَوهنَذُوا ُأع ، وْأريبِه الكَسدتَ ملَةُ رع حيلم  
عرثَكَأ ابر نم خصةر .  
  

  ةياِلسرِإ دنعتَوقَّفنَا ي اِلالتَّ مِوي اليا فداِئع دوقَُأفيما كُنتُ 
أينَا ورالزوهالذَّ ربِهةَي مالحراء وقَرالزستُ اءحب  
النُّ َلثمرِوم في مهب حيالر .  
  
سق ِلى ذَلَعوالثَّ:  كر ، وصحن المحيس :  
ومارِصيالثِّ عانِر لَعكى ريتَبه ، والثَّور المتُي فط؛ له  
  ةذَافالنَّ نم قُدحي سالقوِ
َلثم دب صفَي قَف .  
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  بذتَجتَو ، قوي السف ُلادجتُ دقَ
   كلَ ُلوقَُأس طقَا فَنََأ:  ةيرِيرِح بِخُيوط كنَونُظُ
دقَلَ:  اذَه تُشع لِّي كُف مابِعدمه ،  
ويشَ لِّكُبِ تُنآمء يشَالَولَ ـ ءلَّعهم ، اآلن ،  
سيوتُومي  نيفلاخد .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [70]

  ــــــــ
  

حب ـهشُوةٌر وتوم  
  
  
  
جيلارِخَ سنَ جذَافي اآلنت  
 ؛ قوى السلَِإ ةباهذَ زٍوجع ةَأرماكَ
جيلس وشَياهدين ، 
تَيصبب عا بِقًرعبِصةي 
نم الَسَأ ِلالَخك وضابٍب احِ وبلكَنُب 

 ِإلَى َأن
 ةفَيحالصبِ ةَاشَالشَّ فَجَأةً برِضَأ
َلثم ذُ عِفصبةاب 
 ةخَرالص اعمس كنُكميفَ

 ، منبسطَةال ةنَيدالم هذهفَوقَ 
 . شَىالَتَتَ كِلذَ دعب مثُ

الونِإِل ةُلَيسهقَ اءيصدكَ ةههذ 
هبِصتُ نَأ يةًَأجفَ ح سنًااك . 



 [71]

  ــــــــ
  

  يبَِأ
  
  
  
  نم ةًعطق ُلمحي انكَ
  اطًوسو ةًرفشَو ، نٍوبركَ
ونعد المساء  

  هسْأر ناف مخَكَان ي
  ةيطغاَألبِويخفيها 

طَلَت الثُّلُوجِإلَى َأن ه  
صاحِب مٍوي وسلُجِناس وي لُف  
  جلثَّال تُيَأرفَ
وَأ تُفرِعن اِلويد  
  ، ءيى شَلَع ةَرطَيالس كلمي ملَ
  امدنع مثُ
  ام دى حلَِإ ربكَأ تُحبصَأ
َأ تُذخََأوشَ َلونَاحيِل ة  

 [72]

  يف اكنَه تُسلَج ، جِارِلخَِإلَى ا
  رِيالجِ
رِيالج قارِالح  

   ءيشَ كالَتما مِدعِل
تَمحرك فحي الصاءر  
َأِلوِلو مرة  
  . تينَّغَ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [73]

  ــــــــ
  

  راِئــالطَّ
  
  
  
  يلثم اشًوشَمو نِينَيالع رمحَأ

جاِئالطَّ اءر ما قًلِّح  
يرِالطِّ ِلوى طُلَعق نم رصم  
5:00ـي الف صاباح ،  
تَوثَّعتر ارِميرِقا تَيبا فاِئذَي حي ا الهاضير:  
ا كَاذَمان اذَه ، ص؟ اخًوار  
  . يوِلالع قَابِالطَّ ِإلَى انَدعص مثُ
ْأكَ تُبكَسنِيس مذيبِالنَّ ن  
ونَسلَجنَا هاك كَ َلثمزِانالي الم  
  ةساِئالب وكَارِهمَأ نع وادعبُأ نيذالَّ

  تورا ويارِمودخَلَت 
  عرالز اءعوِ
وتُسلَج نَهفَأ اكرحِل كيثَالَالثَّ اتَذَ يتأ ةامي  

 [74]

كِّفَمررِاِئي الطَّا ف نونُجالم  
  : اذَكَه رماَأل ادب مثُ
  وا هقحكَان مهما  ام لُّكُ

  ام انٍكَى ملَِإ ابهالذَّ
لَّكُوا كَمسَأ انركَ ، عفَأ ان؛ لض  
  لَّقََأ االنتظَار يكُون نَأِل
  ايارِم خَرجت . تَومتَِل
ت واحغاَألَأزطةَي  
عتُ ا نََأونَزبِالَمسشَي المحةم  
ناوتَحتَ تُللَس الَالمءات الملَلَّببِ ةالعقر ،  
ا غمضميعني نِع والصت ووضسِمالشَّ ء ،  
  الرياضي اهاِئذَحي بِقلا تُهتُعمس مثُ
َأوابِصعلَّثَها المر  ةُجتَمظَهرِيى لَع ةشرب  
  راِئالطَّ تُيمسَأفَ

السيَأ دايكَرِم  
ورسعان ا ذَمهتُب مِوي النَّف .  
  
  
  



 [75]

  ــــــــ
  

  ةردفنالم اتُالذَّ
  
  
  
هذه نالمحداتُر الصيغةُر نَهاك  

  رحالب حِطس علَى
آخَ ، ُلياللَّو؛ ِلياللَّ ر  
  ، موى النَّلَا عرادقَ نكَُأ ملَ

  يبِ مكُّحتَتَ التي يتارِيسوبِ
  ةيذالَوفُ مَأكَ
  ، اتردحنى الملَع الًوزنُ فُحزَأ
مطِّحمطَا قا معن رخالص  
وخمودنشًا م   
  ، ةحارِجو اءقَمح ةيرِحب اتاتَبنَ
   َلفَسى َألَي ِإقيرِطَ قُّشَُأ
  ، عااِئض ، قَرخَأ

  ، ِئاطى الشَّلَبا عيرِغَ

 [76]

ثُيح جيمع نم ِلوحي هم اقشَّالع ،  
ذَ -  انِشَحالوا اوْألرنِيس -  

  اللَّذَان يستَديران ِليحدقَا 
فنونُي ج  
  ؛ ةدرِفنم اتذَ
  مهنَيب كرحتََأ ، الًجِخَ
  ةبطالر رِوخُالص نم فٍّص قلُّستَِل
  رحى البرجم تمطَّي حتالَّ
  ؛ اضيب نم نِيدمى غلَِإ

وضالقَ ءيٌل رِملب  
لَعى الحسلَماَأل رِج  

اآلن نََأونَا هاك  
  اكنَه نوكَُأ نبا َأاغر دعَأ ملَ

حالبنَ رتن  
وصيدصَأ رنا" اتَواعِفَد مكَ"اءالمرضِياح  
  . توملِل ءيس انكَملَ هنَِّإ
  ، توملِل ءيس ناكَم وه انٍكَم يَأ
  اءرفص ةٌفَرغُ ُلضفَي نكلَ
مع دجنٍار فَولُْأمة َأوبواجرات  
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غَمبر؛ ة اذَكَه...  
  عبالطَّبِ اءبغَبِمضيتُ 

  ، دوسُأ ضِري َأف بٍْئذكَ
  اداِئي عقيرِطَ قُّشَُأ
نَيبمه ، يبغَأ نطيمهِت  
وينروقُ مهِانبهِالتطُخُم ووهِمات مالرلةي  

صاعدا من نالمحالَّ رِدي نَذهتُلز  
  ، ابرالتُّ الًاكر ، الًاح َأوسَأ
والسماء ظالملةُم نَهثُ ، اكم حالبر ظالمللخَ ميف  
نمزِهما في المباةار ،  
كًارِتَواِئذَا حِلفَساَألبِ ي نَهاك  
ومعه ذَحانغَارِفَ انِاء ،  
وفي السيَأ ةارتُرد المحرك ،  
بِوميابِصَأ حمامية مضاءة راتِّبِ تُعججرآخَ اه  
نمعا شَفًطالشَّرق الًام نَحو ،  
تَمرا اَألقًلِّسض وزفًااح ،  

  ئرِتَهم عٍلَّضم اططَّم قَوفَبِقَدمين عارِيتَين 
  اكنَه نجا مارِخَ
باحنثًا ع رآخَ انٍكَم .  

 [78]

  ــــــــ
  

  رالَود ائةمبِ رةٌاهوع ، ارالَود 340ـبِن حصا
  
  
  
  يانرتَ نَأ كنُكميفَ ؛ راعي شَننََّأ ةُركفا قًطلَم كداوِرتُ نَأ اكيِإ
فضي مارِم السباق ي َأفي مٍوي بهثَ شلم  
  ، هتايهى نتَّح اقبالس ةايدبِ ذُنم بِارِوالقَو ، ِلويى الخُلَع ناهرُأ
لَوسا نِكِل حملَ َلوقَُأ نَأ يِإ : كن عبالنِّ ضساء اكنَه  
ذيبهن ثُيح ذيهب اُلالم ، حَأوانًينا عدام  
  رالَود ةاَئالم اتراهع ، اتراهالع كلتى لَِإ رظُنتَ
  نِْأشَبِ حزمتَ الَ ةُعيبِالطَّ تانَا كَذَِإ ما اانًيحَأ ُلاءستَتَ
  ةقَيرِالطَّو اترخَِّؤالمو اءدثاَأل نم رِيثكَال عِيزِوتَ
  مثُ رظُنتَ مثُ رظُنتَ ، اعم ءيشَ لُّا كُهبِ كاسمتَيي تالَّ
  اتٌيادع اءسن اكنَهفَ . كِلذَ قُيدصتَ كنُكمي الَو ، رظُنتَ
  نَأ ديرِتُ كلُعجي رآخَ ءيشَ اكنَه مثُ
  نفوهتيبِ اتموبلَأ رسكتَو ، اتحواللَّ قَزمتُ
لتُوقيي ا هفرالم؛ اضِح ى َألَعية كَ ، اٍلحان والمسم  



 [79]

هِتَنيالي وتفيان الكبون ارسفلي ،  
المو االَغَيراِئيين قَضقح ، ونالمتوجن ، والمصونور ،  

  لّاكوالم ، راءالف ةُاعبو ، يارِمومروجو 
  : موا اليذَه يركُضون وا جميعاانَكَ "لوي يسدالقِّ"و ، مهسفُنأ
   ؛ ةايهالنِّ نم برتَقاا مدنع بخَارِي بارِقَ َلطَّعتَ

 عبَِأسرمقدمكَفَ َلفَسى َألَه ِإتيرِكَ انهيبِقَا واح  
لَيه وع انه1-35كَان الر ،  ورتُناه يلَعبِ هشعرة الَوداتر .  
طَّحمه تَ قُاِئالسماام  
  اديحو نوكُيس ثُيح اجِيالس بِانج ِإلَىرجوه خَأ

كَ وى لَتَّحان اتورع دبَِأرب قُوملَيه َأن يتَّى اآلن عح ،  
  اهى بِهتَناي تالَّ ةُقَيرِالطَّ يه هذهفَ

ندا عامتَم السيجِارِالخَ اجِي  
  داحوميٍل ي ف نِيلَيمقَاطعا 

افَو نََّأكَزه ونُجمكَ نالجمِيح  
ملَو نكُي تَ دقَ ىتَّحعب ،  
قالشَّوريع اءن الجماَألضخَم م  

صاحةُب خَِّؤالمرة درِاواِئلَين،  لصالهيشَالَوا ءا تَقرِيبيهكِلر ذَيغَ ف،  
  . يعمالنُّقُود  عِفدشُباك ى لَِإ تبهذَ
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لتالقَ عِطَتَسَأ ملَ ةُلَياللَّ كضاء يلَعاه  
غرَأ من يابِنَالير عت بِالشَّررتَفَج  
طُأوتقَل لَعدى الجانر .  
فقي والَ تحق: لَجتس نَهبِ اكلباسها الداخيل  
  "اددانولد جرُأ" برشتَ
  : تالَقَو
اذَمفا يُلع رٌلج لُثمك   
  ؟ه ذه ِلثممزبلَة ي ف شِيالعبِ
  : تُلقُ
  . راعا شَنََأ
  . تكَحضو ، فلخَلِل ةلَيما الجهسْأررمت بِفَ
  ! ؟ راعشَ ...تَن؟ َأ تَنَأ
  . قٍّى حلَك عنََّأ دقتَعَأ ، تُلقُ ، قٍّى حلَك عنَّأ دقتَعَأ
لَونَّكبتَ تلَّا ظَهيِل ود جيبتَ تلَّظَ ،  ةًدود جيةًد ،  
ِلذَ لُّكُوِلضفَبِ ك الححيبِالقَ انِص  
  . ةديصالقَ هذه بتَي كَذالَّ
  
  
  



 [81]

  ــــــــــ
  
  الثَّـانيةالمجموعة 
  

  
 ليبصفوت دي يالم  

  
  1965 - 1963د اِئصقَ
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 ؛ غٌارِــفَ مالَـالظَّ

ظَعموا انُكَا نَِلاـطَبَأ م  

  علَى خَطَأ
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  ــــــــ

  
ظَنمر مةاشَالشَّ ن  

  
  
  
 ةفَرالغُ ربعَأ
 ريخاَأل ارِدى الجِلَِإ
النَّوذَافاَأل ةيخةر 
سِمالشَّو رالودياَأل ةيخةر 
 مالَالع َلوا حهياعرذبِ
  يِلوا حهياعرذبِ
 نيزِالح كاِلمهمسةَ الموت ِل عمسَأ

 األفكَاروظالعةَمي  اءَألشيرحالب  
 ؛ا بيرِقتَالصخرِيةَ 

وهذفَةٌ ةُاشَالشَّ هوجم ُلثم حور 
ورقَشَمالذُّبِةٌ بابب ، 
تَوتُّوراتلَي ونَعيات 

 [86]

هلَعنَاتُ ياتُ وتُّرخ تَوريزِن ، 
 ةُيردوالشَّمس ال ةُيدروفََأيتُها الشَّمس ال

  كتَاسدقَ هركَأ
  ِللحياة وهي تَزحفُ بِصليبِك الذَّهبِي

نَيبا َأمابِصعقَي ودماي ويهِجو 
يردى لَِإون نح  
والنُّ اذَهم مع عاهرك ةتوجة زاِليالخَي[*]  
  ما عبثًا اموي تَومتَ نَأبد الَفَ

 مثلَما 
َأنَا  تُشع.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
كلمة مذكرة في اإلنجليزية، وليست مؤنثة كما في العربية؛   :sun الشَّمس [*]
  ].س.ر[



 [87]

  
  ــــــــ

  
صيلب في يد توالم  

  
  
  
  فيما َأظُن ، ةافَصفل صاخدِإنَّهم يبدُأون من  ، معنَ
أ اشَالنِّ باُلجِون تَبدم دَلاخ فصةافَص  
كل تَظَتَوبر ودعا نتارٍب  
  اقرالد ارِجشَْأو دوسُألِل
  ُلثم اُلبالجِ هذا هم ٍلكشَبِ
  ئةيس ةراكذَ اتذَ زٍوجع ةَأرما
ولَّسلتَِّل ةسوق .  
  يه هذه ، ضٍوي حف نحنَ

كالفِلفَساَألبِ . ةُر ىلَع الراِلم ةقَّزِاَألو ،  
هذراَأل هةُ ضلَةُ ، الملكُومة ، المكَبمالمقَس ،  

  ، توالم دي يف بٍيلصكَممسوكَةٌ 
هذراَأل هاةُ ضالمشتَر ، يددن جةُ ماعيد  ، المبدن جاةُ مالمشتَر  

 [88]

ويددن جةٌ ماعبم ، الحورةلَيوِالطَّ ب ،  
  اينابسِإي ف ةدوالع قيرِطَ اَلوطَ انبساِإل

  اآلنو ، ىرخُأ ةًرم انِبتَشَالكَهبوطًا ِإلَى 
عولُامبِ نقَالعاتار ، موزنوع ، الَّمِلَأل كرياض ، منهدوس  
  مهضرَأ هذه . يتَجادلُون ةعيرِس قرطُ
ا َأنََأويسر يلَعَأ ، اهشُيع يلَعهعا بض تقالو  
  فري غُا فاببى شَرا َأنَود هيووِله نم بِرالقُبِ
تَسيموعالَيجِسى تَلَِإ نتَ تافةه  

  ىقَيسوالم نوا ممقس اربالك اَلجالر نا َأضيَأوَأظُن 
سقيشَ لَّوا كُمء ، وتُوالم نل االثُمتارح  
  ىلَعتَضع يدك ِلو ، اانًيحَأ يعوطَ هنََّأ دقتَعَأ
    ىلَِإ ةُدوالع ِلضفاَأل نما فَنَه ضِرَألا

  ، زاِئجالع اتيكيسكالم اءسى النِّرتَِل ، تكراال مرتند سنارجِ
  اهاتَذَ اءسالنِّ هذه تَيَأر دقَ كأنَّ نم دكَِّأتَا منََأ ...اتريقالفَ
   ةديدع اتونَس َلبقَ
  لادجتَتَ
مذَ عات المظَّويفن اليابانييان نالشُّب  

  ين والصفرعلطَّماَألذكياء، ال
  احفَّالتَّو ، اِلقَتُرالببِحلِّق م المهرِجتموسطَ 
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وكَفُاَألوواد ، الطَّوممِاط ، والخـ اري  
بتَ فَيكَ فُرِعتَ تَنَأودو هذنَِّإ ، هبا تَهدو جيةًد  
  اعيما جهلُكَأ كنُكميأنَّما كَ
  . ءيالس مالَا العديعب ثفُناو ، اارجيس لعشَأفَ

  اتانَالح سِفنَ ، اتانَى الحلَِإ دوعتَ نَأ ِلضفاَأل نمبعدها 
  اءرضخَال ، الفَظَّة ، ةنَفعال ، ةيبِشَخَال
  اهلَالَخ ريسي الذي ابالشَّ يطرالشُّبِ
  ، باعتَالم نِعباحثًا و افًاِئخَ
يالبِوتَ الَ ةُراُلز سةًَئي  

   ، عفَنو ءيقَ عم ِلعالفبِ جزِتَمتَوعند حد معينٍ 
ووكُتَ نك َأيلَعوِقَ نيلالَي الظِّا ف  
  كسفنَ َلاهجتَتَِلو ، اءرقَالفُ َلاهجتَتَِل ، هالَاهجتَتَِل
وحيقالتَّ ةَبسوالَّ قتيي بن ياقَسك  
ونَهشتَ ِلفَساَألبِ اكعبِ راٍلح جيدة من  عا ما بِهوكَفَُأمواد  
واٍلقَتُرب وسمك وزجاجيبِنَ اتذ جيددفَ ، ةمالَّ نذتَحي ياج  
تَش؟[*]فورت لودرديل اء  
  اكنَه ةراهع دوجو ادتَعالم نم انكَ اماع 25 َلبقَفَ
  ةايغَلِل ةًنَيدب تانَكَو ، ةداحو نٍيى علَع ةاوشَغبِ

                                                        
  ].س.ر[ية فلوريدا األمريكية، على ساحل األطلنطي؛ إحدى مدن وال [*]

 [90]

ونَصجَأ تعرااس فضةًي صيغةًر نم اِئقَرق السراِئج  
صالقرِيديمالشَّكَانَت  . ةو سثَكَأ تَبدر ًئفدنَيا حاه  
مِغر أن ذَها ربما لَم نكُي  

صيحاح ، ذُخُْأتَو حيقتَ ةَبسوقك  
  عِارِالشَّ ِلوى طُلَع ريستَو ، جِارِخَلِإلَى ا

يالبِوضالخَ ةُرراء مةٌقَلَّع نَهاك  
  َلثم تَماما كتدعم قَوفَ

يرٍ ومخجِلشَاٍل قَص ، و  
  دوعتَ الَفَ كلَوح رظُنتَ
  يى َأرتَ
  . لوكُه اٍلجرِ

  
  
  
  
  
  
  
  



 [91]

  
  ــــــــ

  
بشع  

  
  
  
مالنَّ نةذَاف  
  عم الًجر داهشَُأ
  بِشالع زج ةآلَ
  َلثم قُابستَتَ هلُعفي ام اتُوصَأ
   ٍلحنَو ابٍبذُ
لَعى ورق اِئالحط ،  
  ، ةَئافد رٍال نَثا مهنَِّإ
فَأوُلض نَتَ نميرِشَ ِلاوحمٍحلَ ة ،  
  ةايفَالك هيا فمبِ رضخَأ بشالعفَ
مالشَّومشَ سبِ سميا فه فَالكةاي  
وا تَمقَّبنى م حييات  
يفُق اكنَه  

 [92]

تَيقُقَّح نم ومضطَ اتيضالخُ انِرةر .  
  نم ةٌلَاِئه ا تَعرِيةٌهنَِّإ

الرعاية ، ثَّرتَتَع نع  
  . فعلال
  درِكُأ أةًجفَ

  ةاززاله داعقَي المف كُهوَلال اَلجالرَأن 
  وادورولُكُ فوهي كُف شُياففَخَ
  في  ةٌفَحاز ةٌريغص ةٌلَمقَ
  . ةقَافالنَّ رِويالطُّ نِيعَأ
  اابيِإا وابهذَ
تيبع تَوص   

  هنَِّإ . البنزِين
م عبِمتميا فه فَالكةاي ،  
مع  

  عارِوالشَّ
ةددالمم ى ظُلَعرِوههيبِا الرعةي  

الوتَبمسةم .  
  
  



 [93]

  
  ــــــــ

  
  زغَــب

  
  
  
3 بصية ارٍغَص كُرينَحوِي نوض  
يفِّصنور  
وصينوخُر  
  ! القَتعاال نهر تَنَأ
  ! انركس تَنَأ
  نوُأدبيو

بِرضلَي عنياقَى الس  
  . الطُّفُوِلية مهِتااورهبِ

  هيدلَ كَان اداحو نبل إ
  هيدلَ رآخَو . ةٌارشَ
  . اءوي الهف تَانعفتَرم يدي نكلَ ادفَصَأ
  

 [94]

نعدذا َأمهلَِإ بتى مالخُ رِجروم  
يودورجارِالخَبِ ن  
ٍلحنَ َلثم  

ن الدع منخَخُوِل ِإلَى مليهت .  
  يكسيوِ اتاججز سمخَ يرِتَشَأ
ريخةص  
و  
3  
عٍطَق من لالحىو .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 [95]

  
  ــــــــ

  
  [*]اڤيودة جدييست السل

  
  
  
جيلَِإ تاءندة ى عورخمم  
تَممطغَ ةًية  ةًالَزياماَألم ي الشُّرفَةف:  

  مالَالع اذقَني ِإف نبغَري اءسالنِّ نم ريثالكَ
  ، ةبتَّرم نهِخابِطَم اءقَبِإ نهنُكمي الَ نكلَ
  ...انََأ نكلَ
  عٍومشُ ثَالَثَ تُلعشَأ ثُيح ِلاخلدِإلَى اا نَبهذَ
محاءر  
ذَيبِالنَّ تُبكَس ، وبذُخُآ تُْأد الَمظَحات   

                                                        
[*] Lady Godiva: اسم لوحة موجودةٌ )1897عام ( جون كوليرللرسام  شهيرة 
بمتحف هربرت جاليري للفنون ببريطانيا، تصومن النبيالت،  عاريةً جميلةً امرأةً ر
يها شَغطِّيتمتطي وهي  ،ويُلها الطَّعرا ما سةَنكِّجوادجبرت على السير ُأ وقد. لرأس

هكذا في شوارع المدينة ا، ولطلبِعقاب المغفرة الظَّ رائبِعن الضالتي فرضها  المة
زوجالمترجمة[؛ عبا على الشَّه.[  

 [96]

يلَعاه :  
  ، ةرخَِّؤمال في اعفَترا

  يف ٌلوطُ
  ـلاو . ةمدقَمال
بياق . دمشه .  
  هذه ُلثم ةٌَأرما
مينُكجِتَ نَأ كداه  
  هوت سبرينجي ا فنييزِزهرة كَ
  . اسأركنسبِ
  . عيابِسَأ ةثَالَثَِل اٍلزغَ محا لَنَلكََأ
  عِفي دف ةداعسملِل كاِلالم ةعاجضمبِ تامقَ مثُ

  . ارجياِإل
  . ةلَادنَكَ الًما عهلَ تُدجو مثُ
طَ تُمناَلو مِوالي ، ونعدما علَِإ تادتيى الب  
  اهتبجعي َأتالَّ ةعاِئالر ةثَادحملابِ ًئالتَمم تُنكُ
  . اريثكَ
  مالَالع ةًكَارِتَ ةلَيلَ اتَا ذَعيرِس تيفوتُ

لَى نَحو ملَيه عع ـا كَان  
  . تَماما



 [97]

يتَسَأ اآلنظُق مكِّبا رو  
  ـلا رظتَنَأو ِليمحالتَّ ةفَصرى َألَِإ ُلزِنَأ
  بنركُ

  القَتُربوال
  ااطَطَبوال
  رمىتُ نَأ وَأ اتنَاحالشَّ نم طَقُستَ نَأ
بيعاد .  
  تلكََأ نَاِئما وقَد نوكَُأ ةريهِالظَّ ِلولُحبِ
  ارجياِإل عِفدبِ ملُحَأ
بسالَبِ عٍطَقيتكية مقَّرةم  

صادرة نع مٍالَع  
  . َلضفَأ
  

  
  
  
  
  
  

 [98]

  
  ــــــــ

  
العالــم  

  
  
  
ضيوكُحسابِ نمتارر  
تَّحنى عماد  

  حولَيسقُطُ 
ومديو اجره  
  داسه جويشَ وَأ
تَسيمورن يف  

الضكح ،  
نعدام بِصيولَ حن نِيالع  
  افًيخم اباحشَ

وءبِ الضببِس  
  الباِئس

  ؛ نوكُحضن يوالُزي الَ



 [99]

مجعيدن وىقَمح  
فرٍمي ع مرٍكِّب  
ضيوكُحن ِلى ذَلَعك :  
رٌلج بيود فنيتِّي الس  
فَوس ُلوقُي  
  و ، 32ـي الا فنََأ

  نوكُحضيسبعدها 
سضيونكُح جيم؛ اع  
  نوكُرتا يانًيحَأ مهنَِّإ

  اءواله ضِعببِالخَارِج من َأجِل 
  جبرون علَى العودةم مهنكلَ
  ن لَ َلسالَسبِ

  يكسروها
  ؛ واْاعطَتَسا وِلَ

سطَ ، جارِخَبِال ىتَّحو  
الرحاَأل اِلجارر  

  ، كحي الضفيستَمرون 
  يسيرون 

  ةرثِّعتَم ةيشمبِ

 [100] 

مقَاءوح  
  واْدقَفَ مهنََّأ وا لَمكَ
حواسبِالخَارِج ؛ مه  
ميوغُضقَ نالًيل زبخُ نم ،  
تَيساوومن ، نَيوامن ، يعودقُ نشَورمه ،  
يمحوقُلن ي فساعاِئط ةالح  
ويوع؛ نود  
حَأوود اانًيي القُيم فهو  

  حتَّى جادين يصبِحون
  نِع نوثُدحتَيفَ ، ةظحلَِل

  ةاعظَى فَدمعن  ، جِارِالخَ
  نوكُتَ نَأ
حموبجارِخَالبِـ اس  
  يسمح لَك الَ ، دبى اَأللَِإ
  ؛ ِلاخى الدلَِإ ةدوعلبِا

  نولُمعييدفَأ الجو وهم 
وتَيعنوقُر  
  ، الًيلقَ
  دجِبِ نولُمعي مهنَّكلَ



 [101] 

وجياد ، عيولُمجِبِ ناِلغ دب  
تَى تَتَّحمرعاَأل دصاب  
يوب فبرالا تَتَستافج ،  
  اباِلغَ نكلَ

  ءالَُؤه ِلبق نم مهِبِ ادشَيما 
  اْقَوتَرا نيذالَّ
نم ينمهِب  
نُ َلثممٍوج ،  
والنُّ اآلنوجم  
  باقرتُ
  اَأيض باقرتُ
لتك ةَلَّالق  
   ُلاوِحتُ دقَ يتالَّ

  وَأ اءطَباِإل
  امِمتهاال مِدع ارهظِإ
   اءعدا وَِأ
مضٍر  
ِلجَأ نم الحِلوص ىلَع  
راحفَ( ةالرةُاح جِيا بنَيلُه  

 [102] 

ابِ ِلجَأ نمسالقُ اكتةَو  
  رثَكَأ ٍلمعِل
  . )الًامكَ
  مهدحَأ تُوما يانًيحَأ
  نجي وَأ

  جارِخَال نموآنَِئذ يدخُُل 
واحد جيدد  
ورفُ ىطَعيةًص .  
  اكنَه تُنكُ
  ؛ ةدع اتوِنَسِل
ي البِفدايَأ تُدقَتَعا ، ةن العَلم  
ريتل ، بب  
سفٌيخ  
  ىرَأ اآلن ينِّكلَ

 يشَ لَّكَُأنلَ ءه ىنًعم ،  
والعاَلم  
  هوجو الَبِ
  اقًح واْسيلَ مهنَّى َأرَأ نَأ عيطتَسَأ
ديميمن ، ولتك  



 [103] 

وُؤالرس ودعَأ نـ نٍي  
  نيعاَأل كلت نَأ اآلن ملَعَأ
ميكتَ نَأ نىر  
قَوادةٌر ىلَع  

العِلم .  
والعتُالَام  
  ، َلضفَأ نكُيا ا مباِلغَ
كَتَيفييبِطَ ٍلكشَبِ نعي ،  
وعبض نمهن   
متُسار الحب معهن يف  
ساعات الرةاح . ي البِفداية  

 شبِهنكُن ي  
  ةدراث القنَِإ
لَونك فقي والَ تحق  
مع البيصرة  
  تُكردَأ
  اءيشَأ نكُ نهنََّأ

حيققةًي ويى قَلَعد الحياة   
ثميل .  

 [104] 

  
  تَّاِليةال ةُلَياللَّفي 

  تَقَاعد 
  ِإلَى الخَارِج

عٌلام مسن  
شَاِئب كَوفٌيف  

  . اديفمولَم يعد
طَخاب ! طَخاب !  
  . انَبالَطَ
  انكَ دقَلَ

جيحاَلقَ ، ام .  
ضانَكح  
  :انَّم 4000الـ لُّكُ
  ظَفَتَحا دقَ انكَ
  هتابعد حِوربِ
ىتَّح  
  . ةايهالنِّ
  
  



 [105] 

  
  ــــــــ

  
  موبِالثَّـ ءاـيِلواصفَ

  
  
  
ذَههِا مغَلِل مةاي :  
  ، كرِاعشَى ملَع رطيستُ نَأ
  ةقَالَح نم ُلضفَأ وهلَ
  . موثَّء بِالايِلواصفَ خِبطَ وَأ
  هبِ اميا القنَنُكمي يذالَّ ُليلالقَ هنَِّإ
لتال كال ةَُأرجصيغةُر من ةفَرِعالم  
ونَهعبالطَّبِ اك  
ونُجن ا يَأوضعرب   
ففَرِعي مة  

  كنمَأن جزءا 
  ةاعس َلثميتم ملُؤه 

الَو ميكَأ نبمأل نا َأدي مخُأ ةًرىر  

 [106] 

  . ما ِإن يتَوقَّف
  اآلن نِكلَ
  كصيمقَ تَحتَ اتكَّتَ ةَمثَ
قلِّتُ تَنَأوالفَ بِلواصبِ ءايلمةقَع ،  
حب اتَم ، وحغَ بادر   
وحرآخَ ب...  
كَ ! آهيثر من الحب ل الفَثمِلواصءاي  
  اآلن مهدع ، معنَ
زِحمن ، نزِحم  
شَماعرغتَ كلى لَلَي عبه ،  

  . كِلذَ فَلتُسيطر علَى
  

  
  
  
  
  
  
  



 [107] 

  
  ــــــــ

  
ـماـام  

  
  
  
اا ذَنَا َأه  

ضِري اَألف  
  يمفَ
وتُفمح  
و  

  َلوقَُأ نى َأتَّح عيطتَسَأ الَ
ماام ،  
و  

الَالكتَقُربِي وي رِجتَ بفُقَّتَو تَوُلوب  
ى شَلَعاهلَ؛  يدديشَ لُّكُ يمالشَّ الَِّإ ءس  
لَذبِوبي تَتو د  
سةًَئي  

 [108] 

سمَأو   
   ءزج رآخَ َلآكَتَ

نم ذراعياَأل يرس  
  ـ ةٌارثَيا قمكَ ، ادجِ ُليلالقَ الَِّإ قَبي ملَ
ودن ومىقَيس .  
  

  علَى َأسوأ الفروض فَشَخص مخمور
فرِيرِي الس مع يسجارة  
   5 اقرتحا في ببستَي دقَ

محكَرات 33و رالًج .  
  عيطتَسَأ الَوَأنَا 

َلعف  
  يَأ

  . ءيشَ
  
لَونك ، لمور رِيكتُهِفَ ـ ةٌظَوحونديتشم  
رِبي القَف المرِاوِج كِّفَيطقَفَ ر فوي متراز ولحوسى اليعِور .  

   هنَِّإ
حصةٌب   



 [109] 

سجِ ةٌَئياد !  
  ــــــــ

  
اتٌاشَشَّر ... بأوراج ... وساتاع  

  
  
  
  اءدلَالب نم اعِدالخبِ رعشَأ
َأكَون الواقع لمك  
  نَاسٍ تَافهِينُأ
  ، ةاردصو ظٌّم حهِيدلَ
جا َأنََأولس فدري الب  
تَمعجنِْأشَا بِب زرُأ رٍوهجوانةي  
ة ِلوى طُلَعجاألسي دَأح  
فَأ نِيي حن بقتَيمه  
كَيدوسذَ نهاب  
و اتاريكَسكالَياد  
وصقَيدات ،  
  ليخجرِيد النَّ نِْأشَبِ بجعتََأ

 [110] 

شَوواهقُال دروب  
فَنَواسة  

  ؛ ةقَنَرشَالنَّومِ كَ
  
   ةًاءظَّع نوكُتَ نَأ
  ةايفَالك هيا فمبِ هيرِكَ
  سِمي الشَّف قَرحتُ نَأ

سوكُيا  نبِكَرِيهميا فه فَالكةاي  
  ةايغَلِل كَرِيها سيلَ نكلَ
  دعتُ نَأكَ

  وحياة رجل ِلقَامة رجٍل
  ديرِتُ الَ مثُ

  ديرِتُ الَ ، ةَبعاللُّ
اشَشَّرات بَأ الَورااج  
الَو ساتاع ،  
  ةاريس َليسغَ ديرِتُ الَ

  ةنَّس علخََأو 
  انٍصمقُ اررزَأَأو  ، دي ةَاعسَأو 
  بٍيو جِيدارَأو 



 [111]

  انًطقُو طَقالَمَأو 
  ، دواليبِ ةًَئيلم ةًانَزخَأو 
  ِليتكوكُ تالَفَح ديرِتُ الَ

  ياعمج اءنَغَأو 
  ةيامماَأل ةقَيدحلابِ

  دالَيالم ديا عايدهَأو  ، اديدج اءذَحَأو 
  كيوِزويالنُّ َأو ، اةيى الحلَع انًيمْأتََأو 
  وليسببِ اةَاربم 162َأو 
  . ادومري بِف ةًلَطَعَأو 
  ، ديرِتُ الَ ديرِتُ الَ
كُحَأوَأبِ من الزوهراُأل رجوانةَي  
  ينِّم الًاح ُلضفَأ
وظَّالعفَأ ةُاءلض  
وطُرالخُوخاَأل مضر الدناك  
وشالعب ماِئالد  
شاَألوجار الطُّوروي ،  
وي طُطَالقلُحتَ التبِ مبدالز  

  سمالشُّ
  ي ،نِّم الًاح َلضفَأ

 [112] 

  اآلن مِيدالقَ فطَعا المذَهوَأنَا في 
  يرِاِئجس سسحتََأ
وفَمياتح السيةار  
لخَوفطَارِخَ ةَيقيرِالطَّ ة ،  
  جِارِخَلا ِإلَى اباهذَ
  ىشَمالم َلفَسَأ
َلثم رٍلج ومشك عى اِإللَعامد  
  كِلذَ ِإلَى يشمَأ
  ، ةقَثبِ
  هلَالَا خباهذَ
  سٍرح نِودبِ
  هاهجت دوقَُأ
  هيف قُابستََأ

70 الًيم في السةاع ،  
  منَاوِرا
  مجدفًا

  اادمرمساقطًا 
رميتًا  اادملِّكُِلم  
  تيمم ءيشَ
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قُرِتَحي ،  
الير بِتَ ةُقَرشعبٍعر  
  لَّقََأ
  ِلمالنَّ شُويجو
  عجشَُأ
عالثُّ ةُغَدلَوانِب  
  ، ةًاورض لُّقََأ
يرُِأ الَ انََأوى دوس الساءم  
  رثَكَأو رثَكَأ ينقَرِحتَ نأ
  ااممي تَنقَرِحتَ
بى تَتَّحمالشَّ َأدس يف  
  ااحبص 6ـ ال
  لياللَّ فصتَنم دعب بيغتَو
َلثم ابٍب تَمحٍنِّر اِئدمحوتُفا م ،  
  هيفة رغب الَبِ نَحوه دوقَُأ
  نَالُه وَأنَالُهَأ
  ددمتَي طّا القمكَ
باثَتَيء  
وىلَِإ ُلخُدي  
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رآخَ مٍلح .  
  ــــــــ

  
   ، بِينضارلمِلما  ءيشَ

والراهاتب ، وبصية ياِلقَّالبتَنَأن و...  
  
  
  
  ءيشَ الَو ، ءيشَ لُّا كُنَيدلَ
وعبض الراِلج فينُولُعهساِئنَكَي الا ف  
وعبض الراِلج فينُولُعيزِمتَا بِهالفَ قإلَى  اتاشَرنيفَصن  
وعبض الراِلج فينُولُعهي بالم سبرينغزا ف  
نَوقُليقشَ ِإلَى اهراوات  
  كالَيادكَ سٍوفُنُ اتوذَ
  اتاشَرفَو كالَيادكَ
  ، ءيشَ لُّكُو ءيشَالَ
وجالوه وذُيب آى تَّحخَفنَ رِخة  
وٍبي قَف ان يفالقُرب يدع .  
نَهيشَ اكا ءلِل مارِبِينمض ، والراهاتب ،  
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وبصية ياِلقَّالبن تَنَأو...  
  ةبتَكي المف ما ءيشَ ، ااحبص 8الـ ي ف ما ءيشَ
  ، رِهي النَّفما  ءيشَ
  . ءيشَالَو ءيشَ لُّكُ
فخِلَسي الم ْأيي يتف   

 خُطَّافبعر قالسف ، جِرَؤتُ تَنَأوـ هح  
واحد  

  انِنَثا       
  ةٌثَالَثَ              

  مِوحاللُّ ةميقب رٍالَود 200 ، هيلَع ُلصحتَ مثُ
المتَية ، وظَعاما ه اءِإزظَعكام  
  . ءيشَالَو ما ءيشَ
  ، تومتَِلبِما يكفي  ركِّبموقتٌ ا ماِئد هنَِّإ
واِئدمخَِّأتَا مجِ راد ،  
وفَحر مِالد الي فباَأل ضِوحضي  
  قالَطى اِإللَع ءيشََأي  كلَ ُلوقُتَ الَ
وفَّحو القُاررِوب ليعوبن كَوالبقَوفَ راه  

 عهقَمو5:00 ـال ة صبااح ، ني افارِظَت بشالع  
  ...ديلالج بوذَيِل
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  . قالَطى اِإللَعَأي شَيء  كلَ نولُوقُي الَ
  
  _ء يا شَنَيدلَ سيلَو ءيشَ لُّا كُنَيدلَ
  لامالكَ نفَالعو ةياجِجاف زوحبِ اميَأ
  ؛ طاِئالغَ نم ُأوسَأ -رِهالنَّ بِلُحطُِل

  ، اهسكعج ونرطشِّال قطَعِ اتكَرحتََأيام من 
  امكَ ةميزِهالبِ رٍوعشُ نم رٍدقَ رِبكَأبِ ، بٍعتَ اممتها
  اٍلغَبِ ُلثم ةٌَئيطب اميَأ ؛ رِصالنَّبِ

ةً وورقها مبِه لَةحممتَمجهةًم ةً بِووربهسمالشَّم  
يرِى طَلَعيه  قف سجليونُجمن تَنيظر نيب  
ازِعفولُي الب جطُاز ووينَمالنَّ رمت ةقَعي والت ي الشِّفباك تُماوتص  
  . شٍّه ادمركَ
  
  اتٌراجشَم ، اخِرالصو ذيبِالنَّ نا مضيَأ ةٌديج اميَأ
قَّزِي اَألفرَأ ، ةينَةٌ ُلجمل سنسستَ اءي  ىعفانكَالم  
مَأوُؤاعك ةٌنَوفُدم تَّي الفاتهأو ،  
  يزعق ماسٍ ُلثم اتبلَي الحف اتُمالَالعو

  ضراَأل نم جرخي جسفنَالبو ، يابرِكَ األمعلَى 
لَ َلوقُِليننَ نَأ كسى الجشَوي المةَتَي اتالويامغَر  
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  . كتقَري ستالَّ
  ةعاِئرو ةًكَحضم اءيشَأ اُلفَطاَأل فيها ُلوقُي اميَأ
َلثم الهين جِمالذ يولُاوِحرِإ نرِ اَلسالَسلَ ةك نم ِلالَخ  
  مهثُثَج اُلزتَ الَ مايم فهادسجَأ

حبِ ةًيي ا مكفنتِليَلق شتَوعر ى لَعي َأرِجتَو  
قُ الَبِ َلفَسَأوويد وروُأج  
وقمٍي وكَلَتَممات آورـ اء ل  ثم  
  . اءسفنخُ
  
  يف مِوالي اَلوطَ اءكَالبفيها  كنُكمي اميَأ

  اميَأ ، قٌلَغم ابالبو اءرضخَ ةفَرغُ
مينُكا كيهف الضحك لَعزبالخُ عِاِئى ب  
  اميَأ ، ادجِ انِتَلَيوِطَ هياقَس نَأِل

  ...األسيجةى لَِإ رِظَلنّمن ا
يشَالَوء ، يشَالَوء . أيام  
  رفالص اِلجالر ،رؤساء ال
   ، ةريبِكَ امٍدقَأو ةهيرِكَ اسٍفَنَأبِ
  نوريسي اٌلجرِو ، ااعبضو ، عادفَض نوهبِشي اٌلجرِ
  اٌلجرِ ، ادبَأ عرتَخي ملَ نَّغَملا  نَأ وا لَمكَ
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نََّأظُنُّون يه مكَالذَّ نتُ نَأ اءفَظِّو ل وتَفص  
رتَوبرِ ، حـ اٌلج مع وزجثَ اتنَيمات - مينوكُل  
حاِلوفَ 60 يانًدا مفَحتُِل ضِراَأل نر  
  نِا عديعب واَْأنيِل وَأ ياهبلتَِّل وَأ

  كولُتُقييمكن َأن  اٌلجرِ ، نيلاشالفَ
  كِلذَ نورربي مثُ ، نيانجم مهنََّأِل
  اممَأ نوفُقي اٌلجرِ ، نوانُالقَ هنََّأبِ
  ، اًئيشَ نوري الَو امدقَ 30 ةعسبِ ذَافونَ
  َلوح ارحبا اِإلهنُكمي ةٌراخفَ تٌوخُي مهِيدلَ اٌلجرِ

مِالَالع ، وتَّحملَ ى اآلن خيرَأ واْجبدنا م جبِوي  
تساررِ ، مهِتاٌلج القَ ُلثمورِ ، عِاقاٌلج ثَّال ُلثمينابِع ، رِواٌلج  
ال ُلثموِخَراتي ، يلَووا طَسيبِيا نثلَهم...  
   كلَ بٍاتَر رِخآى لَع ُلوصالح . ءيشَالَ مثُ
فنَيي ماء ، فعٍنَصي م ، فىفَشتَسي م ، ي ف  
اِئطَ عِنَصمرات ، في رواق اباأللع ، يف  

نِوالُص قَالَحة ، في وفَيظيرِتُ الَ ةداه  
  . الح ةيَأبِ

يرِضةُب ٍلخد ، مرض ، هوذَأ ، انرع  
كموسةٌر ، وُؤرس كموسشاَأل ّلكُ ـ ةٌرياء  
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  . ةميدقَ ةٌادسا وهأنَّكَ جرختَ
  
  . ءيا شَنَيدلَ سيلَو ، ءيشَ لُّا كُنَيدلَ

عالبض فيونَلُعها جيا بِدي ا مكفتفَِليرة من تقالو  
  ازئزمشالا وَِأ ةُرهجتَذبهم الشُّتَ . اهكُرتي مثُ
  ربح وَأ مٍيلس ياِئذَغ امٍظَناالفتقَار ِإلَى  وَأالعمر  وَأ

لَىع اٌلفَطَأ وَأ نِينَيالع ي فةسدرم  
  جِلُّزالتَّ اءنَثَأ ةٌروسكم روهظُ وَأ ةٌديدج اتٌاريس وَأ
فيوي سسوا َأر سياتٌاس جيدوَأ ةٌد وزاتٌج جيداتد  
  ـ انيعيبِطَوفَنَاء  رٍيغَتَمجرد  وَأ

الرالَّ ُلجذسِمبِاَأله تَفرِي ع تَمماكًاس  
  امٍيَأ ةَثَالَثَ ِللشُّربِ وَأ تالَوج رِشعِل
لَ ثَالَثَواٍلي و اآلنه ي جِفاِلب اوتوثس  
مجريشَ دمالَ َلفَسَأ ءءوَأ ة صبيل   
  ، لهس مٍهل وفَسَأ وَأ رٍجح وَأ
  َأوف لوج ةبيقح وَأحزمة َأنَاجِيل  وَأ

حيقفَيكَ: ةب ذيهوبفَيكَ ، ن ذيهوبكُل ـ  !ن  
  . ادبوا َأبهذي نلَ مهنََّأ تَدقَتَعا نيذالَّ كِئلَوَأ
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  . موالي كمول يثم ، هذل هثم اميَأ
رباوُل امحي طَالمر ى النَّلَعةذَاف  

  م؟وى اليرا تَاذَمفَ . كيلَِإالدخُوَل 
ميا؟ َأذَا هفَأ؟ تَنَأ نلض  

  اانًيحَأو ، ىلَواُأل يا هانًيحَأ امِياَأل
طَسالوى وتَّحى فحاَأل ضِعي باَأل انِييخةر .  
اَألوماكالشَّ ناغيلَ ةُرتس سةًَئي ، اِئنَالكَوس يف  
  يف اسالنَّو . ةًَئيس تسيلَ ةيديرِب اتاقَطَى بِلَا عوبروُأ
تَماحعٍمشَ ف مجميدفَأِإلَى  نِلض م مٍقعلَه  
  ، عفَدالمو . ينِئيس واسيلَ همنكلَ ونعيظفَ ، ِئينيس واسيلَ

  والخُبز المحمص . عِفَدي المففَلتُفَكِّر 
  يكفيا مبِ ةٌنَاخس ةُوهالقَ ارِطَفِإلِل
  ثُالَثَ . موجودا اُلزي الَ كانَسِل نَأ فَرِعتَِل
  نكُي نَأ نلاوِحي ، ةذَافالنَّ جرِاي خَاعالر ةُربِإ من اتاتَبنَ
محار ويلاوِحنَأ ن كُين روديات ويلاوِحنَأ ن كُين  
  اءسالنِّ نَأ بجع الَفَ . ياعالر ةربِإ اتاتَبنَ
بييكحَأ نالَ ، اانًي عجَأ بالَ اَلغَالبِ ن يرِينود  

  قدنفُ ةفَري غُف تَنَأ لهف . لِّى التَّلَعَأِإلَى  ابهالذَّ
بي ديترويت تَفثُح نِع الساِئجور؟ يرخَآ م  
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جيقَ . دالًيل هنم . كَوام  
 جتَخرالممراتُض من نَبالمعى بد  

  اتضرمم يانمثَ ، اتيفتَكم ، نهِلمع ةبونَ
  ةفَلتَخم ناكمَأو ةفَلتَخم اءمسَأبِ
  نهضعبو ، ةقَيدالح ربع نيشمي ـ نبهذيِل
درِياكَكَ نااو يفَةوحو ، صعبضهن ندرِي  
حماام سانًاخ ، عبضهن درِين رو ، الًجعبضنه  
  افكَ . قالَطى اِإللَع نركِّفَي ادالكَبِ
يلَوكَ سافقَأ . ايواس وحجاج ، اٌلقَتُرب ،  
ميارِزب ، سراخس ، جَأوسام  مضةٌاد ، و لَبع  
نَمَلياد ورقةي .  
  
انًا لُطفًا رِثَكاَأل الشَّمسِ يفَأحي  

  من َأوعية هيفر انٍخَدب اسسحِإ اكنَهيكُون 
  ةميدقَ ةمقَاتلَ اتراِئطَِل يندعالم تُوالص مثُ
ا اذَِإوذَ ما ِإلَى تَبهلدِلاخ ومصِإ تَرربكع  
لَعافَّى حالنَّ ةذَاففَ ةدجِتَس  
  . انًيى طتَّا حمبرو ، ةًارذَقَ
ا اذَِإوتَرظَنَ م مالنَّ نةذَاف  
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  ا منَيبو ، موالي اكنَه نوكُيسفَ
  النَّظَر ُلاصوتُس خُيشتَ
  واصُل النَّظَرتُ

  الًيلقَ كانَسِل صتَمتَوَأنتَ 
آه الَ الَ آه ربام  
  يعيبِطَ ٍلكشَبِ ونَهالُعفي ضعبال

  بِإباحية ضعبوال
لٍّكُ يف انٍكَم .  
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  ــــــــ

  
  تمايلي معــي

  
  
  
  ـ نيزِح ءيشَ لُّكُفَ ، يعي ملايمتَ
مجيانن في بويت حرِجةي  
ودبَأ نابو ،  
وذُجمومن فَّنَتَيوسن حبا ونَاءغ  

فَضادتُ عفتَ نَأ ُلاوِحهم  
الس؛ ماء  

  ـة نَيزِح اءيشَأ ، يعي ملايمتَفَ
  قورطم ديدى حلَعنفَرِجةٌ م عابِصَأ

  ارطَفمحارِ اِإلكَ ةٌخَوخُيشَ
  تَرُِئونهم اسُأنَ ، ةٌمهتَرَِئ بتُكَ
زوههتَرَِئةٌ  رم، حب هتَرِئم  
  كاجتَحا َأنََأ
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  كاجتَحا َأنََأ
  :كاجتَحا َأنََأ
  اديعب رفَ دقَلَ
َلثم حبلكَ وَأ انٍص ،  
موَأ اتًي الًاض  
  .غُفران الَبِ وَأ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [125] 

  
  ــــــــ

  
  نَقص بكُل شَيء تَقريبا

  
  
  
  نِطالب ةُصالَخُ
ُلثم بَأ نٍوالُبيض تَنمخٍف  
  جعزم ءيشَ
ُلثم صوعقَ دمٍد  
لَعمِِلالَى الس   
  فُرِعتَ ا الَمفي
نم نَهاك .  
  ويداالر تَلغَّا شَذَِإ ، اِلالح ةعيبِطَبِ
  ىسنا تَمبرفَ

  كصيمقَ تَحتَ محالشَّ
  امٍظَتنابِ ةَفَّطَصالم انرْئالف وَِأ
النِّ َلثمساء العزِاِئج  لَى طَرِيقعِلوهود يو  
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  ضٍرعا ِلارظَتنا
  . يديموكُ
  خويالشُّ اِلجرالي ف ركِّفَُأ
دغُ َلاخررَأبِ فبعة الَودرات   
باحيثن نع جارِوب دَأي فانَة اجِرزخ  

  ةينِّب ةيلاخد سبِالَمبِ نوفُقيوهم 
طَوال اَلوقوك تتَت السةاع  

 هتَاجِينمَلثم  
  . اربوكُثُعبانِ 

آه ، نَهاك عبشَأ ضيقَِئالَ اءة ، ربام:  
السماء ، يالسرك  

  ، اتاريالس نم نلزني نيح اتديالس ُلجرَأ
  ابالب ربع مادالقَ خُوالخَ
َلثم يسفمونيِل ةومتراز .  
  اا مذَه . 198 ُلوقُي انزيمال
  . ااحبص 2:10 الـ اهنَِّإ . هنُزَِأ

  . جنرطي الشِّبِعالَ ِلجَأ ني مانفَالتَّ
  هي  ةُديحالو ةُميظالعالقَضيةُ 

  انِدنى السلَع ارظَتناال
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َل الَخ  
  يهينجِراءة وق ، والتَّبول ، التَّدخين

  ؛ ةَكَحضالم فَحالص وَِأ
لَونك ربماا م يماَأل اَلزر مكِّبي اركفا يبِم   
  يك فتَمع َلاسرتُِل
بلَ َلوقُتَالم سبرينغز واه  
أطَا الخَم .  
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  ــــــــ

  
  6رقَــم 

  
  
  
لَى سر عأستَقالح6ان ص  
يٍل ي فَأصممرط  
وكُوب ورقي مهالقَ نةو  
في ييد  
ويشك نى االلَعتاءه ،  

الرياطَتُ احري  
  نم ةًريغص اتمنَمنَ
قسف المدجِر يوِلالع ،  
  تَخرج اتٌكَالنِّ

  وسطي اقبسِإلَى 
صتام  
وطَالمر ُلهالس ل يجع  
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  ءيشَ لَّكُ
فالي الح  

  ، ابيرِقتَمتَشَابِها 
  عم مٍالَسفي حالة  ُلويالخُ

عبضعض اهالب  
  خمورةالم بِرالح َلبقَ
تُحا تَنََأو المدجِر  
  اجتَحَأ

الساِئجر  
  ، ةوهالقَي بِفتَكَأفَ
   اديي الجِشمتَ مثُ

رِ ةًذَآخالَجهغَا الصار  
بيعا د -  
  ةقَينَأو ةٌيزِاِئنَا جهنَِّإ
وهِبمةٌج  
حِفتُّتَ ُلثم  

الزروه .  
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  ــــــــ

  
  ...تعودي لَكن ِإن عدت الَ

  
  
  
  جارِالخَبِ نكَُأ ما لَم ِلاخالدن بِوكَُأس ، ديكْأالتَّبِ معنَ
  ةَأفَطم اروناَأل تانَا كَذَي ِإقرطتَ الَ
  ا مبر وَأ ااتًوصَأ نيعمستَ وَأ
  تسوبرـ ِل ُأرقَأ نوكَُأ دقَ
  يابِب تَحت تَسوبرـ بِ جز دقَما  صخشَ انكَ ما اذَِإ
  وجبتي اليخني ِلجَأ نم هامظَعبإحدى  وَأ
  وَأ اِلالم ضارقِإ عيطتَسَأ ي الَنِِّإ مثُ

الهاتف  
  يتاريس نى مقَّبا تَم وَأ
مفَك ِلذَ عمينُكك الحُلوص لَعى صفَيحسماَأل ة  

  انيولُوب ةريطشَ وَأ مٍيدقَ صٍيمقَعلَى 
  ةكَيرِى اَأللَع موالنَّ وَأ
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  ليي اللَّف نيخرصي تَنوكُتَ ملَن ِإ
ومينُكك الحثُيد فنَ نعكس  

  ؛ يعيبِطَذَِلك فَحسب 
  اعيما جنَقاتى علَع اةٌقَلم ةٌبعص اتٌقَوَأ

  ةرسُأ نِيوِكى تَلَِإى عسَأ ي الَننََّأ إالَّ
  اردفَراهِإلَى ا هاِلسرِإِل
  ، ديلصِل ضٍرَأ اءرش وَأ
  فرى التَّلَِإ ىعسَأ ا الَنََأ
  اةيالح ديى قَلَي عسفنَ اءقَبِإ ُلاوِحٌأ طقَا فَنََأ
  ، الًيلقَ َلوطَأ ةرتفَِل طقَفَ
  بجُِأ ملَفَ انًايحَأ تقرطَ ما اذَِإفَا ذَِل
ة نكُتَ ملَوما ثَمةٌَأر انَه  
  يكِّفَ تُرسكَ دقَ نوكُا َأمبرفَ
با َأنََأوثُح نع لسك  
  يف اتاشَرالفَ دارِطَُأ وَأ
روق اِئحيط ،  
  بجُِأ ملََأنَّني ِإن ي نعَأ

  كلتقَِل دعا بدعتَسم تُسي لَننََّأ وه ببالسفَ ، بيجُِأ الَ
  ، كِلوبى قَتَّح وَأ كبح وَأ

 [132] 

وذَهعا ينَّي َأنيرُِأ ي الَنتََأ نَأ دحثَد  
  ديعا سنََأ ، نونُجا منََأ ، ٌلوغُشا منََأفَ
  ؛ الًبح قُلِّعا ُأمبر وَأ
  ةاءضم اروناَأل كَانَت وى لَتَّحفَ كِلذَِل
ستَوميعن اتًوص وَأ سٍفُّنَتَ َلثم الَصوَأ ة اءنَغ  
داروو َأي حدرجرنَ ةد  
  -  ةباتالكَ ةى اآللَلَع ةاعبط وَأ
  موالي سيلَهو فَ ، اديعي ببِهذافَ

  ؛ ةَاعالس ، ةَلَياللَّ
  ، بٍدَأ ءوسبِ َلهالج سيلَ هنَِّإ
  ةرشَى حتَّح الَو ، ءيشَُأرِيد ِإيذَاء  الَ انََأفَ
  ي تالَّ ةيعوالنَّ نم ةًلَّدَأ عمجا َأانًيحَأ ينِّكلَ
  ، بِيتَرالتَّ ضعبحتَاج تَ
  اءقَرز تانَكَِإن  ، اءقَرالز كنُيعَأفَ
عشَورا كَذَِإ ، كلَ انيدك عبض هنم  
  لوخُالد مهنُكمال ي -  كلُقع وَأ

تَّحطَقى يع وَأ ُلبالح دقَعي  
  فَقَّتَوي نى َألَِإ ، ةديدا جايرم اممَأ قَلحَأ نى َألَِإ وَأ

الَالعح  وَأ منفَتي  
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  . دبى اَأللَِإ
  ــــــــ

  
مي  شٌندهفالحياة رِيقثل مح   

  
  
  
ولُُأي فهية عيظمطِّي ةق  
شَّمتَيي فانكَي الم 
شَّمتَيي فانكَي الم تَميشَّىو 
  ـبِ
  ياِئبرهكَ ٍليذَ
ينَين وع  

  كَاألزرار
 

 هو
حي  
قَويطفي  
َأويخشَكَ رجرة قوقُرب  

 [134] 

 
 ا نَّم يَأ مهفي الَ
 وَِأ اتياِئرداتالكَ
الرجِارِالخَبِ َلج 

 يوِريالذي 
حهتَقَيد 
 
 َلجالر يلامكَبِ تُنكُ ما اذَِإفَ
   وي هذالَّ
طٌّق-  
 اٌلجرِ اكنَه انكَ ما اذَِإ
ُلثم اذَه 
 مِالَعلِل نكميفَ
  أدبي نَأ
 
 ةكَيرِى اَأللَع زفقي هنَِّإ
 لالَي خشمي مثُ
 ةقَوِرَأ
  . يابِجعِإ
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  ــــــــ

  
   اطبـــخي

  
  
  
  :وانظُرِي ؛ يتزيزِع ، ياةريهِي الظَّفبخي طا

  اتاتَبنَو ، بِشَالخَ ةَارشَنو ، َلمالنَّ
اكَيالم ، وَلالَظ ونُالبك َلثم  
كَنات س؛ ةَئي  
  اليوم عمسنَا سنَنََّأظُنِّين تَ لهف
قَمايةَض الع؟[*] سِور  
  ؟ي َأسنَانكه فَيكَ
  

                                                        
 ، حيثللمؤلف الموسيقي التشيكي بيدرك سميتانا عمل أوبرالي: "مقايضة العروس" [*]

 حكايةً -أسهمت في تطوير الموسيقى التشيكية أنهاالبعض  رالتي يعتب-تسرد األوبرا 
بالرغم من  ،اق، ينتصر في آخر المطافالعشَّ نبين اثنين م الحقيقي بالح أن ثبتُتُ

ا ،يحيكها ُأ مؤامرةتَاهممع أحد سماسرة الزواج عاونبالت سر.  
 [136] 

جِيغَأ نَأ بقَ َلسدمي  
ظََأ فَظِّنَُأويرِاف  
  حيسم كََأنِّي أكثَر رعشَأس ينَِّأِل الَ
لَونك  
  - موذُجي منَِّأبِ َأقَل رعشَأِل
وهمَأ ور هِمم نعدام  
وكُيقالفَ نعلُ رةًب صيغلتَ ةًرعباه  
مع قوكت .  
  
دا نَنَيعَأ: ىرالًو ساعي ديرِالب  
  . زمايالتَّ نم سِمَأ ةَخَسنُ مثُ
  ا مبرف
  ةقَيرِالطَّ هذهبِ

  نَنفَجِر متَأخّرِين تَماما
  . ِلمدة يوم

  
  وَأ ةُبتَكالم اكنَه مثُ

  . الكَبِيرة عارِوي الشَّفالتَّمشيةُ 
  



 [137] 

  الجالرعظَماء  نم ونريثالكَ
  الكَبِيرة عِارِوي الشَّفكَانُوا يتَمشُّون 

  نوكُتَ نَأ عيظفَلَكنَّه 
رالًج عيظام   
  
  أرطَاٍل 5 ُلمحي درقكَ

  . امدقَ 40 ِإلَى تَل بِارتفَاع ااطَطَبَأو جِواَل 
  
يارِبس مينُكنا االهارظَت .  
  
يزِمد من ح؟لالم  
  
عبلكُْأنَ نَأ د  

  . فَلنَنَم ، فَلنَنَم
  
  الم َأي بسا كَنَنُكمي الَ نحنَفَ

 نَحنويتَسمنوظُق .  
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  ــــــــ

  
   زنَـابق في عقـلي

  
  
  

عتَ قُابِنَالزبِ فُصقعيل  
يهِلَِإ اي يهِلَِإاي   
  ! ةيازِنَ عاصفَة اتوقُكَ
  ي نَِّأظُنِّين تَ لهفَ
تَرَأس؟ بع  
  
تستُرك اءقَرالز  
مثَأ عدتَتَ اءىلَّد  
  ، ةًقَيلطَ
كِّفَُأا نََأوٍلكشَبِ ر بممٍه الي فمحيس  
لَعى الصدرِيَأ الَ ، بِيل   
   اعِمقَأو ، ااذَمِل



 [139] 

اآليميرِس ك . ذَهوا الينم م لويوي   
  ، يلقعبِ قُابِنَزال فُصعتَ
كَّذَتََأسكِلذَ ر   
   نكلَ

  لَو كَانَت عندي فَحسب
  ، اريامكَ
  ، يبِانجي بِشمي ريبِكَ بلكَ وَأ
  روماُأل ُلعجتَ ةُريبِالكَ بالَالكفَ
تَممةًكَاس ،  
  ؟يس كَذَِلك لََأ
  دعجيِل ريبِكَ بلكَ
  ، اطخَملِل َليسالم هفَنَأ
َلثم لتك البيحري ةتَ التُليس  

  ، افص حٍطسعن 
   . ةراهمو ةعيرِس حٍيرِفعِل بِ
  
   نيزِح ى اآلنتَّحلَكنِّي  ، انَه تنَأ
مخُأ ةًرتََأ.  ىرحسلُضَأ سعال يرِيزِنخةَي  
  آه ، يلمي الحبِلى قَلَع قُبِطتُ
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  حدكتَ اءشَحَأ
  ، ناهو بيضقَ ، ةاورضبِ
وانٍ ةٌانَثَمن ِلبم  
   محشَى لَِإ ُلوحتَي دبِكَو
  ةلَوجخَ افدرَأكَ
  طقَّرم نٍوملَس ةكَمسِل
  انتَيلمع انِنَذُُأو

  ويدانِ كَالعثَّة
كَ فٌنَأوسكَممح ةالر  
فَوخرِي كص لَقنزكَم  
  :ةُيقالب . ةُيقالب مثُ
قُابِنَز ي فقعيل  
  ، ةبيطَ اتقَوَأ في الًمآ
كِّفَمار  
قَوي اَألفالقَ اتيدةم :  

  اسالمي ونوابكَآل 
  لنباي شَِلراشَتَ
  يدراهيل ورِولُ

  وا بركالَ
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والبقةي .  
   
  ادبَأ ثدحي ملَ كِلذَ
  تانَكَ وا لَمكَ ودبي نكلَ
نَها اتٌقَوَأ اكيهقَّفَ فتَو  
  نفَعال

  امٍرتَ َلثممنتَظرا 
شَي ِإفةار .  
  

انََأ اآلن  
  مليفجِرٍ في افَبِ هيبِشَ
)قُابِنَالز نَهي اَألعلَى اكف(  
  كدي كسمفَُأ
  اممى اَأللَِإ ريسنَ مثُ
  بارِقَ ارِجْئتساِل
  يتالَضع ثنيَأ ، اءواله قُشنتَسَأ . هيف قَرِغنَِل
  وحدها ينطب نكلَ
  . ىولَتَتَ
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  بكَرنَ
السيالَّ ةَاري ت بِتَخُوضنعف  
  . لحوالفي 

مباني المةنَيد  
  مٍاعنَ اهوفَأكَ ارهنتَ

  ، انَتَغَمدَأوتُجوفُ 
  سمالشَّلَكن 

   قرِشتُ
  ! يقلطَنا ! يقلطَنا ! يقلطَنا

جرياثم اِئرةٌع  
   . ةقَقَّشَا المنَموحى لُلَع فُحزتَ
  يف تُنكُ وا لَمكَ رعشَأ
  ءيشَ لُّكُ:  ةسينكَ
نمنت .  

 كبُِأمسالجبِانَو طَّالماطةي  
  انٍكَم لِّكُِل

  جلثَن من اتَركُ وخصيتَاي
  ، قُّدا تَيرِالَالم اسرجى َأرَأ
والراُلج العاِئجة زرون ِإلَى اَألسأوي ،  
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  ، [*]دروفُــ ي ت اتاريسِإلَى 
  تَحتَنَا حبسي يذالَّ كمالسكَ

  اءوتلاالو ةرذالقَ اتملكَلابِمترعين 
الكَولمات قَتَالماطةع  
وومانَي َأت ،  
تَنَأو  
كاتزنجمار اِلفَطَأو[**].  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .الموتىنعوشَ  تحمَلِل -في ذلك الوقت -سيارات كانت تستخدم [*]

من قبل رودولف  1897ها عام تم إبداع شهيرةٌ أمريكيةٌ ةٌكرتونيصياتٌ شخ [**]
ماكس اوند “الذي استوحاها من قصص األطفال لأللماني  ،الكاريكاتير ديركس، رسام

م وزميله المحاربين في معركة ضد ءمغامرات هانز وفريتز التو ضمنتوت ،"موريتز
  ].المترجمة[؛ 1979 ثم توقفت في عام. أي شكل من أشكال السلطة 
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  ــــــــ
  

   هكَذَا ي َأعرِفُ َأن الموتَى لَيسوالَكنَِّأنَا ميتٌ 
  
  
  
تَوالمتَسى ييطوعموالنَّ ن 
 نوبضغيو نوضهني الَ
والَبِ مه وزةج .  
 
جوهبا اَألهضي 
ُلثم هزرة ورنَ اءةذَاف 
قَلَغمة  رفُوعم  
وظُنير يبِوص .  
 

ِئاتَالستُ رخِّدن يسجةًار 
وتَ ةٌثَّعتُوم يف 
حاديرِطَ ثق عيرِس 

 َلالَظ صحفَتََأفيما 



 [145] 

يدي .  
وبةٌم ، سبِ ةٌاعمِجح ٍلفط   
   ُلوقُتَ ايا هيه ، يلجَأِل قُّدتَ

 صاخبةٌ دسالقُفيما 
  . العانَة ةخَطَّلَم اتاعقَ َلفَسَأ
 

 شب00. 5 ـالع صاباح حاآلن اد 
ال يف اتممههبج ارِودالوِواني 
الي فوضبِ ءغتَصالَّ المذجي يعم 

  . ةَياشالفَ رويالطُّ
 
 اشرالف ُلخُدَأو ، احبصمال ُئفطُأ
 اكنَهي ننََّأظُن ا تَهنَِّإ ، اهبِناجبِ
 يدرو انٍنَتمابِ متمتَتُ

 ياقَس ددمُأوَأنَا 
 توابالتَّ ِلوطُبِ
 اديعب حبسَأو هيف ُلخُدَأ

ال نعفَضادثَّالع وراتو .  
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  ــــــــ
  

  مثل بنَفسجة في الثَّلج
  
  
  
قي َأفبِر مٍوي ممنٍك 

يف  ةأسالظَّهِيررقَاء الرز 
رُأسُلس تغلكلَ افًار 

وه 
يظد عمةي 

مزـبِ ةٌنَي 
 شرق ةكَمسبِجِلد 

و 
بِصي خمـبِ ض 
 بَأو اءرفص انٍنَسَأ
ماب بِصالصعر 

سانِ بِهييأت  
  ـــابِب ىلَِإ
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  ك
 يمستَبافَ

و 
 يلبقا

 نم ُلضفَأ هنَِّإ
 ـال

  . ليدبـ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [148] 

  ــــــــ
  

  جِدا يدعن بم الةٌسرِ
  
  
  
   ةفَرغُ نم ةًالَسي رِِل تبتَكَ

صيغربِرالقُبِ ة رِهنَ نم نِيالس . 
 سِردى لَا ِإهقيرِي طَف تانَا كَهنَِّإ تالَقَ
تالَقَ ، تظَقَيتَسا ، صٍقر 
00. 5الـ  يف صاباح 
تَكَوقَ تباِئصد 
 تمسر وَأ
ونعدا شَمعبِ ترغربة فاءكَي الب 
 اصخَ دعقا مهيدلَ انكَ

  . رهالنَّعلَى 
 
اتَكبها مغَاَأل نيان 
سصيرد يرِي الخَفف .  



 [149] 

 
 اهلَ ُلوقُا َأاذَم فُرِعَأ نكَُأ ملَ
 اهلَ تُلقُ ينكلَ
 ةبوطُعم انٍنَسَأ ةَيَأ علَختَ نَأ
ذَحتَ نَأور مبِيبال نح  
الفنريس . 
  
وتُعض وصتَرجِا هوال ارداروي 
 ةحورمال نم بِرالقُبِ
 تكَرحتَفَ
نََّأكَويشَ اهء يى قَلَعد الحاةي . 
  
تُسلَج شَوكِلذَ تُداه 
نَأى تَّحدتَ تُيهيخـال ن 
 6أو  5
ساِئجر الباقةي .  
 
 تُضهنَ مثُ
ذَوى اللَِإ تُبهفاشِر .  
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  ــــــــ
  

رٌلج مسِي الشَّف  
  
  
  
 يوركر نيوال ني مِل ُأرقتَ
 فرِعَأ الَ ، اهيرِتَشَأ ي الَتالَّ
 هنكلَو ، انَهِإلَى  والُصو فَيكَ
 ايفاالم نِعما  ءيشَ

 دَأحَؤرساء فاالماي 
   ، مزِالالَّ نم رثَكَأ ليأكُ كَان يذالَّ

 وكَان من السهِل جِدا بِالنِّسبة لَه
  فَطيرةَ الجوز، تالَيمجلَه الكَثير من النِّساء ال تُعدَأن 
ع وستَمتيو ديارٍ جيجاص سصا بِامتيدثَأجدشَ اءةاب   
و ابصبِيلتاَأل كزمبِلالقَ اتكذَا - ةيهو  

 هلَ مهدحَأ ادقَفَذَات يومٍ 
هذه السييبِالكَ ةَارةَر قيرِالطَّ ِلوى طُلَع 
 علَى ما يرام سيلَ هنََّأ رعشَفَ
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ن وم الطَلَب لَدنَأو تَيفَقَّو ورِخيهج 
 جارِخَبِال يبِالص هددمفَ
يرِالطَّ ِلوى طُلَعق ي َأفشعسِمالشَّ ة الجةلَيم. 
 وَأ تيرك تانَا كَذَا ِإمدرِي َأ الَ
لِّقَصلاطَيِإ وة َأياي حالتَّبديد 

 سمالشَّ ةعشَأي ف اكنَه ددمم هنَّكلَ
نَأ َلبقَو يتَوم ُلوقُي: 
 مثُ ،ةلَيمج اةُيالح نوكُتَ نَأ نكميم كَ
عبدهاتَا م . 
 5أو  4 َلتُقتَ نَأ كيلَعا انًيحَأ

   ةقَيرِطَبِ نؤمتُ نَأ َلبقَ ٍلجر فآالَ
 روفُصالع نَأى بِرخُأبِ وَأ

 خَراء اَلالم نَأو ، داِلخَ
هتُ تَنك كُنََّأودر  
تَقوك .  
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  ــــــــ
  

  امــرأة
  
  
  
ذهه َشيء ِبُكلٍّ ُمَزیٍَّن ِفنَجاٍن َصحِن ِمثُلُ سْأالر 

 ؛ ِمیَكاِنیِكيٍّ َفَرٍح ِفي َنَتَعلَّق َشَفٍة ِإَلى َشَفٍة ِمن ِمثَلَما
 ِبَأنَغاٍم َتشَتِعَالن َیَداي

 ، التَّشِریح َعِن  ِبُكُتٍب ُأَفكُِّر َلِكنِّي
 ِمنِك َأَقُع ُثمَّ

 ...الَغَضب ِفي اُألَمُم َتشَتِعُل ِإذ
 ُبؤًسا اَألكَثِر الَخَطِأ ِمَن وِلَنَتَعاَفى
 اَألمر ُھَو َذافَھ ، الِبَناَء َوُنِعیَد

 َوِإصَالح َخَساَرٌة
 َیسَتوِعُبوَنَنا َأن ِإَلى

 َقِدیَمٍة َخوَخٍة َقضِم ِمثُل َسبٍت َیوِم َأِصیِل َروَعُة
 الُغرَفة َعبَر َتمِشیَن ُثمَّ

 . ُحبِّي َماَعَدا َشيٍء ِبُكلِّ ُمثَقَلًة
 ــــــــ
 

 الُمھَدرة السَّنَواِت ُكلِّ ِمثل
 
 
 

 المخُموَرة آِلیس يَأعَطتِن ِباألمِس
 ِتین ِمَربَّى َبرَطَماَن

 َوالَیوم
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 ُتَصفُِّر
 ِلِقطَِّھا
 َلِكن

 -َیْأِتي َلن
 اَألحِصَنة َمَع َفھَو

 ِفي
 ِبیَرة ِمن َحوٍض

 َأو
 21 الُغرَفِة ِفي

ل َكرَاَون ُفنُدِق ِفي  ھی
  ِفي َأو
 َبنك

 كُروَكر
 الَوَطِني

 َأو
 ِإَلى َوَصَل

   ِفي ُنُیوُیورك َمِدیَنِة
 اءسم 5:30الـ 

مع حيقبة ورقية 
و 
7 الَوداتر .  
 
 سيِلآ بِانجبِ
فِئانَي فاه 
 من ورق ةٌزوُأ
 يشَّمتَتَ
ْأرسلَا عى عبٍق 
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نَوتُرى كَلَعلوقُتَ ة: 
اُلقَتُرب   
 . اينرويفُاِلكَ
 .رفِّصتُمخمورة ال سيِلآ

 . رديء. رديء
 . ءطببِ لمعفَلتَ

 اداهج ُلاوِحيفَالكُل 
 الَِإ

 . ةهاآلِل
 ِلجَأ نمدخُُل تَ سيِلآ
  ، ابٍرشَ
ختَوجر . 
 ىرخُأ ةًرم رفِّصتُ

 ىلَِإ قيرِالطَّ َلاوطَ
 كَّةدحقَيدة يف 
ال بـو اس 

وْأيتيبِي حباه 
 نيبركضا 

 اتريجالشُّ
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 لثن ميتَقَرِشم ينِنَيعبِ
 نولَم لمٍيفَ
الَو تَنيظر 
 . نينَثاِإل مِوي ىلَِإ
  ايوِس بهذنَ

  . ِلاخلدِإلَى ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [156] 

  
  ــــــــ

  
  يعرِفُونا ، يعمم ، جهنَِّإ

  
  
  

 سيارِي بف فيصي الرامسرفَلتَسأل 
 ماِئنَ بٍلى كَلَع سِمالشَّ ةَعشَأ فَلتَسأل
 ريازِنَخَ 3الـ  فَلتَسأل
 فحالص عزوم فَلتَسأل
 ييتِّزِينوى دقَيسوم فَلتَسأل
 قالَّالح فَلتَسأل

 لاتالقَفَلتَسأل 
 اردالجِمستَند ِإلَى ال َلجالرفَلتَسأل 
 ظاعوالفَلتَسأل 
 ناِئزخَال عانصفَلتَسأل 
 وَأ اَلشَّالنَفَلتَسأل 

المنَ وَأ يابِرخَاف الزاجج 
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 وَأ ادمالس عاِئب وَأ
  اننَساَأل بيبِطَ

  يرِوالثَّفَلتَسأل 
 يف هسْأر قُصلي يذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

  دسَأ مِفَ
  ةَلَبني القُقليي سذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

 ةياِلالتَّ ةَيرذَّال
 حيسالم هنََّأ دقتَعي يذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

 لزِنلمِإلَى ا دوعي يذالَّ قَرزاَأل راِئالطَّسأل فَلتَ
ليي اللَّف 

 رظَالنَّ سلتَخم موتُفَلتَسأل 
 انطَرالس نم رضتَحالم َلجرالفَلتَسأل 
 امٍمحتساى لَِإ اجتَحي يذالَّ َلجرالفَلتَسأل 
 ةداحالو اقا السذَ َلجالرفَلتَسأل 
 نيفوفُكملافَلتَسأل 
 ةغَثاللَّ اذَ َلجالرفَلتَسأل 
  نويفاَأل يلآكفَلتَسأل 
 فجِتَرالم احرالجفَلتَسأل 
 اهيلَي عشمي تَتالَّ رِجالشَّ اقَروَأفَلتَسأل 
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  وَأ بصتَغالمفَلتَسأل 
 ازوجع الًجر وَأ امٍرتَ يارِسمكُ
تَقيلشَعاَأل عاب في حقَيدهت 

 اءمدي اصصمفَلتَسأل 
 ثياغرب بردمفَلتَسأل 
 ارالنَّ ُلكُْأي يذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 كنُكمي من ساْؤب اِلجالر رثَكَأفَلتَسأل 

   ةظَحلَ رِثَكي َأف هدجِتَ نأ
اِئبسهلَ ة  

 ودوجلا ِلسردمفَلتَسأل 
 ةلَيفلبا ِلاكرفَلتَسأل 
 الًولُسم ، اةيى الحدم انًوجسم ، صرباَألفَلتَسأل 
 خيارِلتَِّل ااذًتَسٌأفَلتَسأل 
 ا دبَأ فُظِّنَي الَي ذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

 هرافظََأ
 اهرتَ هجو َلوَأفَلتَسأل  وَأ اجرهمفَلتَسأل 

حِ  يفضالنَّواره 
 كداِلوفَلتَسأل 
 و كنَبافَلتَسأل 
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 مادالقَ هنَبا
  فَلتَسألني
 يقرو سٍيي كف ةًقَرِتَحم ةًبملَفَلتَسأل 
 هيفالس ، نوعلالم ، هى بِرغالمفَلتَسأل 

الحيكاالكَ ، محد 
 دابِعالم اةَنَبفَلتَسأل 
 دابَأ ةًيذحَأ وادتَري ملَ نيذالَّ اَلجالرفَلتَسأل 
 عوسيفَلتَسأل 
 رمالقَفَلتَسأل 
 ةانَزخالي ف َلالَالظِّفَلتَسأل 
 نونُجالم ، باهالر ، ثَّالعفَلتَسأل 
  ـِل انًوتُركَ مسريي ذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

 نيويوركرال
  ةيبِهذَ ةًكَمسفَلتَسأل 
 ياعقَيِإ صٍقرِل زتَهتَ ةًسخَرسفَلتَسأل 
 دنالهِ ةَطَيرِخَفَلتَسأل 
 بايها طَجوفَلتَسأل 
  كرِيرِس َلفَسَأ َئبِتَخالم َلجالرفَلتَسأل 
  اذَي هف ههركتَ ٍلجر رثَكَأفَلتَسأل 
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مالَالع  
 [*]اسمون تُالَيد عم ركي سذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 [**]يكرااك شَج اتازفَّى قُلَع بلَّغَتَ يذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 ةًوهقَ برشي هجالو نيزِح الًجرفَلتَسأل 
 اكبسالفَلتَسأل 
 ةلَيلَ لَّكُ امِعالنَّبِ ملُحي يذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 بيرِغَ ضٍرعي ف رِاكذَالتَّ ذَآخَفَلتَسأل 
 روزالمفَلتَسأل 
 قرو نم ةءالَم تَحتَ اققَي زف ماِئنَّال َلجالرفَلتَسأل 
 باكوالكَو ِلودلِل اةَزغُالفَلتَسأل 
 مَؤخَّرا هعبصِإ عطَي قَذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 سدقَالم ابِتَالك َلاخدالصفحة  ددحمفَلتَسأل 
 امنَيب رٍوبنص نم رطُقي اءالمفَلتَسأل 

الهفُات رِين 
 رٍوز ةَادهشَفَلتَسأل 
 داكنال قَرزاَأل ءالَالطِّفَلتَسأل 
 ةلَّظَالم زافقَفَلتَسأل 

                                                        
   ].س.ر[شاعر وكاتب مرموق من ويلز؛ ): 1953-1914( ديالن توماس [*]

  .]س.ر[ بطل أمريكي للمالكمة في الوزن الثقيل: جاك شاركي [**]
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 نطالب عوجوم َلجالرفَلتَسأل 
 ةيرِاِئدالو ادجِمعةَ الَال ةَيهِلَاِإل نيالعفَلتَسأل 
 يف ةًقَيض َلياوِري سدتَري الذي يبِالصفَلتَسأل 

 ةباهظَ ةيميادكََأ
 اممحتساال ضِوي حف قَلَزني اذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 شرالق غَهضي مذالَّ َلجالرفَلتَسأل 
 اتازفَّي قُنَاعي بذالَّ صخالشَّفَلتَسأل 

 ةلَاثمتَم ريغَ
 مهتُيسنَ نيذالَّ لَّكُو ءالَُؤهفَلتَسأل 
 ـ ارالنَّ ارالنَّ ارالنَّفَلتَسأل 

 نيبِاذى الكَتَّحلتَسأل فَ
 تقو يي َأف كلَ ولُحي صٍخشَ يَأفَلتَسأل 

لَ ولُحيك ي َأفي مٍوي لَ ولُحيك 
سومتُ تانَكَ اءطوَأ ر 

 وَأ اكنَه جولُالثُّكَانَت 
 ةفَرى شُلَجا ِإارِخَ تَنكُ

فصراء مع حرارة دةَئاف 
  اكذَأل فَلتَس . اذَهفَلتَسأل 
 هرِعشَ يف رٍاِئطَ تالَضفَبِ َلجالرفَلتَسأل 
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 اتانَويالح بذِّعمفَلتَسأل 
 انريالثِّ اتعارصم نم ديدالع دهِي شَذالَّ َلجالرفَلتَسأل 

سِإ يفناباي  
 ةديدك الجالَيادالكَ اتاريس ابحصَأفَلتَسأل 
 ريهِالشَّفَلتَسأل 

  انبجاللتَسأل فَ
 قَهماَألفَلتَسأل 

ورَلج ةلَوالد  
 نيبِعالالَّ ادحاتِّو كالَالمفَلتَسأل 
 نيفيزالمفَلتَسأل 
 نيرِوجْأمال ةَلَتَقَالفَلتَسأل 
 انمالس اَلجالرو علالص اَلجالرفَلتَسأل 

الوراَلج القَ واَلطامة و 
الرالقَ اَلجنيرِيص 

 و ، روالع اَلجالرفَلتَسأل 
الراَلج نجِهتَاجِين المسيااِئا دم ، والراَلج ارِالبيدنجِ نساي 

  اتياحتَتَفا لَّكُ نوُأرقي نيذالَّ اَلجالرفَلتَسأل 
الصةفَيح 

 دارو نولُاسنَتَين يذالَّ اَلجالرفَلتَسأل 
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 ملَاَألبِ نورعشي ادالكَبِ نيذالَّ اَلجالرفَلتَسأل 
 رتضحملافَلتَسأل 
 نيرِاضحالو جِورالم زج اتنَياكمفَلتَسأل 

 مدالقَ ةركُ اتياربمِل
 ءالَُؤه لَّكُ وَأ ءالَُؤه نم اأيفَلتَسأل 

 وفَلتَسأل فَلتَسأل فَلتَسأل 
جيمعمه سولُوقُيلَ نك: 
مزجةُر وزجة لَّم  ىلَعاجِ السيثَكالَسر 
ممتَسا ييطع رحا ٌلجتالَهم .  
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  ــــــــ

  
  يــوم لَطيــف

  
  
  
 يستَمر سوريالفَ
 اءذَح اطبرِ َلثم اَلجالم سحِفَتَ مياهفَمال
ئرِتَهم 
وجانٍنَسَأ ع ويزِنخر قَمدد قُرين اصىلَع 
 جرمال
   بارِوجِل اجرد حتَفَأ
 ةرذقَ

 ةصروب ارسمسعالَم 
 َلثم فُرِفرتُ بٍلص اتُركُ
 اتاشَرفَ
ومينُكي الشُّنوعبِ روالمت َلثم 
 ذَات َأهداب ةيطغَأ تَحتَ ما ءيشَ
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نيتن وتَيحرك 
يبِوص 
ساعيرِي البد ونُجمن و 
يلِّسي ِل محيقةًب ولُممقَبِ ةًءواقع 

 اما متَمأكُولَة 
نم ضِعب ْئفالفَنَاء انِر 
ويف مصحال ةمجنِيان ، رٌلج قَيُلب دالجانر 
ولُحيباِإلبِ مَلفَسَأ ارِح  
ٍلين ما هٍئاد 
 ةرالكُ اتياربمو انِريالثِّ ةعارصم نع تُْأرقَ
 ةمكَالَالم اتياربمو
 التَالق يف ةٌرمتَسم روماُأل
وسِاِئنَي الكَف ليعوبن يف درهة 

 اتاريبموتَخيلوسظَالنَّ نلَِإ رانقَيى الس 
 ىلَِإ جِارِخَلِإلَى ا بهذَأ
 قَةلَطم بِصورة ءيشَالَال
ةٌلَوج يمدانانج زيروألور ةٌي[*]  
  ُلكَّشَتَتَ  ةَئيذب اهوفى َألَع سِْأالر ةُيطغَأ

                                                        
[*] Orange Zero:  ُماركة  دراجات المترجمة[ ةهوائي[.  
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 ةاصم ةكَمس َلثم ياممَأ
صبرِيالخَ اح ، ويم جيلََأ . ٌليمِلذَكَ س؟ك 

 لوقُتَ ةٌنَيدب ةٌَأرما
 ةابجى اِإللَع ةرقاد ريا غَنََأ
ولَعى الريصذَأ فهب 
 الًجِخَ
 ا هربِخُأ نى َألَع رٍادقَ ريغَ
نِع نِيكِّالس داخيل 
وغرِلذَ مالَُأ كَأ ظُحمالشَّ نس ةقَرِشم 
 ىلَيا عاِلع تبسح روهالز نَأ

 اهطويخُ
نََأوى لَا عيا لَدم: 
طبن ، سرَأ ، ةٌرافٌد ، وكُوبسڤيك 
 يااشم حولَُأ
 انرطالقَ مِعطَبِ ديلج نم اننَسَأ
 ةايعدبِ موقُتَ ةٌيعمد اتٌونَقَ
 ةيذحَأكَ فُرصتَتَ ةٌيذحَأ
 ددحالم تقي الوف ُلصَأ
نا يفتصاف تَّمدق  
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نم حادد .  
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  ــــــــــ

  
  ثَّـالثةالمجموعة ال
  

  
  بفي شَارع الرعب وطَريق العذَا

  
  1968 - 1965 داِئصقَ
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  عيبِي الرعا فاِئما روي انكَ

وسا نَنَّكُ ، جِارِي الخَفمالطُّ عوير   

  ا هلتُقي مي لَتالَّ

الضباب خَالداني   
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  ــــــــ
  

ـَ   ـاجةُ بِيــرةزج
  
  
  
  :ولتَِّل ثَدا حدجِ زجِعم ءيشَ
  اءرى الولَِإ يتريبِ ةُاججز تبلَقَنا

  ، اهتداعى قَلَع ضِرى اَأللَعواستقَرت 
  ، اهتُوغر طَبِهتَِل ةلَاوِى الطَّلَع اهتُعضوفَ
  موالي ةًظَوظُحم نكُتَ ملَ الفُوتُوغرافيةَ روالص نكلَ
  دلجِ ِلوى طُلَع اريغص اقش اكنَه نا َأمكَ
اِئذَحياَأل يلَ ، رسكماَأل نر ي غَفاية البةاطَس:  
  نيانوقَ اكنَهفَ: ريثى الكَلَع ُلوصا الحنَنُكمي الَفَ
  اتزكَالو اطمنَأ لُّكُو ، اهنعا ًئيشَ فُرِعنَ الَ
جهلِل انَتزحرجتَّلا وَأ ق؛ ديم ذَاما يضع  

  طالق مِي فَف رورحالشُّ
  الجالر ضعبسجِن ا اذَمِل وَأ ، َلوقُنَ نا َأنَلَ سيلَ
َلثم اجِنَسةفَيِلَأ ب  



 [173] 

فكَتَسا نِيي حخَآ انورن ثَأ يفداء خضةم  
لَ َلالَخاٍل الَي ناَئهـ  ةي  
لتك هي  

المهةُم الوعرب ، حنَوملَ ن  
  ةَاججزال نَأ ظِّالح نِسح نم هنَِّإفَ ، كِلذَ عمو . ااذَمِل ملَّعتَنَ
قَوتع وةًفَاق ، وغرم   
  ، يكسيالوِ نم ةًداحوو ذيبِالنَّ نم ةًداحو يدلَ نَأ
  ، دةيج ةلَيلَبِ ، ىرخُأبِ وَأ ةقَيرِطَبِ ، رشِّبا يذَه نِإفَ
وربا غَمدا سوكُيلَ ندطَأ فٌنَأ يلو :  
ذَحاء جيدد ، طَملُّقََأ ر ، يزِمد مالقَ نداِئص .  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 [174] 

  ــــــــ
  

  الجثَّــة
  
  
  
  تُنكُ
ماقًلَّع انَه  
  أسٍر الَبِ
  ةلَيوِطَ ةرتفَِل
  تيسنَ دقَ ةَثَّالج نَأ ةجردِل
  ا اذَمِل
  ىتَم وَأ نيَأ وَأ

حماَأل ثَدر  
  
َأوابِصالقَ عمد  
  اءذَي حف يشمتَ
  الَ
تَهيم  



 [175] 

  
وغرَأ من  
  عابِصاَأل

 اِئحشَأتُقَطِّع ِإلَى شَرياء  
متُوسشَأ كياء   
تُوحرشَأ كياء  
  سملتَ
  اءيشَأ
َلثم  
اٍلقَتُرب  
  احٍفَّتُ
بٍلص  
  بٍتُكُ
ثَجث  
  دعَأ ملَفَ
اكَِّأتَمٍلكشَبِ د الَقعين  
ما هي هذه   

  اءيشاَأل
  

 [176] 

  باِلي الغَفا هنَِّإ
ُلثم  
صماحٍب  
وضابب  
  
   سوفَ تَذهب بااِلغَ مثُ

  ىلَِإي دياَأل
سِْأالر وقُفالمةد  

  سْأالر كسمتُ
َلثم ييد  
ٍلفط  
كُ َلوحرة  
  ةلَتكُ
هواء ـ بشَخَو  
  اننَسَأ الَ
  ريكفتَ نم ءزج الَ
عوفين تَندةً ححنفَتم  
  ةٌذَافنَ

  علَى 



 [177] 

  ةسينكَ
  لٍّتَ
  ةَأرما
  بٍلكَ
  ينِّغَي ءيشَ وَأ
  
  دالي عابِصَأ

  ازٍزتهابِ سحتُ الَ
  كلمتَ الَ اهنََّأِل

  اانًآذَ
  اهنََّأِل نٍولَبِ سحتُ الَ
   الَبِ
  نيعَأ

  ةحاِئربِ سحتُ الَ
ودنَأ نف  

ي ةُلَوالدكَ تَمضا م  
الهاءر  
القَواتار  

  انعملَو اتارهالنَّ ءوض

 [178] 

المساءات  
ظََأى لَعيرِاف  
  ةرذالقَ
وفري مآة ام  
يهِجو  
  يفختُ ةٌلَتكُ
زجاء كُطًا ِلوشُكمرة  
ٍلفط  
نَيبملِّي كُا ف انٍكَم  
  اتٌكَرحتَ
يددان اِئطَواتٌر  
  ضِرى اَأللَع قُرحتُ
  ةيسدقُي ف ةامالقَ ُليوِطَ جسفنَبِ
ويدان ايان تَتَخَلَّيتَتَخَلَّي   

  . تَتَخَلَّيان
  
  

  
  



 [179] 

  ــــــــ
  

  ةضربـةٌ قَاضيـ
  
  
  
  اننَّطَ رٍاِئطَ امكَ نًايدب ، فًايعض انكَ
دقَو جتُلعه يريط  

ضتُبرسرِبِ هغتَي وجتُزاوثُ هتُذخََأ م قويت:  
  ، سيِئالر ثَدالح رظتَني عيمالج انكَ
  ، لزِنالم ثيثْأتَبِ موقُنَس فَيكَ رفكُِّأو ، ةًريبِي ستَحَأ
  ، اتودَأ ضعبو ةًدضنم تُجتَحا
ونعدرِتَقا اهثَكَأ ببِ رى ـنَمالي  
  اءوضاَأل ىلَِإ رظُنَأ تُنكُ
يالشَّوالَّي اِلالتَّ ءفُرِعَأ يذَأ هن الجيمواانُكَ ع  
عيوون ، تُنا كُنََأو راكا عىلَع كركَتَب ينَِّأي  
  فًااقو تُضها نَمدنعو ، يلِّصُأ
  ؛ فًايعض تُنكُوا يوِقَ انكَ
حتَعَأ ، انًسقينَِّأ ، د َأ فَوسوعلَِإ دزى المرةع ،  
  . سااِئزا باِئفَا ماِئد تُنكُ دقَلَ

 [180] 

  ــــــــ
  

  قَبل ظَهيرة يوم أحـد
  
  
  

  ، ابرييلج ، سبانخ
  نوارهني مهلُّكُ
  ، نورجِفَنيو نوارهني مهلُّكُ

  ، بربادوس ، بربادوس
  ؟كيمدقَع ابِصَأ نيَأ
  

 انكتَناَألغصسالطُّ ، رويقَتَ رع ، والمبقرِتَحي تَان ،  
  ، ةامقَتسابِ نفقتَ اتُراهعال
  ، سدتُكَ ُلابِنَالقَ
مساء ، صبالًيلَ ، ااح ،  
  ، ةٌاهفَتَ

وقُصتَ رافةٌه ،  
طَمر فَّنَتَيس َلثم قَابِنَز وفَ نمق ْأريس ،  



 [181] 

  اتٌاشَمكَ اتٌاشَمكَ
  ةيذالَوفُ كابِشَل مثم تٌالَبقُ
  ، ثِّعالبِ ةٌَئيلم اهوفَأ
تَمعددو ووجه تَمنوقُلِّم ،  
  ، لمتَكم رٍمقَي ا فيدرِولُفُ
سةُكَم مٍفَبِ شٍرق تَميبِ ُئلرٍلج  
رمٍفَبِ ٌلج تَميفَالتَّبِ ُئلاهة ، طَمر  
طَمر تَخيلظَالنَّ سى شَلَِإ رجاعة ساعيِئكَ اتبة ،  
  ، ٍلويخُبِ ملُحتَ ٌلويخُ
زوهلُحتَ ربِ مزرٍوه ،  
  ، ليمي الجمحلَ نم ةبيِئكَ اتاعس عِطقَبِ برهتَ ٌلويخُ
  قرِتَحا تَانيبسِإ لُّكُ ، قُرِتَحي زبخُ
مدلُحتَ نفُبِ موهات ،  
كَأ ُلابِنَقَوبر دَأ نمغَمَأ ةيشَ يء ،  
  اريهِنا
ِله السنَصتَ اتُاعع الد؟ةَكَي  
دويتَ كفُق ى لَعساجٍي  
  ، حيصتَ ةُهافالتَّ ةُقَلِّمتَالم كويدال

  ، رايبِكَ نوكُيس بهاللَّو ، ةًياِلع نوكُتَس ةُلَعالشُّ

 [182] 

  ٌلبقُ ٌلبقُ ٌلبقُ
  ، ديعب ءيشَ لُّكُ

  آمُلو ، مويال رطمتُ نَأ آمُل
  آمُلو ، اتُراِئالطَّ تَموتَ نَأ
  آمُل ، راْأفَ طُّالق دجِي نَأ
  آمُل ، كِلى ذَرَأ الََّأ
  آمُلو ، رطَالم َلطهي نَأ
َأي فيشَ يء بيعد نع انَه ،  
آمُلو رٍسجِي ف ، سكَمة ، صبارة فانٍكَي م ام  
  ، ةريهِلظَّا ىتَّح رتَخبتَتَ بارِوشَ
  بِزهورٍ وخُيوٍل ملُحَأ

 رتَنكس انالطُّ .اَألغصويقَتَ رع . المبيان  
  و ةفَرالغُ ربعي شمتَ يتراهعو ، قُرِتَحتَ
  يِل مستَبتَ
  
  
  
  
  



 [183] 

  ــــــــ
  

ـابعباقٌ سس  
  عندما تأرجحت المالئكَةُ خَفيضةً ثُم احترقَت

  
  
  
  9ى لَِإ وُلحتَتَ 6 الـو ةَحولَّال تُداهشَ
عبد موضىلَوُأ ة طَ 18 نموابر صاحٍب  
12ن م . . . دلِل انِتَقَيقدبء ورٌلج بيدن  
  ، رورالم تُعطَتَسا ينِّكلَو ، يرِهظَ فَلخَ رشحني لَّظَ
رثُ ، زِوفَلِل 20ـ بِ تُناهخَ مالى لَِإ تُجرحطس  

  : يجِامنَربَأنظُر في اَألسفَل ِإلَى 
  ةٌيزِركَ اممكَأ ، ةٌيزِركَو ةٌيانوجرُأ اعبرَأ
 َلالَخ ، فنعبِ عفدني ـرمحَأ يدنه ،3 ةكَرعالم ةُاحس ؛ ةعبقُ مثُ

فٍّص يوِلع،  
النَّولُّظَ اسشُموا يون تجياه  
لَعمِغى الر أنَّ نمملَ ه نكُي نَهاك كَملذَِّل انابه ،  
  ةابوالبى لَع مهنَوعضوا يانُكَ

 [184] 

  ركَّالس ىلَع ِلمالنَّا مكَ اسالنَّ ريسي مثُ
  ، بوكُسمال
الومةُنَياك  ةرعبِهِم بِس ورِلتَديواتُوم  
واانُكَو عممييبِ ناه ،  
وبِ اآلنا ِلولُحلسباق عابِالس  

  حٍببقُ نتالنَّ قُرعالتَّانفَجر 
  واتَّسع 

  ، ملحالى لَِإ ةدوع قُيرِطَ اكنَه نكُي ملَ
  ةابوالب نم ةًجارِخَ ُلويت الخُاءج مثُ
وبتُثح لَأ نعوانـ ي  
تُيَأرمه ، وبدبِا الصي را بِاكنابحراف  
  فلى الخَلَِإ هسْأر بحسيو ، ِلاخالدي بِرِجي انصحال انكَ

وصب كَّالسة الحيدديجِارِالخَ ةةي ،  
وميُلوالقَي نَنُك مقَيرِالطَّ نالَّ ةي كَتان ميي بِشها الحصان  
  ؛ رااسخَ انكَ هنَِّإ
   ةًيلًِّئا كُاطخَ فُرصالتَّ انكَ
  ارالبى لَِإ تُيشَم مثُ
نَيبا تَماِئالفَ ىطَّمنوز ،  
  ، يابِرشَ بلُطَأوَأنَا  ةَياِئهالنِّ اتماِلكَالم نورجوا يانُكَ



 [185] 

نَيتُ وانحنَهكِّفَُأ اكر  
  جدرانها اتُوصَأكَانَت  ناكمَأ ةرم ذَاتَ تُفرِع دقَلَ

  ةبوذُعبِتَبكي 
الي ِلت كَشَفَ ثُيحمرن اايفَة عادصم ،  
  ةٌيسمُأحين َأصبحت نًا وزحم ةرمذَاتَ  تُنكُ

 ةايي النِّهمِولنَِّل ةًلَيلَف بيعاد .  
  اِلسرِإِليذهبون  مهعمسَأ ،ُلادالنَّ اَلقَـ 
الحلَِإ 7 انِصى السبياِلالتَّ اق .  

 ةرذَاتَ مبأو تُينَّغَوار ، حَأوشُ تُقراومع  
فصَأ انٍكَي مبح قَمديشَِل ا الَسفنَِل الَِّإ ءيس  

  . اكنَه انكََأيا ما 
  ، فيي الصف اتعقَنتَسى الملَدا عبَأ ناهرُأ الَا نََأ ـ
  . هلَ تُلقُ
  لاخلدِل دشالح اءج مثُ
نوكُشي  
شيرنوح  
تَيجنولُاد  
ون يفَكِّرني االفتوَِأ ارِح سِنالجِ وَِأ رِكالس ،  
تُعلَّطَتَو يِلوح  

 [186] 

َلثم رظَقَيتَسا ٍلج فنِجي الس  
ا وَأيا كَمان نَهاك  
  ، كِلذَ ثَدح دقَفَ
  يابِرشَ تُيهنَأ مثُ
وتُيشَم بيعاد .  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 [187] 

  ــــــــ
  

  أخرج ُألحضر البريــد
  
  
  
  ةُفَيرِطَّال ةُريهِظَّال
فُ ثُيحسَأ تَزحراب من يالدانِد لثم  
راقصي اترالتَّع  
  . وررحشُ ِلبق نم بصتَغتُِل
  جِارِى الخَلَِإ بهذَأ
وملِّكُ ع صوعد وهوبط عارِي الشَّف  

  نًاولَ اءرضالخَ شُويالجتُطلقُ 
َلثم عِابِالر نم لويوي[*] ،  
يا َأنََأوبَأا ضود تَمخِّضا ممن الدلاخ ،  
   ،مجهول  ارٍجفنا نم عونَ
  يَأ دجوي الَ هنََّأبِ ، امبر ، روعشُ
عدو  

                                                        
  ].س.ر[المقصود عيد االستقالل األميريكي  [*]

 [188] 

ي َأفي انٍكَم .  
  
  قودنى الصلَِإ تُلصو مثُ
ونَهاك  
  ى تَّح الَو ـ ءيشَ اكنَه نكُي ملَ
  ا هنَِّإ ُلوقُتَ ازِالغَ ةكَرِشَ نم ةٌالَسرِ
غتُسهقُل  
مخُأ ةًرىر .  
  
الَو تَّحالَى مقَ ةٌظَحيصةٌر نم وزجتةقَابِى الس  
  اهتادعسبِ راخَفَتَتَ

الحاضةر .  
  
يبتَي دثُح دَلاخ  وقندصيرِالبد عٍوي نَف نم  
عصتَ مِديدٍليوِطَ ق عبدمِئا يس   
ُلقالع .  
  ةٌتَيم ةٌاببى ذُتَّح اكنَه سيلَ

  . لفَسهنَاك في اَأل
  فَرِعَأ ني أغبني انكَ ، ركِّفَُأ ، قُمحا َأنََأ



 [189] 

ماَأل أنر ي ورداذَكَه .  
   زفقتَ رِوهالز لَّكَُأن  وا لَمكَ ُلخُدَأ
  . يادعسِإِل
  
  ةَُأر؟ المءيشَ يَأ
  . ُلَأستَ
  اكنَا هذَام ، بيجُِأ ، ءيشَ الَ
؟ارِطَفاِإل ِلجَأ نم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [190] 

  ــــــــ
  

  اِإلطاحة ريدنت ُأكُ
  ام خصٍة شَوجز لَكن كُلُّ ما َأطَحتُ بِه كَان ومةكُالحبِ

  
  
  

  داحو بلَعثَو ، اداوج 20 قَوالً فَجر 20 ، بالكَ 30
  ، نوبتُكيم هنَِّإ ، انَه رظُنا مثُ
  ، ةسينالكَ ، ةلَوالد ِلجَأ نم ٌلفَّغَم تَنَأ
  ، انَاَأل مِلي حف تَنَأ
  ، يدقالنَّ امظَلنِّا سِردا ، كخَيارِتَ ْأرقا

  . ةنَس فَلََأ 23ا هرمع ةَيقرالع برالح أن ظحالَ
حكَّذَتََأ ، نًاسر 20 ذُنم عاما متُنكُ ، تض ا اِلجسمخَ عياط يوهدي 
  ، ٍلهكَ
  مثُ ؛ ودى العلَع بٍوصم عٍفَدمكَ احِبصالم ءوي ضف هفُنَأ
  ةياِلغَ ةقَّي شَف اشَع ياِلطَيِإ ينالَديص اكنَه انكَ
حي َأفنِس زجء من المنَيدتَ ؛ ةطَِإلِل انَرآمةاح  
  ، ةرتسي ا فاررزَأ كيحي اطُيالخَ ، ةحنِّرتَم ةلَالَسبِ



 [191] 

اِلطَياِإلوي يدس يسجةًار فيي عين ، شيلُعيا ِله ،  
  ، نكَما َأملَّكُ ةماِئد رٍكس اِلي حف ، ةٌحنِّرتَم ةٌلَالَا سنَا َأيصخشَ
  عاقي الوف هأنَّ ريغَ ، بِئتَكم ، اعوج روضتَي ، ديج ٌئارِقَ
  ، ةنَيغض نم يدلَ ام لَّكُ لَّحيِل انكَنكَاح جيدا لفَتَاة  نِإفَ
  يدوهاليو ياِلطَياِإلى لَِإ تُعمتَسا دقَلَ ؛ اذَه فرِعَأ مي لَنِّكلَ
  ةضرتَقم ةارجيس نِيخدتَِل ةملظالم ةقَّزِاَأل ىلَِإ تُجرخَ مثُ
وشَماهدلخَ ةفيات البويتَشتَ تُلع يفيالنِّ اهانر ،  
  ، ةايفَالك هيا فمبِ الًاجرِ نكُنَ ملَ :غَفَلنَا عنها م انٍكَي مف نكلَ
كا َأبوار ا غَصبِارميا فه فَالكةاي ،  
 ىضوالفَ نِإي فَاِلالتَّبِو ، نيِلوملُ انَّكُ وَأ ثَدحالتَّ طقَفَ َأنَّنَا َأردنَا وَأ

عتم ،  
  عم تُيقَي بننََّأِل اباضغَ ياِلطَياِإل اخَشَو ، يدوهالي يفِّوتُ مثُ
وزجته نعدا ذَمهلَِإ بيى الصِلدملَ ؛ ةي ة متَهيباِإلطَاح  
  ، ةلَوهسبِ اهبِ حيطُأفَ ، ةيصخشَّال هتموكُحبِ
تُنكُو ذمنا بعبءيالشَّ ض : اِئنَ اُلفَطاَألكَانيمن فَري الغُفة 

  ؛ىرخاُأل
 تُذخََأ مثُ ، ةهافتَ ةاربمي ف رٍالَود 200ـ بِ تُزفُقًا حالَ ينكلَ

حى نُلَِإ ةًلَافرِوو ُأيزانَلي ،  
وتُفقَو فاوِي الزية تَسما ملَِإعوى المى القَقَيسادمة من اتانَالح  
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  ، اتانَلحا ِلاخى دلَِإ تُبهذَ مثُ
ونَهاك كِّفَُأ تُسلَجر يف اليوهدي المتي ،  
  ، ثيدالحو ارِرزة اَألاطَيخ وه هلُعفي انا كَم لَّكُ نَأ فَيكَ
فَيكَو اتَم غرنََّأ مكَ هقَأ انوَأ نى مي اـنَّم  
  ، لمعتَ ملَ هتَانَثَم نَأِل ؛ اتَم دقَلَ
وربا َأنقَذَ امم ذَِلك كَان ول سترِويت ومانهنات  
الكَوينةَس ونسترال ببِرك الغَارةَي وورما و  

ال ةَفَّالضسيىر ، لَوكن وزةَج يالصِلدلَ تانَكَ ، يةًفَيط ،  
  ، اابالب اتسهسهو ةادسالو تَحتَ َلابِنَقَ نم ةًبعتم تانَكَ
كَولَ انيدا قَهولَ امجِ فٌيطاد ، وقَيسان ججِ ةٌلَيماد ،  
   ةًموكُح نكُي ملَ فَعالض نَأ: تُرعا شَمكَ ترعا شَهنََّأ دقتَعَأ ينِّكلَ
وا نُوكُي ملَا دبَأ اَلجالر نَأو ، تقو لِّي كُفا داحو ، الًجر انكَ هنَّكلَ

   اءيوِقَأ
  مهارِكَفَأا مكَ
َأوكَفاَأل نتانَكَ ار وكُحمتَ اتحى رِلَِإ تلَو؛ الج  
وثَ نمقَفَ مد بماَأل َأدر كَيرَِأ ىلَعة مع راميتي نبوكُسم  
  ، ةًروثَ ، ةًبغر: مِوالنَّ ةفَري غُف ىهتَناوِ
هرتَنا اءىه ، ت  ُلالَظِّالواهتَزفي مهب حِيالر ،  

  ، عفَدم َلثم تعدصتَ ، فويل سثماهتَزت 
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الكَ 30و20 ، ب ر20 قَوالً فَج جاواد ، ارِطَيودلَعثَ نا وبااحد  
بعر سمشَّال تَحتَ ِلوقُالح ،  
خَوتُجر ما نلفثُ ، اشِرثَتَ متُباء ، وهتُشر طبين  
ا قَيرِي قَنِّكًا َأرِدما جِيرِببا ديجنَأ ب   
  . ىرخُأ ةًرم ركَسَأ
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  ــــــــ
  

  الفتَيــات
  
  
  
 ىلَِإ رظُنَأ تُنكُ
عسِاك والضء  

 ذَاته
مةَد 
5 نَسوات 
تَ ثُيحجمع يلَعه 
 بزعَأ اربغُ
تَالفَواللَّ اتُيواتلخَي دن انَه 
 اضيَأ نكُ
الَوغُشمت 

 هفيظنتَبِ نمقُيعن َأن 
 عانمُأ مي لَنِّكلَ
  الًوغُشم تُنكُ دقَفَ
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 ضايَأ
 ظَحلَأعن َأن 

تَّحى اآلن  
 
  ءوالض نَأ كِلذَ

الساطع  
 ةاءدربِ
َلالَخ 
5 نَسوات 

  . ذُو قيمة
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  ــــــــ
  

  مالحظَة في إشعارات الرفض
  
  
  
 ا ددا جِيج سيلَ
 تَوغَّلتَ الََّأ

سوكَ اءِلذَ انك  
 اردجِالفي 
 يرِشَل البقالعفي 

 في النَّوم
 ةظَقَيفي ال
 سنجِفي ال

  في التَّبرز
 ءيشَ أيفي  وَأ
مينُكستَ كمهتُي  
  وَأ

 . هتُيمستَ كنُكمي الَ
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 كسمتُا مدنعفَ
دجةٌاج ودتَدا ه 

 اهيف ةُاججالدتُوغل 
و كين تُمسح  

 ةُدوالدبِك 
)حوا َأي ماتًي( 

 ، لوقَُأ نَأالبد 
ى تَّحا َلالَخقَارِهافت 
 ، ةياسسحِلل
  ذَِلك نِإفَ
ميتعاه . 
 
 َلثا مهنَِّإ

 يدَأن تُعهذقَلا هيصةد 
  مهفَأسفَ
  ملَ طقَا فَهنََّأ

 . تتم إجازتها
وستانَكَ اءو نَهاك 
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يددان بةٌنَيد 
 ةَاججدال َأن وَأ
 نا َأهنكمم يلَ
 . ىرتَ
  
في المرالقَ ةادةم 
 ةًضيبا هيف رسكَأي تالَّ
كِّفَُأسر كيف . 
 بلِّقَتُفَل
 ةكَوشَبِ
 كِلذَ دعب مثُ

ةَلَعالشُّء يأض 
 ما كَانَت اذَِإ

 يلَد  
  . شُعلَة
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  ــــــــ
  

  قصــة حقيقيــة
  
  
  
وجوده ماشا عيرِالطَّى لَيق عِيرِالس 
غَمحَأ نٍولَى بِطرم 
اَأل نمامم 

 ذَخََأ دقَكَان لعةَب صحٍيف صةَئد 
 ه وضع عطَقَ مثُ

 يسنالجِ
 ـ ُلوقُي وا لَمكَ
  متُلعا فَوا مرظُنا
 ي؟بِ
ميِلذَكَ مكُنُكحاال كاظُفَت   
  . ةيقالببِ
 
كَودقَ ان وضع زجا مهنء 
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فبٍيي ج 
وزجا منءه فبٍيي ج   

  رآخَ
وا كَذَكَهان ثُيح وجوده 
مااشي  

 .قُدما
  
لَّسومىلَِإ ه  
 اءبطاَأل
 اءزجاَأل ةَاطَيوا خلُاوح نيذالَّ
 اهتادعِإِل
 اءزجاَأل نكلَ
 تانَكَ
 ااممتَ ةًعانقَ
 . اهيلَع تانَكَي تالَّ اِلحلابِ
  ارٍمح لِّكُانًا بِيحَأ ركِّفَُأ

 بٍيطَ
 نع دعتَبا
وشِوح 
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مالَالع . 
ربتانَا كَم هذتَقَيرِطَ هحالِل هتاجِج ضد 
وَأا ذَه 
 اجِجتحالِل هتَقَيرِطَ
ضد 
  . ءيشَ لِّكُ
  
  يةرح ةُريسما هنَِّإ
 داحو ٍلجرِل
 دابَأ رشحني ملَ
يبن 
 ى قَيسوالم ضِورع دقنَ
هَأوداف  
 . لوبسيالبِ

  فَليبارِكه 
 . ام صخشَ وَأ ، اُهللا
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  ــــــــ
  

  [*]قابِج سـب بلكَ
  
  
  
 ةدشَبِ دسالجبِ ثَبشَتَ
 اديج هكَسمَأ
كوارتَعَأن ي بأح 

 لَكَانيده بسةٌع تَنيظورن ففٍّي ص نُقطَةٌ وصيغةٌر 
 ، ةداحو نٍيع قَوفَ
 ندماكَ نم ٍلفطبِى قَتَلا مثُ
 ـ كلالسكَ ةقَيقر عٍرذَأبِ
 ، دايج ذَلك انكَ

 ؛ اَلالمت قَلَأو ةُنَماآل دوساُألزأرت 
صعلٌّكُ د نمهما وهطَب عةَد مرات ، 

 ةَرالم كلت رسخَ هنَّكلَ
                                                        

[*]  Pug dogs  لديها أنف  ،نوع من ساللة  كالب الحراسة األقزام :أو كالب البج
  .]المترجمة[مسطح ووجه  مجعد وآذان كبيرة 
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خَوسر مباةَار والعةد 
 ، ةًيلِّا كُهيف َلاتقَي نَأا مهنم يَأ عطتَسي ملَ يتالَّ
 ، أصوات التَّرهيب َلالَخ نِيقَاشا عمكَ رِاآلخَا بِمهنم لٌّكُ ثَبشَتَ
وتَنا اآلنىلَى ِإه مكاي 
 ، اتيارِطَّالبو تويالزو اتارطَاِإل رِييغتَِل
نُّقطَة الولَعنِيى الع 
 ، ةًريغص اُلزتَ الَ
لَونَّكهألُستَ الَ ك ، 
 ءيشَ يَأ نه عألُستَ الَ
ربساا بِمنَثتاء 
 ؟رطمتُس اهنَّأ دقتَعتََأ
 وَأ
 ؟قُرِشتُس سمالشَّ نَأ دقتَعتََأ
الَّويت عةًاد سيجِيب يلَعـا بِه 
 الَ ةنَعاللَّ
 ازالغَ نم مهِالم كانُزخَ كيدلَ نوكُيس مثُ
  . قلطَنتَ مثُ
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  ــــــــ
  

  بقَــةطَ
  
  
  
الَُؤهالَواَأل ءة ديسدرةٌ مصيهم حلَد  
نَأ مهِيلَع نَصيواْع اكًولُم 
اٍل نمرِج كارِب نالس 
تَيدولُاون ساِئجر 
ي غُفرف صيغربِ ةميا فه فَالكةاي 
 ظَحلتَِل

ظال واح؛ اد 
 مهلَ ةبسالنِّبِ
 شَىالَتَ لُّكُال
َلثم وضتَحتَ ء 
 اببال

 لَكنَّهم
نوكُرِدي 
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وتَيحولُمال نغ؛ ابي 
 ىتَّحضرِبوا ووا عدخَوألنَّهم 

 رفصال
تَنيظورن توالم 
مع رِبالص تَعالملد 
 اهلَفط ملِّعتُ مُأِل
 . لكُْأي نَأ
  ءيشَ لُّكُ ، مهلَ ةبسالنِّبِ
يرف 
َلثم رودة مِي فَف 
ريزِنخ . 
 نِدالم اقُرتحا
 نوكُي نَأ بجِي انكَ
اذَكَه . 

 ةاممق اتنَاحشَلَكن كَ
 بالحبِتَرتَج 

 دالَواَأل ءالَُؤه نِإفَ
ربام 

 اكَرولُ َلثمينشَُأون 

 [206] 

 قيرِالطَّ جارِخَ
مقَ عيصدخُأ ةرى واحةد ، 

 َلثمينشَُأون 
االزوسر 

 يحملقُوا في ِل
 ، شيعال تَزتَ اى مثًنُأ
 مثُ
ثينولُم 
ثينولُم 
ى تَّحطَقُسي  
 ءيشَ لُّكُ
جِ انًيزِحاد 

  . من جديد
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  ــــــــ
  

  تعــايش
  
  
  
 ني ما ِإن نمتُنََّأ ، ينعَأ

 ي قفَرى ملَع ةاببذُبِ تُظقَيتَساحتَّى 
  بِيني ةَاببالذُّ تُيمسَأ
 اهتُلتَقَ مثُ
نَونَأِل تُضهظر يف 

نصودق ديرِالب 
كَ ثُيحان نَهونَ اكع مارِذَنِإلا ن نم 
 ةموكُحال
وملَ ثُيح نكُي نَهَأ اكصٍخشَ ي يفُق الغَدي اَألف 
 ةبرحب
 هتُقزم دقَفَ
ولَِإ تُدعثُ ، رِيرِى السلَِإ تُرظَنَ مقى السف 
نََأ ، تُركَّفَوا حا ُأقحب اذَه ، 
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لتَسَأسقطقَا فَنَي ه شعر قَاِئقَد 
 ىرخُأ
 قَاِئقَد رِشع ةَدم اكنَه تُيقَلتَسا مثُ
تُركَّفَو ، 
 ةريثكَ اءيشَأ يدلَفَ ، هى لَنًعم الَ رمَأ هنَِّإ
 انَي هقلتَسَأس ينِّكلَو اهبِ امِيقلِل
فَصن ساعخُأ ةىر 
 تُددمتَ مثُ

 تُددمتَ
شَومالشَّ تُداهس نم وَألا ِلالَخرال اقصيغرشَِل ةجرة 
 ، ةعاِئر ارٍكَفَأ ةُيَأ يدلَ نكُتَ ملَو ، جارِخَبِال
 ، ةداِلخَ ارٍكَفَأ ةُيَأ يدلَ نكُتَ ملَ
كَوِلذَ انفَأ كَلض زجء 
 الًيلا قَارح والج حبصَأ مثُ
 ـ تُمنو ، ةَيطغاَأل تُيمرفَ
لَوكَ نكان نَهاك لحلَ منيع : 
 ىرخُأ ةًرم ارِطَالق نِتى ملَع تُنكُ
لَحرِ سِفى نَلَع5الـ  ة ساعذَ اتهابِإا ويلَا ِإابى المارس ، 
 ، ةذَافالنَّ اروجِ سلجَأ
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ا ابِعرالمال طَيحيزِحاتَهذَ ن ، ويالصن نَهملَّكَتَتَ اك 
 اتيوصن خُصعفزي الجلالخَ ءفي نم 

قعثُ ، يلم لَجخشَ سجِ صيارِو 
تَوحثَد خُ نعٍلوي 
كُونَفتَاِلين اتُر مكَالَمِ ال نمتقَزنَلثي م 
 اكنَه انكَ كِلذَ دعب مثُ ، تومال
مخُأ ةًرالخُ: ىرَأكَ يرِجتَ ُلويًئايشَ ن ظيهر ىلَع 

 ادجِبِيض الوجوه  انسرالفُو ةاشَالشَّ
ملَو يهم نم ي النِّفهاية 
 ملَعي عيمجلافَ ؛ ازفَ
 هاتذَ بِوكُالر ُلثم مِلي الحى فرخُأ ةًرم بوكُالر نَأ ، كِلذَ
مخُأ ةًررى في الوعِاق: 
 َلوي حاِلياللَّ نم اءدوس اننَطَأ

 اهنوكَ نم الخَجولَة اِلبالجِ نَفسِ
نَها ، اكحلبر مخُأ ةًرىر ، مخُأ ةًرىر ، 
وطَالقار جِتَّيه َلثم يدك عيبر يعن  
 ةربِإ
 ةلَوبالمى لَِإ ابِهالذّو ضِوهلنُِّل تُررِطُضا مثُ
النُّ تُهرِكَووهض الذّوهالى لَِإ اببمةلَو 

 [210] 

 ةًقَرو ىقَلَأ ارا ماسخَ ، ةًقَرو ىقَلَأ دا قَا مصخشَ نَأِل
فري الماضِح مخُأ ةًررملَى و 
دنيق المفاء ، ونعدماارِخَ تُدا عج 
 رظَى النَّوس ءيشَ يَأ عيمالج ِلعفي ملَ
 يهِجى ولَِإ
 ادجِ بعتا منََأفَ
 يهِجو نورا يمدنعا هبِ نوفُرِعيي تالَّ ةجرلدِل

فأكرهمه 
 يننَوهركي مثُ
وغَرينوب 
تقَي فيل 
لَوالَ نك فينولُع . 
 صخشَ يَأ اكنَه نكُي ملَ هنَّثُ ِإيح نكلَو ، تُظقَيتَسا
وقَوفَ فًااق فرياش 
ِإي ِل ُلوقُين فَأ تُنا كُمهلُع 
 طَأخَ
 تُمنَ دقَفَ
 . رثَكَأ
ونعدتُظقَيتَسا ام هذه المةر 
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 اءسم انكَ
 . لمالع نم نيداِئع اسالنَّ انكَ . بايرِقتَ
 مهتُداهشَو ، يدعقمى لَع تُسلَجو ، تُضهنَ
 امرا يى ملَوا عدبي ملَ . نيمادقَ
تَى الفَتَّحاتُي الصيغا  ملَ اتُرثلَمام مرا يلَى مين عبدينعدام 
رلحن . 
 ، نوعادخَم ، صوصلُ ، ةٌلَتَقَ ، نوداقح اٌلجرِ: اُلجالر اءج مثُ
 يَأ نم عظَفَأ تانَم كَههوجو ، ةًلَامكَ ةُاقَبال
 . ىضم تقو يَأي ف تعنص نيوالُه ةعنقَأ
 
وتُدج كَنعزَأ اتًوبقَر فاوِي الزيهتلَتَقَفَ ، ة 
 . ةسنكمبِ
 ، تبعتَ مثُ ، ىرخُأ ةًظَحلَ اسِى النَّلَِإ تُرظَنَ
 ، تسلَج مثُ ، اتضيب عضبِ سيفنَِل تُيلَقَو رِظَنَّال نِع تُفقَّوتَ
نَتَوتُلاو عبايِالشَّ ض زِبالخُو معاه . 
 . ريخَبِي نَِّأ تُرعشَ
  ىلَِإ تُدعو ، ااممح تُذخََأ مثُ

الفاشر .  
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  ــــــــ
  

  المثقَّفــة
  
  
  
 بتُكتَ
 ارٍرمتسابِ
 ةلَيوِطَ ةهوفُكَ
 رثُنتَ
 ، اءوهلا
تُوجلاد 
 ؛ ارٍرمتسابِ
  امم ءيشَالَ
ميكهلَوقَُأ نَأ ن  
  ينعيو الَِّإ

  ، را آخًَئيشَ
  ؛ لوالقَ نِع فُقَّوتََأ ، اذَِل
اذَكَه ، 
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 اريخَأ
 اهسفنَو يه ُلادجتَتَ
 ابالب جارِخَ
 ةًلَاِئقَ
 ـ َلثم ًئايشَ
 ُلاوِحُأ ا الَنََأ
 يسفنَ ضرفَ
كيلَع . 
 فرِعَأي نِّكلَ
 فَوا سهنََّأ
 مااِئد نهنَِّإ ، دوعتَ
ما يندع . 
 مثُ
الخَي فامسة مساء 
 . ابالب قُرطتَ تانَكَ
سلَ تُحما بِهلوخُالد . 
 تالَقَ ، الًيوِى طَقَبَأ نا لَنََأ
  . ينديرِتُ الَ تَنكُ نِإ

 تُلقُ ، سْأب الَ

 [214] 

َألَع تَسَأ نيحم  
 . اآلن

لَِإ تشَمطى المثُ ، خبم 
بتَأد ِلسي غَف 

 . اقبطاَأل
 : جاوزتَم نوكُتَ نل َأثم هنَِّإ
 لبقَتَ
 ءيشَ لَّكُ
 وا لَمكَ
  . ثدحي ملَ هنََّأ ولَ
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 [215] 

  ــــــــ
  

رِد آي كأس [*]  
  
  
  
 ياعمتجاال انِمضلِل يتاقَطَبِ اكسمى ِإلَع تُدتَعا
في الهاءو ، 
 ، يِل اَلقَ
 ادجِالً يِئض تُني كُننَّكلَ
 ، اهتُيْؤر مهنكمي ملَفَ
 الجالر ءالَُؤه لُّكُ
  . انِكَي المام فخَضال
 
 اذَ انكَالم دصقتَ
 ؟ ةريبِكَال اءرضخَال ةاشَشَّال
تُلَأس . 
 تُلصوا ريخَأ ، اٍلح ةيى َألَع ، انًسح . معنَ

                                                        
[*]  Red-eye  أو العين الحمراء: هو نوع ن أنواع النَّمالمترجمة[ بيذ[.  

 [216] 

 رخَاآل مواليفي 
 ، يهِلَِإ اي مثُ ، ماطمطَّال فُطقَأ
 انكَم يَأ ىلَِإ ُلوصي الوننكمي ملَ
 ادجِ اارح ، ادا جِارح والج انكَ
ملَو مينكين ضوَأ عيشَ يء فيي كيس 
 ةنَاحشَ تَحتَ تُيقَلتَسا كِلذَِل
لِّي الظِّف ، تَحاوتُيس 
 بسكَأ ملَ . اذًيبِنَ
شًارق .  
  
 . تُلقُ ، ابٍري شَف بغَرتََأ
 . القَ ، ديكْأالتَّبِ
تلَخَد سيتَان انتَدخمض ،  
 ضخمتَيني نعَأ
ولَجبِ اتَسجانَبِان . 
 امهنم ةٌداحو ، يد آرِ سْأكَ
 . ِلادلنَِّل تالَقَ
بِوخاُأل تالَقَ ، ِلثالمىر . 
سحا رِتَبدااءهى لَعَأا ِلم 



 [217] 

ثُ ، نيكَرالوِ َلوحم 
بتََأدري َأا فجحرَأ ةجنهِل . 
 تُلقُ ، نجُأسي ننََّأ دقتَعَأ . مم ، مم
 . ماطمالطَّ ِلوقُح ني مقيدصِل
يوساَلقَ ، ع ، اي يوسع واي رميا الَنََأ ، م ميكن 
 . ىرا َأم قَدصُأ نَأ
 ءيشَ لُّكُفَ
نَهتُلقُ ، اك .  
 
   الواقفَةُ تلََأس؟ بارِحم تَنَأ
 . يارِوجِبِ
 . تُلقُ ، الَ
اذَام حِل ثَد؟ كهِجو 
حثُاد سيارة يرِطَى لَعق ساردوان ب 
 تُنكُ . قرتَفالم يف زفَا قَم رومخم . عِيرِسال
 . الًمثَ
 ا؟ابب ، كرمع مكَ
 ، تُلقُ ، اممشَّال عطَقَأي ِلفكا يمبِ ريبِكَ
 منَحنيتَِل يتريبِ يي فتارجيس ادمر ضاافنَ

 [218] 

  . ةًوقُ
  
 . تلََأس؟ ةاممشَاء رش كنُكميَأ
له سلَ قَبتَ نَأ كتم طَمارتُدك بعثُ موهافي رم 
 ؟ت بصتُغا

 . تالَقَ ، الَ
س20 الـ تُبح ا اَألالَودريخةَر فُبِولَوحة ةورهجم   
 . اتبورشم ةَعبرَأ تُبلَطَ زٍوجع ٍلجرِل

 امهِياَئدا رِتَبحس ما ثُتَمستَبا اماهتَلك انِاتَتَالفَ
 . انًكمم كِلذَ انكَ ذِإ ، ىلَعَأى لَِإ
نم هو صك؟ قُيداتَلََأس . 
ذَها هلَ تُلقُ ، رفيلدتشيست لورد وهام . 
 ، كتُلَابقَما نَرستَ
 . اتَالَقَ
رماحَأ ، بتُيها العاهَأ ، اتُرجاب . 
ا نَيشَمبعفَنَ ر3ع ارِشَ ق 
 اناتَتَالفَ تانَكَ . رضخَأ قدنى فُلَِإ
 . احتَفما مهِيدلَ
 اعيمج هيا فنَمن ، اكنَه داحو ريرِس انكَ
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  . نم عاجض نم فرِعَأ ملَ
 

 انََأي وقيدي صاِلالتَّ احبصالفي 
 ةعرزالم ِلمع قوسى لَا ِإنَبهذَ
سان بيدرو عِارِشَ يف 
ممسيكن ولَمواقَطَبِن بِيحانَت 
  . ياعمتجاال انِملضِل
 
 ةُيْؤر مهنكمي ملَ
 . هتاقَطَبِ
 ضخمةٌ ةٌَأرمت افَقَو . جِارِالخَبِ ةنَاحشَّالى لَع داحو رآخ تُنكُ
 َلثم اهتُحاِئر تانَكَ ..ياممَأ
اِئرحرمخَ ة . 
تالَقَ ، يزِيزِع ةًلَاِئس ، ا اذَمحثَد  
 ؟ كهِجوِل
شَماجةٌر ، دب ارقص  
ملَ نم في؟لع! 
هرتالَقَ ، اء . 
ربام هلَ ، تُلقُ ، كِلذَ ونك يلَعفَرتَ نَأ كعي يدك  

 [220] 

نم ِلوح صختَيي . 
 . نظُري عيمالج انكَ
نعدما وىلَا ِإنَلص 
 سمالشَّ تانَكَ ِلوقُحال
اِلعةًي  
حاق  
والَالعم 
باد رايهب .  
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  ــــــــ
  

  قَابلتُ عبقريــا
  
  
  

 ارطَي القا فيرِقَبعقَابلتُ 
واليم 
ي فحي اِلوالسادسة من رمالع ، 
لَجبِ سجيبِان 
ِإذ وكَرض طَالقار 
ِلوى طُلَع السلاح 
وىلَا ِإنَلص المطيح 
 يهِجي وف علَّطَتَ كِلذَ دعب مثُ
اَلقَو : 
 . الًيمج سيلَ هنَِّإ
 ي تالَّى لَواُأل ةُرملا يه كلت تانَكَ
 فيها كرِدَأ
  . كِلذَ

 [222] 

  ــــــــ
  

  بــؤس
  
  
  
 طقَ هرتَ مي لَذالَّ ُلجالر هنَِّإ
 ، رامتَسم كيقبي يذالَّ
 لصيا مبرو

  . مويذَاتَ 
 
وهيلَ وجِارِالخَبِ س ي الشَّفعِارِو  
 يف وي َأانبي المف وَأ

الَالمبع ، 
 اكنَه انا كَذَِإ وَأ
  . هتُْأطَخَأ دقَ نوكُا َأم ةقَيرِطَي بِننَِإفَ
 
 انَاِئسَؤر نم اداحو سيلَ
 . نيلثِّممال وَأ ةلَوالد اِلجرِ وَأ
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 . موجودا انا كَذَا ِإمع ُلاءستََأ
 عارِوي الشَّي فشمَأ

ا ابِعريالصِلديات وفَشتَسالماتي 
المارِسح وقَالمياه 
تَا َأنََأوسُلاء عا كَذَا ِإما انودوجم .  
 
 نٍرقَ فصن نم برقا يم تُثحب دقَلَ
َأ ملَوهر . 
رٌلج حي ، حا قيى قَلَعد الحاةي ، 
اُلقَي نعدمُلزِنا ي ييدلفَسَأِإلَى  ه 
عبشِإ داِلع يسجارة 

 تََأنَّكرهينَيى ع 
َلثم تُ رِمالنّ ينَيعحقُد ماضةًي 
بعر حيالر .  
 
 دالي ُلزِنتَا مدنع نكلَ
 مااِئا دهنَِّإفَ
 نيرِاآلخَ نيعَأ
 اهبِ نوكُتَي تالَّ

 [224] 

اِئدماِئا دام . 
ورسعان ما سوكُين خَِّأتَما جِرسالنِّا بِدبيِل ة 
ووكَُأسقَد ن تُشع حاةًي 
 ، ابٍعلُ ، اتءالَم ، ططَق ، اتيِلديص ةبحصبِ

صحف ، نسبَأ ، اءابٍو شتَوالَيكخُأ تىر ، 
لَونك ودن رٍلج حي   
ي َأفي انكَم .  
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  ــــــــ
  

  أن تُقبل الديـدان قبَل النَّوم
  
  
  
ارِببِ دي  امكفالَيلَ ، تَوميلَ نكس  
  ، َلتُقَأِل
  يبِيبِطَاألخضر ِل القُرص ُلاونَتََأ
  اايشَ برشَأ
  اتيرِهزم ربع شِرالق اكمسَأ حبسا تَمكَ
درو .  
  واحبصَأ اترم رِشع وحنَ
نيرِشع  
باحيثن ي بِلقَ نع  

قيقَالر  
لَيي لَفة نم مايبيجِو الع  
فَأ مِوي يحد  
  وسجلناس ولُبِ

 [226] 

خشَوص مفُزِعا ي  
  نفوهتيبِِل
  
  بٍحس ِلالَظ اءرو سلجَأ
ي كَفنٍيم  
رِ َلثمطَ ٍلاجوميحبِ نسيارات جيدةد  
قشَوراوات جيداتد  
قُيالشَّ دنارِوع  
  ةرجْأتَسم ةفَري غُف سلجَأ
  ةيبِشَخَ ةًيقدنب تُحنَأ
  اتيارِع اتديس روص مسرَأ
يثاانًر  
قَالَعات حب  
  خًاوي شُاالًجرِ
لَعدى الجنِيوِلتَ مِالَقَأبِ انِر  
  الفَطاَأل
  شَيعي نا َأنَّم داحو لِّكُِل كورتم رماَأل
  ةنَكمم ةقَيرِطَ ةيَأبِ
  ةطَرشُّ اِلجرِ ، اءبطَأ ، تاالَرنجِكَ



 [227] 

يذِّحانَنَور ويذِّعانَنَوب  
  
  ايموي ةًرم محتَسَأ
  ططَالق نم افُخََأ
لالَالظِّو  
  قالَطى اِإللَع ادالكَبِ امنََأ
  
نعدمتَا ييبِلقَ فُقَّو  
سوكُين الَالعلُّكُ مسَأ هرع  
  َلضفَأ
  َأفَدَأ

ستيبع فُيالص فًايص  
الوهواء سوكُيكَ نبيحرة صافةي  
وىنَعالم  
  ضايَأ
  
  تقالو اتي ذَف نكلَ
  القُرص اَألخضر نِإفَ

  ةنَهدمالات يضرهذه اَأل

 [228] 

  قيرِلطَّخَارِج ا
ونَهِلفَساَألبِ اك َؤمامةُر يدانٍد يدانٍد يداند  
  ى لَعاَألبِ كانَهو
  اءرقشَ ةَيرِوح الَ
  . يارِظَتنا اءنَثم َأانََأفَي نبحتُ
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 [229] 

  ــــــــ
  

چون دونينجر يللعالم اديالصو  
  
  
  
 :ينمهي الَ نكلَو ، يليق الَ ةاطَسببِو ، فؤسملَ هنَِّإ
 اءعمَأبِ يننَركِّذَي اتٌيتَفَو ، ضِوي الحف رِعالشَّبِي ننَركِّذَي اتٌيتَفَ
وانَثَمات وحكَرز ؛ اترفُ  تَبالمؤسا يَأوَأنض 

 اكمسَأو ، اتاممالص كرحمو ، عضروال ، س كريميكُُؤوس اآل
 ، ليخنَّال ارجشَأو ، يوستُومجالَب

 دارِالب ءوداله عمي نريثتُ اهعيمج ... ةاعالقَي ف اتوطُخُوال
 الَِّإ اكنَه ذٌالَهو م ، امبر ، انكَم الَال ؛ رٍبقَ داهشَِل

 ندعسَأ اعِمن نَهرِ اكيرِآخَ الًاجن اِئينيس : 
دينجريل ، وروامب ، ونيلُڤو ، ون ذَاويلسن الطُّفُوِلي هجالو ، 

وسايكَين ، ڤَووخان ج[*]، 

                                                        
الشاعر : رامبورجل عصابات أمريكي في نطاق الجريمة المنظمة؛ : ديلينجر [*]

أحد : نيلسون ذُو الوجه الطُّفُوِليشاعر فرنسي شهير؛ : ونيلُڤر؛ الفرنسي الشهي
ان ڤَ فيلسوف رواقي روماني؛: سينيكَا لصوص البنوك في ثالثينيات القرن العشرين؛
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 ، تالَادنَ ، اتضرمم ، اتعارِصم اتديس: ساتاِئي اءسن وَأ
عاهرات 
  ومع ذَِلك، ...اتراعشَ

 مهِم جِلالثَّ اتبعكَم نم جورالخُ نَأ ضرِتَفَأفَِإنَّني 
 ـ ةغَارِفَ ةريبِ ةبلع مِفَ اممتشا وَِأ
 ، ضعا البمهِضعب ىلَِإ انِرظُنتَ انِتَغَارِفَ انِتَنَثا
 ةخَستَّم نٍفُس عم ةًقَاِلع ةًيرِحب ةًلَيلَ وَأ
 ، اهاِئوضَأبِ كلقعِل ةيتوبكَنالع ةكَبالشَّى لَع ُلخُدتَ
 ةحاِلالم اهاِئوضَأ
  ككُرتتَ مثُ كسملي تَتالَّ

 ؛ دنهِال يف ةعاطَقَم نم ةبالَص رثَكَأ بح ِلجَأمن 
 ببس نود ةريبِكَ اتافَسمِل ةاديق وَأ
تَنَأو خَمدر ممِوالنَّ ن نَ َلالَخوذَاف وتُفمةح 
 ، فاِئخَ رٍاِئطَ َلثم كصيمقَ ريطَتُو قُزمتُ
 ، مااِئد اءرمح ، رٍورم اتُارشَا ِإماِئد مثُ
الًيلَ ارٍنَ قُالَطِإو ويزِهةٌم ، يزِهةم... 
ارِقَعقُ ، بصاتٌاص ، جموماتٌع : 

                                                                                                       
رسام هولندي فيما بعد االنطباعية، أثر على كبار رسامي القرن العشرين : وخج
  .]س.ر[
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فُاِئظَو ةٌقَابِس ، وزاتٌج اتٌقَابِس ، ووجه ةٌقَابِس ، حياتٌو اتٌقَابِس، 
 ؛ شَمندر َلثا متًيم هرِبي قَن ففوهتيبِ
عتُالَج عربات يد محنَ ، اءرمع ، ربام ، 
 انطَيالشَّ نم ةٌعقَّوم مِيحجال نم ةٌالَسرِ وَأ
 را اآلخَمهنم لٌّكُ عجشَي انِبطي انِيبص وَأ
فلي مبٍع ام رصٍيخ ميلبِ ءارِخ انٍخَدص ، 
 انَه سلجَأ ، متَهَأ الَ بااِلغَ ينِّكلَ
 ، ةداسفَ انٍنَسَأبِ ءيلم مٍفَبِ
 هيريك وسبنسر ُأرقَأا نَه سلجَأ
؛[*])اليوم ، إيميلي(وهوبكنز وبرونتي  ڤيلرماو 
تَسَأوموراك ِلدڤ" ساحرة الظَّهِيرة" ىلَِإ ع 
 ، [**]كنارفِل "نوعلاد الميالص"و َأ
في الوتَهَأ ا الَنََأ عِاقم ، و يشَهوء ْؤمفس : 

                                                        
: سبنسرإنجليزي بالقرن السابع عشر؛ روبرت هيريك، شاعر غنائي : هيريك [*]

ڤيل، شاعر مارأندرو : ڤيلمارإدموند سبنسر، شاعر إنجليزي بالقرن السادس عشر؛ 
جيرار مانلي هوبكنز، شاعر بريطاني بالقرن التاسع : هوبكنز ميتافيزيقي إنجليزي؛

ها شاعرة وروائية إنجليزية بالقرن التاسع عشر، شهيرة بروايت: إيميلي برونتيعشر؛ 
  .]س.ر[ "مرتفعات وذرنج"

قصيد ": ساحرة الظهيرة"،و)1904-1841(مؤلف موسيقي تشيكي : دڤوراك [**]
قصيد سيمفوني للموسيقارسيزار فرانك، ": الصياد الملعون"و. سيمفوني من أعماله
  .]س.ر[بالقرن التاسع عشر 
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 ابشَ رٍشاع نم ُلاِئسي رنتاءج دقَلَ
)صجِ رٍيغاد ، لَعى مبا يود (بِخيرنَّي َأنه ويا ما م 
سيتعاال متي  بِ افُر 
 ! راعشَ . مِالَي العف اءرعالشُّ ارِبك نم داحوكَ
 عِارِوشَو سِمي الشَّف تُيشَم موالي:  ادسفَ
هذه المَأ:  ةنَيديشَ ى الَرتََأ ، ءلُّعيشَ الَ موكَُأ ، ءن 
 يتفَرى غُلَِإ دوعَأ مثُ ، ءيشَ الَ
ممابِ تُررَأرة عتَبا ، زٍوجبا تمستسةًام ريه؛ ةب 
 : كالَسَأ هتُركَّذَتَ انٍكَم لِّي كُفو ، ةًتَيم ِلعالفبِ تانَكَ
 ةياِئبرهكَ هوجوِل كالَسَأ ، ةٌياِئبرهكَ كالَسَأ ، فاته كالَسَأ
محيرِاصن َلثم سكَمذَ ةبِهية في الزتَبتَ جِاجمس ، 
الطُّوويملَ ، تفَتَخا ر َأ بغَريي مالطُّ نرِوي فلي س ك 
 كلس ةامستبا وَِأ
 )رايخَأ(ي ابِب تُقلَغَأ مثُ
 : هسفنَ وه رماَأل انكَ ذافوالنَّ ِلالَخ نم نكلَ
نُ قٌوبخشَ ، خَفص ام ضحك ، رمحل  اضغُس، 
 ةابرغَلِل مثُ
 ذَات األرقَام ِلويالخُ لِّي كُف تُركَّفَ

 ، اخرالص اءنَثَأالتي رحلَت 



 [233] 

 ، اكَرولُ َلثمرحلَت  ، اطرقس َلثمرحلَت 
تشاترتون َلثم[*]... 
 اريثكَ مهي نضا لَيا َأنَتَوم نل َأيخَتَميُل ِإلَى َأ
 ، ةلَكشم نم ، منَّا صِلُّخَالتَّ ِليبِى سلَع الَِّإ
قَلِإ َلثماء القمةام ، 
ولَعمِغى الر نََّأ نمبِ احتَفَظتُ ينرل الشَّاِئسابالشَّ رِاع ، 
 اهقُدصا ال ُأنََأفَ
  ي مثلَما نِّكلَ

شَأِإلَى  َأنظُرة ارِجرِيضيٍل منَخ 
نعغُ دسِمشَّال بِور ، 
  .فيها  رظُنَأ ما انًايحَأفَ
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
  ].س.ر) [1770-1752(شاعر إنجليزي : ، توماس تشاترتونتشاترتون [*]

 [234] 

  ــــــــ
  

  عاشـق الزهـــرة
  
  
  
ي جِفالكيريڤَ اِلب 
يبالطَّ نسِياوِو تَالمخبتةر 
وتُدج هزةًر 
  مِجي حف ةًريبِكَ
ْأريس 
ونعدما ويلَِإ تُلصا ه 
 اهقَشنتَسَأِل
 نذُُأ ةَمحشَ تُدقَفَ
وزجا منَأ نءيف 
وانًيع واحةًد 
وفَصن لعبة نم 

السراِئج . 
تُدع 



 [235] 

فياِلالتَّ مِوي الي 
 نيعاللَّ ءيالشَّ عزِنَأِل

  اهتُدجي ونَِّأ ريغَ
ججِ ةًلَيماد 
 تُلتَقَفَ
 اسواوطَ
بالًد نماه .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [236] 

  ــــــــ
  

  ةغَرامـةٌ مروريـ
  
  
  
  ىرخُأ ةًرم َلمالع تُكرتَ
  ةطَرالشُّ ينتفَقَوَأ مثُ
  . نيويڤـسيرانو اي ف رمحَأ اءوض يليغشتَِل
هذكَي نااِئغَ انب  
وتُفقَو فقي رعة وَأ نمرشَ اقرٍج  
عقَيمتَ ةالكَ ىلَِإ ُلصلاح  
  دايعبي سْأر تُيقَبَأ مثُ
الَى تَّح مينَكهشا متمام اِئرحرمالخَ ة  

اِئالزةد .  
  يتفَرى غُلَِإ تُبهذَو ، ةَامرغَال تُذخََأ
ووتُدج وفُميسنةًي وميسقةًي جدةًي لَعداى الروي ،  
واحةًد ورسلَأ وَأ ةًيمانةي ،  
واحد مالَواَأل ناءاَأل ددالَالظَّ شمنيي  



 [237] 

  درالبو ةدحوِلابِ َأشعر تُللَي ظَنِّكلَ
شُأ تُللَظَوُلع السراِئج  
  ةَأفَدالم تُلغَّشَ مثُ
نَوابِالطَّى لَِإ تُلزال قفسيل  
  يتروا صهبِ ةًلَّجم تُيَأرفَ
فالَى الغُلَع ،  
  اهتُطقَتَلاو تُبهذَفَ
  ا نََأ نكُي ملَ هنَّكلَ
  ىهتَنا سماَأل نَأِل
وواليم هو مجرم داططَم ةلصص  
وسباق بِالَك يصد  
ومضٍر  
ونساء ، ضِعب نساء  
  تالَيما جيظحلَ
  ، اتياِئرداتالكَ نم يَأكَ
واآلن وفُزِعيبارتوكـ ِل ن[*]  
  لعفي انا كَاذَم فَرِعكَان  يذالَّ

                                                        
، يعتبر أهم مؤلف موسيقي في )1945-1881(هو بيال بارتوك، موسيقار مجري   [*]

  ].س.ر[القرن العشرين 
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  ، هبِ موقُي انا كَم فُرِعي نكُي ملَ هنَّي َأنعيي ذالَّ رماَأل
غَوتَعَأ ادقنََّأ دنَأ فُوي سدوع  

  ةنَيعاللَّ ةفَيظوال هذهِإلَى 
َلثم رٍلج يوعِإلَى د وزجة مرَأ عبعالفَطَأ ة  
   يوا فبغرا ذَِإ
لَوكن واليلَعَأ منََّأ مخَ دي قَنتُجر كَة نمن شَبا منَوعٍ م ،  

   يلَا عيضقم حبِصيس انكَو ىرخُأ ةًيانثَ 30
  كرِدتُ نَأ همالم نمفَ
نيبلي ِلغرمنَأ ء كرِدي  
وا النَّذَهع مظَحاللَّ نة  
  اررمتساالي ف بغرا ذَِإ

  ةقَوحسالم سِْألراو اءعماَأل نممن االستفَادة 
  ةَأرما ، ةنَيفس ، ٍلبج ، ةرهزِل
  رجالحو عِيقالص زِمر
  ةظَحاللَّبِ رٍوعى شُلَِإ قُِلزني ءيشَ لُّكُ
  قوي السف نٍوابص ِلضفَأكَ فُظِّنَي تُتالَّ
جتَولب يارِبسِإ ، سناباي ، آهات هجِنمايو ،  
ما ونَّادوالثَّ ، اءقَرزر ولُوالمد حثًايد ،  
  رمحَأ ءالَط عم ةانَزي خف ةًلَيلَ



 [239] 

بٍوكُسم كيلَع ،  
  ةامرالغَ عفَدَأ نَأ ُلآم مثُ
لَعمِغى الر أنَّ نمر مي لَنُأن الضاَأل وءر حم)لَعنظُا َأى م(  
  . هتُلعا ما فَذَه نِإا والُقَ مهنَّكلَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [240] 

  ــــــــ
  

  قَليٌل من النَّوم وسالم من سكُون
  
  
  
  تَعيشُ يذالَّ انكَالم يه وسلُجِناوس لُ تانَكَو ، الًجر تَنا كُذَِإ
تَتَوعارك يفنا كُذَِإ وَأ ؛ هما تمتَ ، ةًَأرليكن ةاقًا سرقَاد  

  اذَِللية تَعيشُ في مواجهة ستَارة جب تَنَأفَ ، ةيقبالمع 
  زليي بيفرلي هف اءبتخاال كنُكمي َأشيب حبِصتُ امدنعفَ
دالَفَ رٍصقَ َلاخ ميكَأِل نحنَأ د يتَ فَيى كَرتَللَّح .  
  ءيشَا بِنَمدطَصا امو ـانَه ِإلَى انَلقَتَنا اذَِل
ما عا دهمسٍوو يدني خِوكُالي ف المراوِج  
شيرمخَ بار ريخةًص تُواوِرده ًؤرى وجِ ُلغِّشَيهاز داالرو ي

  هبِ اصالخَ
  ! يهِلَِإ اي ، نٍكمم توى صلَعَأبِ
  ! اآلن نييانحوالر لَّكُ فُرعَأ
  تَومَأ نَأ بجِي يننََّأ كرِدُأو ، تُْأطَخَأ ما اريثكَي نَِّأ فَيكَ فُرِعَأ
أنَّوين جِيوكَُأ نَأ بن تَسمعاد...  



 [241] 

لَونك مينُكوالنُّي نقَ مالً َأيلالًو  
  . تمص مالَسو مِوالنَّ نم ٌليلقَ طقَفَ
  
  اكنَه واههو ، ةَذَافالنَّ حتَفَأ
جِارِي الخَف لَعبشى الع  
قُريص رى تَلَعينمة  
ورحية  
  . انكَ ما ايَأ

يلَعرِ هدسا اءحتحَأ امٍمرم  
  رمالخ بِري شُف رمتَسمو ةٌديج ةٌرمس هيدلَ
  ـ اءقَرخَوحادةٌ ه اتكَرحتَ نكلَ
  ةايغَلِل نيدب هنَِّإ
رٌلج ل ثمنبقَدة ، مطَّحم وبشع ي الــف  

55 .  
ويحرا كاِئمد ذرياعه تُفَ ، سِمي الشَّفالطُّ قُلِّحوير  
  ةًفَاِئخَ
ونعدها يودر ااِئعد مخُأ ةًرى لَى ِإردموكُ ِلخهخ .  
  
  ـ ديا جنَه عِارِالشَّ نم دهشالم نكلَ

 [242] 

نَهاك يابانوين ونساء عاِئجز تَفَواتٌي صيغاتر  
وتَمسنولُو .  
  مخض ٌليخا نَنَيدلَ
كَويثر مالطُّ نروي  
ورمآب السياريلَ اتس ساًئي...  
  لمعي الَ ينيدال انَسووهم نكلَ
  َأذكَى من َأن يعمل هنَِّإ
  انكَي المي فقلتَسعا نَيمجا نَنَِّإا فَذَِل
  هبِ اصو الخَيداى الرلَِإ عمتَسنَ
  ركَسنَ
  ـالًوَأ مِيحالجى لَِإ ُلصي فَوا سنَّم نم ُلاءستََأ مثُ
هو مع ابِتَكه قَالمانََأ مَأ سِد ماقَطَبِ عي ِلاتلساقب  
  اجتَحَأي سننََّأ فُرِعَأفَ ، انَه هيلَِإ اعِمتسى االلَِإ تُررِطُضاا ذَِإ ينكلَ

   . يِل نوكُتَس ةَياِلتَّال ةَصقالر نَأو ، ةداعسض المعبِإلَى 
تََأ اآلنكَ وى لَنَّمان نعيي شَدلِل ء؛ عِيب تَى َأتَّحكَّمن مخاال نتباء 

فانٍكَي م  
مع دجفَاعِ بِ انٍرينَثاارت شَعقَ ردام  
منَخَ عقَاد  
اِلعية فصرـ اء ونساء جتالَيم .  



 [243] 

  ، ةمادقَ ةلَيوِاٍل طَيلَو امٍيَأ ضِعبكَ ودبي رماَأل نكلَ
  . ةادالعكَ
تَسَأ لِّقَى اَأللَعيطآ نَأ طقَفَ عَلم ضتَ ني َأففَع   
ارِطَّبةُي داالروي ،  
ورِثَكى اَأللَع فَوهات ،  
  -نينَثاال نحنَ -يلِّصي نُتالَّ
وجاهِل انِزحودثاه .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 [244] 

  ــــــــ
  

ل بدجــبلطيـفًا الًا ر  
  
  
  
  فلتَخم مٍسق يف ةقَّدا بِهتَئبِعتَبِ امقَ
رمالًس لَِإ نِياقَالسى عمة فسيوت لُناي س  
والرإلَى  :أسسِيِئر قَرفافَشَّكَ ةة ي بروكلينف  
الوطبِإلَى  :نجحَأ ارٍزل ونِينَيالع ي دي موينف ،  
عاَألوضوِثَناُأل اءرُأ ةُيى كَلَِإ تلَسشَ نٍاه؛ وسنجلافي لوس  اب  
ذاَألوقَلَأع رهبِلكَِل ااه  
ياَألبِ ظَفَتَحاو؛ يد سالختدامكَا كَهسارة نبدق ، لَّكُو   

تَالميقِّب جَأوزاء نَتَموةًع  
دالثَّ َلثمنِيي راَألودقَ افلغَبِ امياه في حساء  
ا ثُيحذَاقُهم غَلِل كَانرةاب  
  . ىضم تقو يي َأف تانَا كَمم َلضفَأ
  
  الموجود في كيسِ نقُودها اَلالم قَفَنَأ



 [245] 

  شيشحال نم الًطرو ، فريجول ، اديج ايسنرف اذًيبِى نَرتَشا
نِينَثاو من البغَباوتَشا ؛ اتعى اَألراَلم المجمـِل ةَع  
قَأ 5 ، [*]ستيكمٍاد مربعن  ةقُمحَأ اشٍمرم ، وقَماص  
  ى ولالح نم ةًبلعو ، ةياجِع ضابِقَمبِ
  . هِلزِنم ةكَاِلمِل
  اٍليلَو امٍيَأ ةثَالَثَ ةَدم امنَو ، َلكََأو ، برِشَ مثُ
ونعدما وةُطَرت الشُّلَص  
بدا واودغَلِل داية وهاًئاد  
طَويرِالطَّ َلاوى لَِإ قرفَخالم  
  ، البالجِ نِولَو ، سِقالطَّ نِع ثُدحتَي انكَ

  عوا النَّذَه نم ٍلاتقَ َلثم دبي ملَو ، من هذَا القَبِيل ةفَلتَخماء يشَأعن 
قًالَطم .  
  . ادا جِبيرِغَ رماَأل انكَ
  
  
  
  
  

                                                        
  ].س.ر) [1821-1795(شاعر رومانتيكي إنجليزي : جون كيتس [*]
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  ــــــــ
  

ي الساءأطفَـاٌل فـم  
  
  
  
  نوتُْأي دالَواَأل
   نوقُلَّستَي دالَواَأل
  ةَينِّالب ةَيارِسال

   اهيم يةُالَمثلَما تُقَرقر غَ
  ةيانبساِإلبِ

  نوقُلَّستَي دالَواَأل
ارِالسةَي نِّالبـةَي  
  

  اذَه ِلجَأ نم بارح شارلمان
الوالثَّ قُوديان مري نم سيارهت  
اارِعي َلثم بد  
وقَلِّع  
ْأرسلَا عى عبٍق  



 [247] 

ِلجَأ نم ا ـذَه  
  
  نوقُلَّستَي دالَواَأل
ارِالسةَي نِّالبةي  
   4أو  3
نم؛ مه  
  ىلَِإ ولتَِّل تُلقَتَنا دقَلَ
ذَهىنَبا الم ،  
  الرسمِ اتُحوتَزاُل لَ الَ

  نم ُلاِئسرالو ، مربوطَة
  و اغُكَيشا ورتلجِنِإ
شَونياي  
نُوليانزرِوُأ وي ،  
  ةٌعوضوم ةَريالبِ نكلَ
نَهاك 5و االَقَتُربت  
كُ 4وثمرات ةلَاوِى الطَّلَع  
  تسيلَ اةُيالحفَ اذَِل

سئةي  
  

 [248] 

ماعا َأدخشَ نا مصيرِا يد  
15 االَودر  

  ؛ ازالغَ َلغِّشَيِل
  نوفُيلالتِّ دومع نوقُلَّستَي دالَواَأل
  ىلَع زِفقَلِل

حِطس آبٍرم  
  ارضخَم قَرزَأ
ا َأنََأوفُق ارِعاي  
وراء تَسارة ،  
  ، ةًارجيس نخِّدُأ
نَأوهِبر  
  عيطتَسَأبِقَدرِ ما  رهِبنَأ
  نَأ وا لَمكَ
رميم ذالعراء  
  صقُرتَ
  ؛ جارِالخَبِ
وبعالنَّ رةذَاف  
  المالشَّ ةَياحنَ
  نيلَجرى رَأ نَأ عيطتَسَأ



 [249] 

طيعانم  
45 حمةًام  
والحمام  
ميشي في داِئور فَنمةلَص  
10 وَأ 8ن م  
  ضعا البهضعببِ ةًطَبِتَرم تانَكَ وا لَمكَ
  ، ةيرِاِئد ةلَسلسبِ
  ةُثَاِلالثَّ ةُاعا السهنِّإ
معا برِهالظُّ د  
ويسجار جدي .  
شيشنور حارب ِلذَ جلَأ نمك ،  
  وتا مالَيك جِ
  ، [*]نيجينسكاي ڤ اسالَوڤَ
لَوكخشَ نصا ما سقَر  
  انَارتَيجِ
نَتََأ ملَا نََأولاو  

                                                        
 ڤَاسالَڤ مالكم أمريكي، بطل عالم سابق في الوزن الثقيل؛ : جيك الموتا [*]

راقص في بدايات القرن العشرين  راقص باليه روسي، اعتُبر أعظم: نيجينسكاي
  .]س.ر[
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  ياتنَيامتَيفَ
َأ ذَنمعيابِس .  
  
  ىلَع نورجي دالَواَأل
  المخضرة اءقَرح الزطُساَأل

  المى الشِّلَِإفيما 
 داعصيالحم؛ ام  

  سدقَم هنَِّإ
  ةدشبِ
خُفُنا َأنََأو  
خَدانًا رمادا ي  
وهًئااد .  
  

  ، رمحَأ فطَعي مف ةٌَأرماوبعدها 
من الونََّأ حِاضا ها ةٌلَوُئسمم ،  
مبِرةٌي ام  
  مِيلعلتَِّل
  ىلَِإ اجتَحتَ اءمالس نَأ ررقَتُ
  : فيظنتَ
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رمَأ !!! ىحيالَوا اَألهد  
  واـلُزِنا
نم نَهاك !  
  امكَ ةٌلَيما جهنَِّإ

  اٍلزغَ
هيرب نم  

صادي .  
  
   ، اذَه ِلجَأ نم تبارح ناريبيجأ

ى ميثريدتستَّح ،  
ليتى وليام هازتَّح[*] .  
  
  هلَعفتَِل ءيشَالَ

اآلن  
سل األربِطَةتَ نى َأوح .  
  

                                                        
هناك أكثر من أجريبينا في التاريخ الروماني، ولم نتحقق من أيهما : ناريبيجأ [*]

كاتب وناقد مسرحي : وليام هازليت ؛ميثريدتسالمقصودة؛ وهو نفسه ما ينطبق على 
  .]س.ر[ )1830-1778(بريطاني 
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  ــــــــ
  

  يتاعس ةيفلي خَف ارح سقالطَّ
  
  
  

  يتاعس ةيفلخَي ف ارح سقالطَّ
  فنكلستين ةياحنَ َلفَسَأ ىلَِإ ريشتُ يتالَّ
  اتيصخ ثُالَثَ حي منذالَّ
ودلَ ، بٍلقَ ننك يلَعفتَ نَأ كهم  
  روالثَّ طُقُسيا مدنع هنََّأ
  ، رآخَ ءيشَ ِلجَأ نم باانج رمىي بلالقَ نِإفَ ، ةٌراهع وَأ
  اللَّباقَة الواضحة َلدعم عفَرنَ ا الَنَوعد مثُ
  كعرصي دقَ حمقَاء ةبعلُي ففَ
ملك متَا منِّرلَ حيده الفَطَأ ةُتَّس  
وخَِّؤمير ةٌراسوةٌ بِالبرِيضقتَ معد لَعيى شك الَطَبتاَأل هريخ ،  
  ؟ ةكَوشَّال نم مظَعَأ ةَدرالو نِإ ُلوقُي نم مثُ
  ، يرِنه ، انََأ سيلَ
 ةَـيذحاَأل ُلضفَتُو ناتَلَهرتَن ماـتَبكرلحبِيبتك  حـبِصا يمدنعفَ
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طَّسالمةح،  
  رآخَ ءيشَبِ هطَبِرتَ نَأ كيلَعيكُون ا مبرفَلَ
رِْئبِ ِلثم فنط  
  . ارقَباَأل نم عٍيطقَ وَأ
  ، لادجُأ عن َأن ادجِ زوجعا نََأ
  ةديصالقَ عم تُبهذَ دقَلَ
وبِ تُمزِهرالضبالقَ ةاضةي  
ةًلَوج عبد ةلَوج ،  
  األلماني رصيالقَ يف رفكُِّأ نَأ بحُأ انِيحاَأل ضِعي بف ينِّكلَ
  ، رآخَ ءيشَالَو اتياِليدالمبِمتخَم  هلثم قَمحَأ يَأ وَأ
  [*]وسد ُأرقنَ ةرم ِلوَأ وَأ
  ؛ ةفَوفُلالم هلياوِرسبِ تويلِإ وَأ

  يتاعس ةيفلخَي ف ارح سقالطَّ
  ، تينشفنكل ىلَِإ َلفَسى َألَِإ ريشي تُتالَّ
  ، انكَم لِّي كُف ةٌبعص روماُأل:  نولُوقُا يم ملَعتَ كنَّكلَ
  اسسكت يف ةًرم عكُّسالتَّ ركَّذَتََأ مثُ
شَ ثُيحيجِفتَ تُداهغُ رابٍر ، ةَاَئم مبِ عٍارِزاَئمة نبدقةي  

                                                        
) 1970-1896(األمريكي  ، الروائيجون دوس باسوسربما كان المقصود  [*]
  .]س.ر[
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  ةياهركَ نم قالَمع بٍيضقَبِ اءمالس جرِجرتُ
  ، ةيح فَصن ، ةتَيم فَصن انبرالغ تطَقَس مثُ
  مهِفاِئذَقَ رِيفوتَِل توى المتَّحا هوبرضفَ
  انبرالغ دفَنتَ نَأ َلبقَ تدفَنَ مهفَاِئذَقَ نكلَ
   َلوح تافَطَو ، انبرالغ تادعفَ

نَالبادثُ ، قخَأ مرلَأ تجتَنَساه ،  
نَولَى تاحالَتقَ عثُ ، اهتَخا مقَ تارةًاد جداد  
ومةًر واحطَ ةًدىلَِإ لُّالكُ ار يتَِل ؛ ِلزِنالمجامواع تَّحالفَ واالَمى ياغر 
.  
  ، اكنَه نوكُي ني َأغبني الَا م طقَفَ َلتُقتَ نَأ كنُكمي تَنَأفَ

  يتاعسو اكنَه نوكُي ني َأغبني وفنكلستين
وربفا نَمثُ ، يسدَأ منََّأ تُكرانَكَ اذَِإ هالقَ تاِئصد سةًَئي  
  ةًديج تانَا كَذَِإو ، نيِئيس وانُوكُي نَأ ضِرتَفالم نمفَ
  عراك دوجو مغرـ  وانُوكُي  نَأ ِلثالمبِ ضِرتَفالم نمفَ

صكِل رٍيغارتَعي ،  
لَوَأ الَ ينِّكاُلز انًيزِح  
ي اضري اَألا فم انٍكَي مف ةريغالص ةدلالب هذي هف تُني كَننََّأِل

الوعةر ،  
بيعغَرَأ الَ ، عِبالطَّا بِدب ي ىتَّحوكَُأ نَأ فن اكنَه ،  
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  يلَِإ عارِزم اردتَسافَ ، انِرالَودي تظَفَحمبِ
ولََأسناي م تُقالو نَيحهربِخُأ ملَفَ اه ،  
  قرحلِل اهوعمج كِلذَ دعب مثُ
  ، شِيالر عم ثور نم َلضفَأ واسيلَ واانُكَ وا لَمكَ
  ، نيزِنبِ نم ٌليلقَو شٌيرِ
ووكَ ِلفَسَأ نممة واحةد  
  . يهِجي وا فاممتَ اتًيم سيلَ بارغُ مستَبا
انَكَوت الس4:35 ةُاع مساء .  
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  ــــــــ
  

ِل الحظةٌمسيدر ةتنتَظ روكوبرت بر  
  
  
  
ام ، رِين ااذَم؟ تَنتَظَألثَغ وند يذلمت يَئةي هو؟ َأ [*]ف  

  ؟ اةيالح نِنَتبِيفعمك  ةًيلمع رثَكَأعاشقًا ما 
  بروكلين رِسى جِلَع تُيشَم:  الًيبِنَ تُسلَو ، قُمحا َأنََأ
مكرين ع فنَي مامة ، لَوكناال نتحار لَّكُ ُلشَفيكتَ امرب :  
نَهلتقَلِلَأقَل فََأقَل  اك .  
  

  نم ةُجعزالم قنُالع اتُطَبر ، عِلُضاَألو دلالجِ نيبهكَذَا 
  القَتُرب َلثم ةًريدتَسم داِئكَم ربدُأا نََأو ، ىرخاُأل اتانَزلخَا
ميلالبِ ءومقَيستَمتَ نى ممات يرِكم .  

  يف تاعض ةنَوتُيز عم درا قنََأ . بروك؟ الَ
  ، كريس رومنُ ، كريس دورقُ ، كاتكَحض كريس اِلمرِ
مجيانِليوِمتَ ن ريسك ياجِضوعن سركتيرَلبقَ مهِات  

                                                        
  ].س. ر) [1631-1572(، الشاعر اإلنجليزي "جون دون"ربما كان يقصد  [*]
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  ؟ تعقَّوا تَاذَم مثُ . . . 5: 15
  ؟الجاف  كلقعى لَو عاسكَيبِ انِولَأيقطُر بِ ايدرو ادخَ
حتانَكَ ةُفَرالغُ ، نًاس قَرزبِ اءلَغَ انِخَدييان ، جيحام ،  
حبالَ ار هى لَنًعم  

  كتارصعِل ةغَدلَ رِى آختَّحمغروسة  عابِصَأبِ طُسقُوَأ
  كمسنًا اعالَ كاِئالشَّ مِورالكُ َأسقُطُ وسطَ

  ، الًيبِنَ تُسلَ امهشَ تُسلَ
  ، انبعثُ ةغَدلَ ُلثم بالح تُالَبقُ
الذُّبِ تالَتَما ةُفَرالشُّوالذُّبِ تالَتَما ، ابِبابب  
الكَوذبات ، فَومحاَأل كمر صخَر ،  

        ميابِصحك صتخَر  
  : ةرأخِّتَم رياتوفَ َلثم رسكَنتَ

              كسانر ! كسران مخُأ ةًرىر  
  ! قُمحا اَألهأي ، هوُأ
  ! شمشى موس ءيشَ الَ ... اتٌملَح ، ستيك ، ستيي ، اذَِل
  
ام ، ا ذَامحسِإِل ثَدنابب؟ ا اي؟ اكَروي لُن  
  ! ةيرِالسى لَِإ اممضناال بجِ؟ ي ةروالثَّ
  ! انَه ني منيجِرِخَأ

 [258] 

  ــــــــ
  

  ظو الحه ديجآخَر و ءيس اعرٍشَ نيب قُرِالفَا
  
  
  
  . كِلذَ دقتَعَأ
  الفيدالَيي ففغُرفَة علوِية ي ف شَيعَأ تُنكُ
  يف تُيقب كِلذَِلو ، فيي الصف ادجِ ةًارح حبِصتُ

ملَ . اتانَالح لَ نكُيدَأ يمَأ ياٍلو ، ِلذَِلوبِ كا تَميرِقى تَقَّباب  
ونًالَعِإ تُعضا صيغري ا فصفَيحة ، كَ ينِِّإ :تُلقُواتب  
  ...ٍلمع نع ثُحبَأ

  اباتكَ تُنكُ دقَلَ ؛ ةًنَيعلَ ةًبذكَ اني كَذالَّ رماَأل
بيثُح قَ نعٍليل نم قوت قَوٍليل طَ نمامٍع وضِعب  
  . غُرفَة علوِية ارِجيِإ

 عدضبِبَأ ةُعامٍي عديفا بم نعدَأ تُيتََأا ميخالى لَِإ ارلزِنم  
نم انٍكَم ام  
   ثُحبي انكَ ام صخشَ اكنَه :ِلزِنالم ةُباحص تالَقَ
نعتُلقُفَ . ك :  
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  : تالَقَ . ام ًأطَخَ اكنَه نَأ دبالَ
  ةابتَكي ف هتَداعسم كنم ديرِي هنَِّإ اَلقَو ، اباتكَ انكَ ، الَ
خيارِتَ ابِتَك .  
  عٍوبسُأ ارجيِإ تُكلَتَمي انَِّأ كِلذَ نم تُفرِعو ، تُلقُ ، نًاسح ، وهُأ

  ـ ادالكَبِ ، ينعَأ ، ـرآخَ
  داهشَُأو ، ابِسى الحلَرا عمي خَستَحَأ تُسلَج اذَِل

حمشَبِقًا اام  
يعيان وتَيجامع لَعحِطى س ِلزِنمي السناخ .  
  الًعف اٍلع توصو بِيداالر تُلغَّشَ
  خٍيارِتَ ابِتَك عنص نكمي فَيكَ ُلاءستََأ مثُ ، رمالخَ يستَحَأ
مهالِل رٍيثتلَ ، اممنك حيقيق .  
  ، ادبَأ دعي ملَ دغالو نكلَ
كَوان لَعُأ نَأ يقّوع ي النِّفهاية مع عصابحتَ ةشَ ِليمنَاحات كَسك 

حيددةي  
  برغَال ِإلَى ةباهذَ
قَ ثُيحدنَلَ واْملَا عطَ بلَ امٍعنك ودن  
  اتاحتَّفَ
  ةُهاجِو تانَكَو ، داعقَالم ىلَع بلَعالا نَرسكَفَ
عربات كَالسك الحيددية معرا هةُاِئم امٍع وغمبةر  

 [260] 

الطَّوعملَ ام نكُي طمخًاوب ، والماء اقُذَمه َلثم  
  ةعمشَ ةلَيتفَ
  ام انٍكَمبِ انٍصغَأ ةمجي َأف اجارِخَ تُزفَقَفَ
ي فكتاسس  
  ىلَع ةلَيمج َلازِنَم عم رضخَأ ءيشَ لُّكُ
عالبد  
ووتُدج حةًقَيد  
بِ تُمنا طَهلياللَّ اَلو  
وعبِلذَ دك ثَعرلَوا عي ،  ووضوعنني زِي فةانَز ،  
  لتقَ ماِئرج نع ينوبوجتَسا مثُ
واتقَرِس .  
  بتُالكُ نم ةريثكَ اءيشَأى لَع َلوصالح نوديرِي مهنَِّإ
  مهِتاءفَكَ اتبثِإِل
لَونكَُأ ملَ ينِّك ق ذَِلكالمره ،  
  ةياِلالتَّ ةريبِالكَ ةنَيدى الملَِإ ينولُصوَأفَ
  الًيم نيسمخَو ةًعبس دعبي تَتالَّ
والرُلج خالضم لَكَرني فخَِّؤي مريت ،  
  واقُلَطَنا مثُ
  : ظالح ينفَالَح نكلَ
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عبسُأ دوبتُنكُ نِيع اِلجسا فبِتَكي م لَالبدةي  
مٍاِئنَ فَصن سِمي الشَّف ، ذُّال َلثمبابيبِكَال ةرة لَعفَرى ميق  
وِل آنٍ نمآخذُخُْأتَ كَانَت رجا ىلَِإ ينتلِل اعٍمجمسل  
  ثدحي انا كَم فُرِعَأ تُنكُ وا لَما كَدجِ امٍمتهابِ عمتَسَأفَ
  . رثَعبتَُأن  اءقَمح فصن ةدلبَألمواِل  فَيكَ فُرِعَأ تُنكُ وا لَمكَ
  انٍنَسَأ اتمالَع عم تُظقَيتَساو ، اشِرفى اللَِإ تُبهذَقًا حالَ
  ينبيصا تُمبر ! يتبيبِح ، كِلذَ داهشَ ، يهِلَِإ اي :تُلقُفَ ، ينيطِّغَتُ
  ! مرالق بِرح خِيارِتَ ةَابتَك ديعُأ فُوسو ! انٍطَرسبِ
وجوا اءجيمى لَا ِإعِلزِنملُّكُا ه رعاة لُّكُ ، رِقَالب رعاة رقَالب :  
بنَداء ، ميلِّمن ، ميرِفَّعالتُّبِ نابِر .  
تَونَحافَصا جايمع .  
  واالُقَو ، قَرزَأ مٍيدقَ زٍنيجِبنطَلُون ي دتَرَأ تُنكُ
  ؟ اه ، باتكَ تَنَأ ، وهُأ
  . كِلذَ دقَتَعا همضعب ، انًسح:  تُلقُ
وعبضمه ام يالز تَعيقكِلذَ د...  
  . دعب اءمكَوا ححبِصي ملَ ، اِلالح ةعيبِطَبِ ، نورخَآ
عبسُأ دوبنيع  

  ينودرطَ
من المةنَيد .  
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  ــــــــ
  

لَتر تاِئالسحو ، وشُمياس النَّوعن بالظَّهيرة د  
نا هويِلري بِفن وفوي نيروييك وف كالمكيس  

  
  
  
ى لَع ةَيبالطِّ ةَاعمالس عضَأ ، ٍلمح َلثم اةيالحسهر علَى رعاية َأ

المعةد  
  وه اآلن عمسَأا م لُّكُ نكلَ

البو انُيا َأارِضانَنَسبه ن ثَيبنيات قعيل  
  بحي يا الحذَي ها فم صخشَ(
  ادجِ ٌئيس رمَأ وهو[*]يرشوينج
  )يِل
وال ةَُأرالماِلجةُس وياِئر  
  اكنَه سلجتَ اكنَه سلجتَ
تَسممةًر شي ِإفاِلع السراِئج  
واآلن الممراتُض غَيرادن يرِالقَى فَشتَسالمب نم انَه  

                                                        
  ].س. ر) [1937-1898(مؤلف موسيقي أمريكي : جورج جيرشوين [*]
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وليسبن ثيكَ اابةًفَاش ؛ سمي الشَّف  
  اءبطاَألو ، نورضتَحمالو ، ىلَتالقَ جهِتَبيِل
لَوكماَأل نالَ ر   
يساعدين  
  حرالفَ نم اتآه عم اهقَيزِمتَ تُعطَتَساا ذَِإفَ
  صقني وَأ ذَِلك فَيضي نلَفَ
  ًئايشَ
  ناآل ناآل
قٌوب خُفُني وفٌيص  
تمعب جالديوال َلثم  اِئلَةمو ةمستَسلملَعلزِنى م  
الوزجالَّ اتُاجفي َأتنَغرااه ختَ فَوسقُن  
  اهللا نِْأشَبِ َأما ...اتياسسحال
  : آةري المي فهِجى ورَأو ، رظُنَأ اآلنفَ

  لجالر َلتَي قَذالَّ َلجالر َلتُقَأ طقَفََأتَمنَّى لَو 
  َأتَت علَي   ارٍجيسو ةوهقََأبارِيقَ  نم رثَكَأبِ
  يلَعي سفنََأتَت ا مم رثَكَأبِ
يف  
نٍونُج ْأيتخَ رٍْأفَ َلثي مرج نم خانَزة   
  ةَروي صنلَاونَ مثُ
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  رمالقَ
الَّ ةَُأرالمي توي لَاِئريدةٌنَبا اه واقةٌع فبي الح  
مرِ عٍلاج تَلمنيح وتَريودن نَصَلاد قُوباتع  
  ةاينَعبِ مهروعشُ نوطُشِّميو بايبال نونُخِّدي نيذالَّ
وليعوبطالشِّ ننرج وتَيحوثُدسابِ نمتارٍر نع  

حِوالر نالفَو  
ما َأذَهر جيبِ دميا فه فَالكةُاي :يلَعتُ نَأ كحب  
  اًئا ميشَ
  

اآلن مياه كَاِلمة يالبطُقتَ تبِالخَارِج ر  
  ةباذكَ رٍاطَمَأبِ اتاتَبالنَّعلَى 

تَنا يرشوينجوى هاآلن افيم بيود   
  [*]جيجرِـ كَ
  ! مستَحيل ! بعصا ودجِ عٍاِئشَ ءيشَ لُّكُ ، آه
  دوست َأوتُ ِإلَى ُلوحتَا يصخشَ لَو َأن ىنَّمتََأ
بير  
  الَ نكلَ
  نوكُيس هنََّأ دقتَعَأ

                                                        
  ].س. ر) [1907-1843(مؤلف موسيقي نرويجي : إدوارد جريج  [*]



 [265] 

  ةريبِ مثَ نمو ةٌريبِ:  وا همكَ
  ةٌريبِ مثُ ىرخُأ
  ىرخُأ
ربمعا بِلذَ دك فُصن زجاجة نم  
  يكسيوِ
ثُالَثَو يسجارـ ات خَدان خَدنَ انمع خَدان  
  ليلَِّل ةياِئبرهالكَ سِمالشَّ تَحتَ
خَمبنَأ ها في هذه دالجانِر مع هذه ةَأرالم  
وحايتهنَيا بام  

  نمى اركَلسا ذُخُْأتَ ةُطَرالشُّ
  عوارِشَّال
  
  يننُكمي تقالو نم مكَ فُرِعَأ الَ
اءقَالب  
لَوركِّفَُأ لُّظََأ ينِّك  
آه ! يهِلَِإاي !  
  لـــا

  ةًيوِقَ ميقتَستَ سوفَ الًوديالَج
تَمتَوُئل  

 [266] 

  لثم نِولَّالبِ
مٍهس ييشىلَِإ ر  

  سمالشَّ
والميسح فَوس فُجِتَري لثم  
مدالَرم[*]  
وي طِّقفَوس بيود ناغَ َلثما يددين بح  

  ةرمذَاتَ 
  ءيشَ لَّكُ ءيشَ لَّكُ
وتَّحطُالَى الب فَري غُفة الراِلج يف  

  نوكُيسيونيون ستيشن 
حيققاي  
  اكنَا هايرالم هذه لُّكُ

  اهوجا وريخَأتَحمُل فيها 
وراد  
  اتابغَ
  ةطَرشُّال اِلجرِ نم ديزِم الَ
  ديزِم الَ

ينِّم .  
                                                        

 .]المترجمة[ القَرتلبا هشبِي ، الحمضيات نم نباتٌ :المرمالد [*]



 [267] 

  ــــــــ
  

ِلجَأ نم دـعاة حالرةم  
  
  
  
  رربم هنَِّإ
  رربم توالم لُّكُ
   هلُّكُ توالم لُّكُ ِلتالقَ لُّكُ
يرـم ،  
  يثبع ءيشَالَ
الَو ى تَّحذُ قُنُعبةـاب ،  
  
وهزةٌر  
  شويالج نيب رمتَ
كَوبِصي صريغ  
اخَفَتَير  
  يااِلع عفَرتَ
  . اهنَولَ
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 [269] 

  ــــــــــ
  
  خيرةاألالمجموعة 
  

  
  في مـاءمحترقًا 

  لَهِيبي فا ـغَريقً
  

  1973 - 1972 داِئصقَ
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 [271] 

  
  
  
  

  ةرهز فَطقَ لاوِحفَ ، انًونُجم تُحبصَأ أنَّني تَدقَتَعا اذَِإ
 نم حقَيدة كارِج  
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 [273] 

  ــــــــ
  
اآلن  

  
  
  
  ماطمطَ اتبح مِجحبِ روثُب يدلَ
  هلَّي كُدسج الَمتَ
  بِيارا فَّح نوقُصلي مهنَِّإ
  ، ةعاطَقَى المفَشتَسي مف ِلفَساَألبِ
لَّكُوا غَمابمالشَّ تس  
  مٍوي لَّكُ
  راوِجم احٍنَي جٌل فجر اكنَه انكَ
بيبِ ُأدالصاخِر لَعى صيدقوه ج .  

ـُ ـُ ، خُرصي ! وچ ـُ ! وآه چ ـُ ! وچ   ! وچ
ـُ يا ، ينذخُ اَلعتَ   ! وچ
ـُو   . دابَأ تْأي ملَ وچ
  َلثم احٍونُ اتَوصدا َأبَأ عمسَأ ملَ
ههذ .  

 [274] 

ـُكان    عنَصبا ياِلغَ وچ
  وَأ ةًهافتَ اءيشَأ
يُلاوِح كَ زِغلُ لَّحلمات قَتَماطةع .  
  
  مااِئد تُلقُ دقَلَ
  كاُؤقَدصَأ مه نم ةفَرِعي مف بغَرتَ تَنا كُذَِإ
  ون َأيانجى مفَشتَسى ملَِإ بهذافَ
نجس .  
ذَِإوا رتَبغ ففَرِعي ميَأ ةن الَ نكمي الحب  
   نكُتَفَل

  . مااِئدخَاسرا 
  يرِوثُب عا مدظًا جِوظُحم تُنكُ دقَلَ
وكَبني مفَّحا ورماذَّعب  

  يادرِا مييرس اِلبجِِإزاء ستَارة 
نَيبملا تمالشَّ كغَ س؛ تاب   

  لعفَأا ساذَم تُفرِع سمالشَّ كلتوحين غَابت 
  يدي يف ارفَّالح كِلذَفي النِّهاية  كسمُأ حين

  مثلَما ُأمسكُه
اآلن .  



 [275] 

  ــــــــ
  

  ةامـمالق اُلـجرِ
  
  
  
هأتُون ماهي  
الَُؤهالشَّ ءابب  
  ةٌيادمر ةٌنَاحشَ
وداريو يعيذ  
  ةلَجي عف مهنَِّإ
  

 ذَِلكميثغَلِل رةاي :  
  حوتُفم صيمقَ
ووطُبتَتَ نىلَّد  
  ةاممالق قَيادنَص واْغُرفَأ
ا يونَهحرِجكَوى الشَّلَِإدة الرافةع  
  ىلَعَألِل ةُنَاحا الشَّهنُحطتَ مثُ
مع وصع اٍل جِتاد...  

 [276] 

  طَلَبات اتارمتسا ءلم مهِيلَع انكَ
  فاِئظَالو هذى هلَع ِلوصحلِل
  لازِنَملِل نوعفَدي مهنَِّإ
ووقُيودن سيارات ومقَ ٍليدميد  
ون يةَلَيلَسكَر تبالس  
واآلن يف وقوسلُجِناس ولُ سِمشَ شُر  
جيورذَ نها وِإابيا مابع نَصيادق قماممهِت  
  ام انٍكَى ملَِإ بهذتَ ةاممالق هذه لُّكُ
صيوخُرن لَععى بهِضم ضعالب  
  ةنَاحي الشَّعا فيمج نوبكَري مثُ

قُون ِإلَى الغَربِ نَحونطَلي رحالب  
  فرِعي مهنم دحَأ الَ
  اةيالح ديى قَلَي عننََّأ

  . ةاممالق نم صِلُّخَلتَّكس ِليرِ ةُكَرِشَ
  
  
  

  
  



 [277] 

  ــــــــ
  

حةُــيقَد ــيحانو 
  
  
 
الفةُلَي نِيالطِّبِلطَّخَةٌ م تومعةب 
وويحالَ نِرو القَد تَيحنوكُر 

الحيمر حالوشغَبِ ةُيبقَ اءتَ ٍلاتفق 
اُألووسرَأزتَ الَ د 
 متَهتَ الَ دوساُأل
 ةمخَتم روسالنَّ
التَّومياستَتَ الَ ححكر 
كَوان نَهونَ اكيرِغَ عب من القرةد ، 
 ، مساال تُيسنَ
 ، ركَا الذَّذَه ، اكنَه فِّى الرلَع انكَ
 ، ةًداحو ةًرم َلمعى وثَنى اُأللَتَعا
تَناوىه ، 
طَقَس رِهى ظَلَعه ، تَباوسبا متسةًام يرِعةض ، 

 [278] 

 : يتقَيدصلَ تُلقُفَ
 . ثدح ما ءيرا شَيخَأ ، فَلنَذهب

ا ِلنَدعيبيت ، تَوحنَثدكِلذَ نا ع . 
حةُقَيد الحيانَوات كَمان زِحمغَلِل نتلقُ ، ةاي ، 
لَخا َأنََأوع بِالَميس . 
 . تالَقَ ، نيديعس انِودبي انِدرالق انِذَه طقَفَ
وهعلَختَ ي  
بِالَمساه . 
له يَأرظالنَّ تةَر لَعجى وه رالق؟ ركَالذَّ د 
تُلَأس . 
 ، الح لِّى كُلَا عذَكَه ودبتَ كنَِّإ
 . تالَقَ
فقي والَ تحق يتَُأر فآةري الم 
رقا مبيرِغَ عٍونَ ند .  
تَوستُلاء نِع الزاتافَر 
وويحنِري القَد ، والفلَيبِ ، ةخَوةًاص 
الفةلَي . 
ضطَنُسلذَِّإلَى ا رلَِإ ابِهى حقَيدال ةحيانو 

  . ةيانثَمرةً 



 [279] 

  ــــــــ
  

ــونلتزييف 
  
  
 
 زيونفلالتِّبِ مليف ةداهشَمِل انِكَا المذَى هلَِإ تُبهذَ

 ، ربكر اَألدنكَساِإل
واه وشُ يهْأتَ الجييت 
 اا تَا تَتَ
 ، عورد ، فٌويس ، نياككَس ، احمرِ ، ٌلويخُ
 ...طُقُستَ اٌلجرِ
 ـ جٍلُّزتَ ةاربى ملَِإ ُلقتَنَأ مثُ
اه هختَ اةٌتَفَ يخُأ قُنىر ، 
 ـرندكَسى اِإللَِإَأعود  مثُ
رٌلج يز ثُقفم اُلتَغي اِلويكسأِل د ، 
 ، كلالم وأليكس ه ، َلجالر ُلتُقيكس يأِل
وعىلَِإ ةٌد مبارة ـلُّجٍ التَّز 
رٌلج قَيي  عفلالمبِع ، ورآخَ ٌلجر رِضيب ْأرهس 

 [280] 

 هجِالَزمبِ
 يتْأتَ الجيوشُ يه اه مثُ
بينََّأ ودمه ولُاتَقَتَين هي كَفف ، نَهاك انخَد 
لَوهب ، وسفوي ، 
  ـ نوطُقُسي اٌلجرِ
طُووير عالراء دري الوف ، 
 ، ىرخُأ اةتَفَ رةخَِّؤم تَحتَ سطَغتَ اةٌتَفَ
 - زاجِى حلَا ِإهيقلتُ

 كسمي ٍلجى رلَِإ عمتَسي اكنَه فُقياِإلسكَندر 
 ربِخي يبِا الصذَهو ، هدي يف ذيبِالنَّ نسا مْأكَ
  بهذيِل هرهظَ ريدي مثُ ، نوملَعا تَمكَ ، مافَيكَو ، َأينَمايكس أِل
 ـ حمرأليكس بِ هنُعطيفَ
 والُسرَأ دقَلَ ، في الوراء  دعالر رويطُ
 يج جون ـب
 يتْأتَ الجيوشُ يه اه ، اا تَا تَتَ
  اهيم ربع نوشُمي مهنَِّإ

بعغَ رابات ، يرِي طَفه مهِقِلنَيل 
 هلِّكُ
  ا ـا تَا تَتَ



 [281] 

 هققِّحي مبيج جون لَ
تَالفَوجِارِالخَبِ اتُي مخُأ ةًررـ ى اآلن 

 رضتَحياِإلسكَندر 
 رضتَحي ربكاَأل ردنكَساِإل
ومبِ واْررِيرِسه والمعِوض في العاءر 
وهو تَرمزِ دسا َأيود وبيود لثَم 
 ونيرتُارد بِيتشَرِ
 نورما يمبِالَ خَوذَات في دالَواَأل
ونَهاك حموبيكس تَأِل ةُبجِ فُقوار الفاشِر ، نَيبا م 

بأليكس يُأد في الرِليح ، عبض الراِلج وتُْأين رِسمنيع ، 
حَأ ُلَأسيديكسأِل ، مه ، الَّ نِمذتُي سلِّسم كالح؟  هيلَِإ م 
الَّ نِمذي سكُحيم ؟ اآلن 
 . وارظتَنا
 اتم مثُ ، ىوقاَأل اَلقَ
 ، واتامالس ، غُيوما النَيلَع تَضرِع دقَلَ

 -و  ، اكنَهفي األعلَى 
 اهبحستَ دعالر رويطُ
ثَ 12ي الــفانياَأل ةيخروفُتَ ، ةبِ زاه 

112 -110 ، 

 [282] 

شالحد لَهستَمالفَبِ كحر ، 
 ، روالنُّ ِإلَى فُزِني قٌبْئزِ
 ، عذبال ريماَألَأيها  ، ةًديعس ةًلَيلَ

الَالسم يلَعك اي رممي ، 
  ! ةلَيلَ نا مهلَ اي ، حيسالم عوسيويا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [283] 

  ــــــــ
  

عــاِئض  
  
  
  
  الَ
  زوا الفَنَنُكمي ا الَنَنُكمي الَ
  زوا الفَنَنُكمي ا الَنَنََّأ تُررقَ دقَلَ
  انَنُكما ينَنََّأ انَّنَظَ طقَفَ ةظَحلَِل
  ةظَحلَ درجمِل انكَ كِلذَ نكلَ

لَعنَ اآلنا الَنَنََّأ م ميزوا الفَنَنُك  
  زوفُنَ مي ثُديي اَألفوتُكم فَقنَ نا َأنَنُكمي الَ
  زوفُنَ مثُ برهنَ وَأ
  زوفُنَ مثُ ابوالص َلعفنَ وَأ
  زوفُنَ مثُ َئطخنُ وَأ

  زوفُي فَوس رآخَ صخشَ
ذَها هو السبب ي َأفا آخَخشَ نصر نَهاك   
حنَون انَه  

 [284] 

  مزهتُ نَأ بِعرالم نمفَ
يفمبا ينََّأ وده مهِم  
فَوس حيذَِلك ثُد  

  هلَبقتَ نَأومستَحيٌل 
  ةيمهَأ رثَكَأ َأنَّه فَرِعتَ نَأ
من اليبتَ وَأ امِملفَا ِليدروَأ ِلام  

الحب .  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [285] 

  ــــــــ
  

  مثيــرة
  
  
  
  لِلغَاية ةًريثم تانَكَ ، ةًريثم تانَكَ
  ، صخشَ يا َأهيلَع َلصحي نَأ درُِأ ملَ
َأ ما لَذَِإولَِإ لصِلزِنى الم فقي الوت المحدد  
وكُتَسدقَ ن رتلَح ، تَحَأ نلَوِلذَ َلمك -  
ربا ُأمنج...  
  ، ةًيانيبص ، كِلذَ فُرِعَأ ، ةًاقَمح تانَكَ دقَلَ
  . تقلَّعتَ ، اهبِ تُقلَّعتَي نِّكلَ

لَّكُ تُملَّس رِالبدي  
  قيرِى الطَّلَع ةيليلَ اطقَتلا ةطَقى نُلَون عسردني هنعضو مثُ
ي شَفنَاحقَ ةيدملِل ةشيج  
يالشَّواللَّ ءيعن بَأد خَسين فتَني مصيرِالطَّ فنَثَأ قشالتَّ اءليغ  
تَساومرةُلَياللَّ ت اذَكَه  
  ةريثالم اميرمي ف ركِّفَُأ

 [286] 

قَأوفز دَلاخ ارِخَوالشَّ جةنَاح  
  ةنوخُي السف رمتَسم كرحالمو ديرِالب اسيكَأ ُئبعُأ

كَ ثُيحان شَِّؤمر الحرارة تَرما  فع  
ساخنًا سنًااخ  
َلثم رمامي .  
  
  جاارِخَالً واخد تُزفَقَ
  ةطَّحى الملَِإ دوعَأ مثُ ، ىرخُأ اتنَحشُ 3
  يتاريس ، اهبِ نوكَُأ نَأ دوي َأتالَّ
ي تكَيرِى َألَع تسلَي جتالَّ اميرى ملَي ِإنلَصوتُِل ؛ اكنَه رظتَنتَ

اء قَرالز  
مسيالوِ عي تُكحهكُر  
عاقةًد ياقَسهجِرَؤا مكَ ةًحيلَاحاه  
  ، تُلعا فَمكَ
مخُأ انِتَطَّحراني...  

  مايحج انكَ ، رِورالم ةارشَِإ دنع تفَقَّوتَ ةُنَاحالشَّ
هيا حكراه  
  ...ةًيانثَ
 دعوالم انكَ ةُنَامالثَّ ، ةنَامالثَّ ِلولُحبِ ِلزِنالمبِ نوكَُأ نَأ يلَع انكَ



 [287] 

  .اميرمِل ياِئهالنِّ
  ةارشَِإ دنع ةُنَاحالشَّ تفَقَّوتَ مثُ ، يِل اطقَتلا رآخ تُيرجَأ

لَععى ب1/2 د ولُبك من المطَّحة...  
  ...رودتَ نَأ نكمي الَ ، رودتَ نا لَهنَِّإ
 ىلَالً ِإوصو تُضكَرو ، احتَفالم تُبحسو ، ابوباَأل تُقلَغأ

المةطَّح..  
رتُيم فَالمياتَلفَسَأ ح... نالِل تُعقَّوصراف...  
  ، ةارشَي اِإلف تفَقَّوتَ ةُنَيعاللَّ كتُنَاحشَ
صتُخر ،  
  ...ـبرالغَو وكُيبِ

... ى القَلَِإ تُضكَراعة ، وتُعض تَفالماح فابي الب ،  
  : ةظَحالَم عم ، اكنَا ههابِرشَ ةُاججز تانَكَ ...هتُحتَفَ
  
  : دغى  الولَِإ
  اءدالغَ دعب ةسامى الخَتَّح كتُرظَتَنا
  ينبحتُ الَ تَنَأ
أيهدغا الو  
فَوس يحبخي شَنص ام  
  موالي اَلوطَ تُرظَتَنا دقَلَ
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رم؛ امي  
  

  ضوالح الَمتَ اهيالم تُكرتَو ، ابارشَصببتُ 
نَه5000 اك انَحة في المةنَيد  
  اهنم 25ى لَِإ بهذَأ دقَ
باحنثًا ع رمامي  
دبرا اُألهجواني ميسبِ كالَالمةظَح  
وهو تَّمٌئك لَعى وسةاد  
  اباري شَسفنَِلو ، ابارشَ بالد تُيطَعَأ
  اهيى الملَا ِإنَلزنَ مثُ

السةنَاخ .  
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  ــــــــ
  
بح  

  
  
  
  ثَرثَرة ، اَلقَ ، بحال
يضيعين  
  يتَفَشَ لبِّقَ
  يرِعشَ لبقَ
  يعابِصَأ

ينَيع قعيل  
  ىسني َأنلعجا
  ثَرثَرة ، اَلقَ ، بحلا

 لَكَانيدةٌفَرغُ ه ابِي الطَّفثاِلالثَّ ق ،  
فَرتهض ُلبقَ نم شَعنِّال اتُراءس  

35 يِئرريرِحتَ س  
وفُصن  ستَةدنم االَكَوالتَّ تفيوظ ،  
ونَِّإ ُلوقَُأ اآلنى الَبِ هدوج  
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  صنَابِيرال عيمجفَتَح  دقَلَ
ودنَِإ نةار  
ذَوهلَِإ بى الفاشر  

 عدضبِبع ساعات  كَانرٌلج يف   
  309ة فَرى غُلَِإ هقيرِطَ
شَأوَلع يسجةًار يف  

دالرةه  
وكةٌيرَِأ تطار مالنَّ نافةذ  

  بطر ٍلمركَ اردجِوتَحطَّم 
 جاوتَملَوهرُأ بجواني رى الَعا 40  اعِفَتمقَد في الهاءو  

والرُلج الي ففاشر  
  متَهي وَأ فرِعي ملَ
لَونَّكي َأنوَلوقَُأ نَأ د  
  ادجِ ةديج اٍلي حف انكَ هنَِّإ
  . موالي كِلذَ
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  ــــــــ
  

  قرِحتَو قُرِحتَو قُرِحتَ
  
  
  

  دلفياالَِإحدى حانَات في يا فيدنولَهكُنتُ َأعرِفُ 
يض3 ع يبضنَ اتَئية يي بِفرهت ،  
71ي الـ ف نم رِمعالَ ، ه يالز  
عيلم ،  
  ، ايوِقَ
ونَهجَأ تُنكُ اكلس نهى لَعع ةدبعم  

  ارالبمن مقَاعد د اعقَم 5أو  4بـ
فانَيرِشي عيت  

  فًااِئخَكُنتُ 
  ارحتني االف ركِّفَُأ
ريغَو حمبوب .  
ححاَألفَ ، فُرِعت تَنَأ ، نًاسزد انتَل  
  انًازحَأ

 [292] 

  ، قرِحتَو قُرِحتَو قُرِحتَو قُرِحتَ
آخَيشَو رء  
يلُّح ملَّحاه .  
  ديبا جيرِقتَ هنَِّإ ُلوقَُأ الَ
لَونَّكه من دكََّؤالم  
  ، ةًاحر رثَكَأ
ا ويركَثي لَفاِلياآلن ي  
كِّفَُأا مر ي ذَفلك نولَالهدـ خِيشَّال ي  
  نم برقا يم اءرى الولَِإ رظُنَأ نَأ عيطتَسَأ

حيـ اة  
تَّحَأ الَ ى اآلنكَّذَتََأ اُلزره اكنَه  
سييد ، نَيحاه  
واآلن .  
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  ــــــــ
  

  قــيرِالطَّ
  
  
  
نَلقُتقَّزِي َأا فضراَأل ة  
عنَضا صيقع ارِي َأع ىلَعومالَس  

  اثٌنَِإرهنَتنَا 
  مالَالظَّ ِلجَأِل مِالَي الظَّا فنَملَّعتَ

  ةدودسم ضياحري مفمتَقَيِئين 
  انرْئالفو رِياصرالصبِ جعتَ ةرجْأتَسم فرغُبِ
  ينِّغَا نُرا مادا نَنَنََّأ بجع الَ
  الًيلَ ورا َأهظُ وا َأارهنَ

الحورة بيثبالع  
نَالسةات ويثبالع  
   العبثية اءوهاَأل
  ، انَنَولَُأسي مثُ
  ؟ رايثكَ نوبرشا تَاذَمِل
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حرِتَفَأ ، نًاسَأ ضاَأل نيام نصتع  
  عيضتُِل

ونُالسن هاَألوواء صنتع   
  . عـيضتُِل
  
  -  كحى الضلَع داعسي وهو ، اءكَا البنَنُكمي الَ
  قالَطِإ ُلثم هإنَّ
  ، ايلع ٍلمثُ ، مٍالَحَأ

سمٍوم  
  ، اءنَا الغنَّم بلُطتَ الَ

الضحك انَي لَنِّغَي ،  
  ةبيهر ةًحزم انكَ دقَلَ ، ىرتََأ

 كَانولَعى المنَأ حِيس ضيحك وهو لَعى الصبيل ،  
  هيلاتقَ كِلذَ شلَّي نَأ نكمي انكَ

اآلن نَهاك يزِمد ملَتَالقَ نثَكَأ ةر َأ نمي قوت مىض  
تُكا َأنََأوقَ باِئصلَ دمه .  
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  ــــــــ
  

  ...انضحج األارِخَ
  
  
  
حَأ نمانِض حب  
حى َألَِإوانِض حرآخَ ب  
  بيلى الصلَع توالم نم تُوجنَ

  اتردخَم نخِّدتُ ةديسعلَى يد 
تُكتَوغََأ باني وقاصص ،  
طَأوكَب بِيرٍيث ماَأل نيخةر ،  
  ، ةًبيط رثَكَأ رثَكَأ
نالجِوس جيفَأ وَأ دُلض .  
  
  ، اكنَه كرتتُو ، بِيلى الصلَع عضوتُ نعا َأتمم سيلَ

  ملَ بح انيسن وه ةًعتم رثَكاَأل
نيحج  
  الَ ينجح امكَ
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  بح لِّكُ 
  ...في النِّهاية

  بالح سارِمتُ نَأ رٍيثكَبِ ةًعتم رِثَكاَأل
  ديل ماري ف اطِئالشَّ على طوِل

  لكذَ عدب مثُ ، 42ة فَرفي غُ
تجلس في الفاشر  
مخَ تشربا جردةًي ، ستوتَ ثُتتحدسح  

  نخِّدتُ
اجإلى األ تستمعمو...  

  عديدة اتمر تُّم دلق
مصا ، اقًدرنتَظا ، مرنتَظم  

  ةفَرفي غُ
  عتصدم في سقف قُحدُأ

ا لهاتانتظاررِ ، فقنَ ، سالةرة ، توص...  
شُأتوح داخيل  
  ...ةيليي اللَّهالَي المف اءربمع غُكَانَت تَرقُص بينما 

أحضانِ نم إلَ بحانِى أحض حرآخَ ب  
ليس مما أتتَ نععلَ وتَمليبى الص ،  

ا بكثيرٍِإ األكثرتَ نأ متاعسما عسمك هيمالمالظَّفي  س .  
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  ــــــــ
  

حَأ شَخصٍ تُوـمقـم  
  
  
  

ي تَكَانحلَِإ ثُدْئى الفانِر والعصرياف  
كَوعشَ انربَأ هيض في س16 ن .  
رِضيبه اِلودلَّكُ ه مٍوي ُأوهم  
  . ةسيني الكَف عومالشُّ ُلعشتُ
جتاء جتُده نَيبملَا الوماِئنَ د  
ونَأ انِطَيلشَّا ِإلَى تلَّص ي يبقَرخهتَض  
هيلَع  
نَيبع  امه تَستَمي كَانَت ُأمتَبكقوفَو  

ابِتَالك قَالمسد .  
  اتريغالص اتيتَالفَ ظُحلي هنَّد َأبي ملَ
  دالَواَألعيب الََأ ظُحلي هنَّد َأبي ملَ

  هظَحليِل ريثالكَ اكنَه نكُي ملَيبدو َأنَّه 
  . امتَهم ودبي الَ طقَفَ هنَِّإ
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  اننَساَألو ، ادجِ ريبِكَ ، حيبِقَ مفَ هيدلَ انكَ
  جارِخَلِل ةٌَئاتنَ
تانَكَو نَيعاه صيغنِيتَر وبنيتَتَاه  
  يا نحنم هرهظَو ، نِيتَضفخَنم اهفَتكَ
َلثم رٍلج عزوج .  
  
اشَع فقَطَني مانَت .  
  وبعدها ِللَالمبِ رعشا نَنَّا كُمدنع هنا عنَثدحتَ
  . مامتهالِل ةًارثَِإ رثَكاء َأيشَأِإلَى تَقُل نَن
  بحا نُنَّكُ . هلَزِنم رادغَي انا كَرا مادنَ
  عذِّبهنُ نَأ
  هداِلو نكلَ
  بايهرما وخالً ضجر اني كَذالَّ
  . انَّم الًده ببِيذعتَبِ امقَ

  اُلزي الَ ناكَ 17ي الـف . دلَالو اتَم مٍويوذَاتَ 
بِصاي . وفي حي صرٍيغ م مظَةُ الالَتَتحاةفَو   
  .بعدها امأي 4 وَأ 3 دعى  بسنتُ مثُ ، ةحميبِ
  
  انَعمبدت باقيةً  يبِا الصذَه اةَفَو نكلَ
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جايمع . ونَلاصا الحثَيد نع رما اَألذَه  
  ةياِلجالر - ةيِلوفُا الطُّنَاتوصَأبِ
6:00ي الـ ف مسَلبقَ اء ةً مِالَالظَّ ِلولُحاشَربم  

  . اءشَالع َلبقمباشَرةً 
ا وقتَميَأومض بعِلذَ رك الحاآلن ي  
  ةقَحالَ دوقُع دعب وَأ
  هاتفَي وف ركِّفَُأأزاُل  امفَ
نَيبا نَملَّكُ تُيس فَوخُأ اةىر  
يشَ لَّكُوآخَ ءر حثد  
تَقواه .  
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  ــــــــ
  

  ــاتيمغَنَ
  
  
  
ييسر ونُالجد ودسَأ نلةح  

  ةٌغَارِفَ روبالقُ
  رطَي المف لقُزتَواوِيس تَطَ
  نومستَبي اءمظَع اٌلجي رِشمي مِلالَس َلفَسَأ
نَهطَ اكعام كَاف يِإوجكَ ارو افكَ تٌقواف  
  خَيشَأ نا لَنََأا ونَاُؤسن يخَشن تَلَ
شَمرونن ودضعي ماسي َأا فابِصمهِع  
لَتهر يصافح يوهداي  

  يوِشم مٍحة لَحاِئروالسماء تَفُوح بِ
  قرِتَحتَ ةٌارتَا سنََأ
  رخَّبتَتَ اهيا منََأ
  . ما دنََأ . عطَقتَ اجٍجز ةُافَّا حنََأ . انبعا ثُنََأ
  . بيتلى الَِإ فُحزي يارِالنَّ نوزلَا الحذَا هنََأ
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  ــــــــ
  

الًـهم ، ولليد  
  
  
  
  . اتَوي ةيالَى وِلَِإ تهجوتَو ، عيابِسَأ 5 َلبي قَنتكَرتَ

  . ترادا غَهنََّأ دقتَعَأ ، ذَِلك ما حدث
  ةًالَسا رِهلَ ثَعبَأِل تُجرخَ تاِئم الفَواليفي 

  ، تالَافالح ةطَّحم دعقى ملَع سلجا تَهتُيَأرفَ
  اهرِعشَكَ ودبي انكَ
نم وراء  
  ىرخُأ ةًري ملاخد فصالقَ لُّكُ َأدب مثُ
تُيشَم رِسماع ، لَِإ تُرظَنَوجى الوـ ه  
  ، اءرضخَ نيعَأ ، سطَفَأ فٌنَأ ، شٌمنَ . رآخَصا خشَ تانَكَ
  . ءيشَ الَ ءيشَ الَ
  ىرخى ُألَِإ ةانَح نم ُلقَّنَتََأ يبِرالغَ عِارِي الشَّف تُنكُ مثُ
وتُيَأرا َأهميدي امدن جم .  
تُيَأر لتك السَلياوِر الضفُرِعَأ ، ةَقَي لتك خَِّؤالمةر ،  
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كَوان نَهعالشَّ اكر مخُأ ةًرىر ،  
ةُقَيرِطَو رِيساه ،  
  ، اهبِ اقحلِِّل يشالم تُعرسَأ
تَقاوبِ تُبرجبِانثُ ، اهم تُيَأر جوها ه-  
  - عدفض ُلثم مفَ ، اءقَرز نيعَأ ، يدنه فٌنَأ

  . ءيشَ الَ ، ءيشَ الَ ، ءيشَ الَ
  
  . وانُيى البلَع فُزِعتَ ةانَي حف اةٌتَفَ اكنَه تانَكَ مثُ
  ، ةنَيعم ةقَيرِطَبِ رعالشِّ َلدسا ُأمدنع نكلَو ، يه نكُتَ ملَ
  لوالطُّ سِفنَبِ رعالشَّ انكَو . يه تانَكَ ، ةظَحلَِل
افَالشِّوتانَكَ ه مملَ ، ةًلَاثيلَ نكفنَ تسثُ ، هاسم  
تَأرظُني َأنر نَيبثَ تُنكُ ، ينِّغَتُ تانَا كَمالًم ،  
   مثُ ، وهمال داعذَِلك ما س ، اِلالح ةعيبِطَبِ
  ؟ هيلَِإ اعمتساال ديرِتُ اصخَ ءيشَ يَأ اكنَه له:  تالَقَ
ثُ ، تُلقُ ، يللِّودتنَّغَ م -  
الًهم ، ليولِّد...  

ِإلَى َأعلَى تُرظَنَ طقَفَ اآلن تانَكَو بععِارِالشَّ ر .  
ارِخَ تشَمةًج مقَّالشَّ نة بععارِالشَّ ر  
مشَ عقَشَأ ابر ، وتفَقَو نَهاك  عتَض هيظَّنَومشَ ةًارسةي ،  
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  عارِالشَّ ربع ُلعفا تَاذَم ، تُركَّفَ مثُ
  ةذَافالنَّ ربعي ِل تمستَبا ، ةيسمشَ ةارظَّنَبِ
  مع ةَاريت السلَخَد مثُ ، حولَتُ ما لَهنَّكلَ

  ، باهظَةَ الثَّمنو ، اءرمحو ةًريغص ، ةًديدج ةًاريس تانَكَ ، ابالشَّ
  تانَا كَهنََّأ نم دكَِّأتَا منََأ . بِرالغَ بوصدا يعبانطَلَقُوا  مثُ
هي ، هذه المةَر .  
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  ــــــــ
  

  ئةيــس ةٌلَـيلَ
  
  
  
  ، تالَقَ ، تَجرخَ دقَلَ
  لجا الرذَه ةَاريتَ سلكَر مثُ
فنَتَ بِيقَلَأوسك ي َأفجةم  
  ةَمجتَ اَألقحس دقَلَ
  ، اهلَّكُ
  بذَّعتَا تَم فُرِعَأ الَ
هنم  
لَوتَعتَ الََأ نكقنََّأ دك جِيتَ نَأ با نَيبِى طَرفبسا؟ي  
  ، ادجِ ديج يسفنَ بيبِطَ يدلَ

سجِعيكب .  
  ، تالَقَ ، ينبجَِأ
  امدنع ةطَرالشُّ نم ةًقَلح قَبِصُأ
  قلَّعتَا يميف ةٌكَكِّشَتَا منََأو ، وِحا النَّذَى هلَع فُرصتَتَ
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  . ةطَرالشُّبِ
  ااذَمِل ، تالَقَ ، ينبجَِأ
  ا؟ذَكَه فُرصتَتَ
  نَأ ينِّم ديرِتُ له: تالَقَ ، عمسا

  ؟َأرحل 
عبلَت  نَأ دحطقَالتَّرقتُ ما عد  

  نم ريثالكَ اكنَه انكَ ، ةذَافالنَّ نم هألقيتُ بِ
الزاجِج . ايَأ ةُاشَالشَّوض  
كُستر .  
  زليوِ نم امِدقى اَأللَع ريستَو وفُطي تَتالَّ ةقَافالنَّ اتانَويالح ددع مكَ
  وس؟لُنجِاوس ى لُلَِإ
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  ــــــــ
  

ثُحالب نع علم  
  
  
  
حماَأل ثَدر يف يليف[*] ، النَّ اَلقَولاد  
يرِا تُاذَمعَأ :تُلقُفَ ؟دطيبِ ينا  ، ةًريمجِي ،  
  انََأفَ ، ةًيوِقَ يابِصعَأ َلعجَأ نَأ يلَعفَ
  ، اَلقَ ، تَنَأ . ةفَيظو نع ثحلبِل باهذَ
ع؟ لم  
  ، ةفَيحي صًئا فيشَ تُيَأر ، يمجِيا  ، معنَ
الَو بخةَر ولُطمةب .  
  ، ةًفَيظو ديرِتُ الَ تَنَأ ، ةنَعاللَّ:  اَلقَ
  ، الى الملَِإ ةاجحي بِنِّكلَو ، ة الَنَعاللَّ:  تُلقُفَ
  ةريالبِ نم تُيهتَنا مثُ
ورتُبك الحةَلَاف ، تَوقَرَأ تُعابالشَّ امعارِو ،  

                                                        
[*] Philly–ـ لختصار ا :فيليPhiladelphia، ٌفي بينسلفانيا بالواليات  كبيرةٌ مدينة
حدةتَّالم.  



 [307] 

ورسعان تَقا امربامقَراَأل ت  
  اكنَه تُنكُ كِلذَ دعب مثُ
ستُبح تَفَ ، َلبالحفَقَّوت الحةُلَاف ،  
نَوتُلز .  
  ريدصالق نعا مونُصرا ميبِى كَنًبم انكَ
  ابري التُّقًا فاِلع قُِلزنالم ابالب انكَ
  تُلخَد مثُ ، هتُبحسفَ
  ، ضرَأ نم ديزِط المقَفَ ، ةيضرَأ يَأ اكنَه نكُتَ ملَ
مفَّحرة ، طربتانَكَ ، ة اِئرتُحها عةًنَف  
تانَكَو نَهصَأ اكاتٌو شَأ ُلثمياء شي نَرِجيرلَا ِإهنيفَصى ن  
شَأويفُحتَ اءر ، كَوان كَالمان ظمالم  
رِواٌلج وشُمين لَعى عارِوبِشَخَ ضية مةقَلَّع  
رِواٌلج فَديوعشَ ننَاحات بعضراَأل ر  
رِواٌلج اِلجوسن نعآالَ دتَ تشَأبِ قُوماءي  
تانَكَو نَهلَ اكمِل اتٌحربق ودعر  
  هاجت حجرَأتَي بِهاللَّ نم ٌلامكَ ولد اءج ةًَأجفَ مثُ
ْأركَ ، يسان يجِمزر وغيلي مهبِيهِلَ ع  
تَيلَّدنى م لسلَسة خروثُ ، ةتََأ مى ماشَبلَِإ ةًري    
  ! هبِتَنا ، ايه ، ام صخشَ خَرصفَ

 [308] 

ناوتََأِل ؛ َلفَسَأل تُينَحنَّجب لالدو  
شا َأنََأوعبِ رالحرارغتَ ةمرين ،  
وخشَ َلَأسص ام ، ؟ ديرِا تُاذَم  
  ؟مكُيدلَ اضٍحرم برقَأ نيَأ : تُلقُفَ

  ،وَأخبروني 
ذَوِل تُبهلدِلاخ ،  
  اٍلجرِ الَلظ تٌيَأرفَ ، تُجرخَ مثُ
   ، توالصو بِهاللَّ ِلالَخ نم كرحتَتَ
   ، تُجرخَو ، ابِى البلَِإ تُيشَم مثُ

آخذًا الحةَلَاف مخُأ ةًرلَى ِإرانَى الحثُ ، ةم تسلَج  
يبِ تُبلَطَوخُأ ةًرفَ ، ىريمجِ َلَأس ،  
اذَما حنَِّإ :تُل؟ قُ ثَدالَ مه يرِينَودا  ، ينميجِي .  
  علَّطَتَ ثُيح تسلَجو ، ةُراهالع هذه تاءج مثُ

الجيميلَِإ عتانَكَ دقَلَ ، اه جةًلَيم ، كَّذَتََأور نَيحنَّا َأهاه  
ا هيف نوكَُأ نَأ تُينَّمي تَتبا الَّيرِقي تَاتيي حى فلَواُأل ةَرالم تانَكَ

  ةًَأرما
بالًد متُنا كُملَ ، هنك 3أو  2 َلالَخ امأي  
  عدتُ ِإلَى قراءةو ، كِلذَ تُزاوجتَ
  . ىرخُأ ةًرم فاِئظَالو اتنَالَعِإ



 [309] 

  ــــــــ
  

الع8الــ  ةُد[*]  
  
  
 
 صخالشَّ كِلذَ
يُلص اِئدا فمقي الوأطَالخَ ت 
ي اَألفسِاس هو  شَخصجدي 
 نَّهَأ ضرِتَفَأ
رٌلج صقاد 
 8ـ ال ةَدالع منتَغي الَ هنَّكلَ

جايد 
 برضعا نُيمج نحنَفَ
لَوٍلكشَبِ نك ام 

  هي الطَّرِيقَة التي يقُوم فيها بالعد
عبه بِال داميقزيةار 

                                                        
[*] د حتي ثمانية يكون في مباريات المالكمةالع، عندما يقع المويبدُأ ،مالك كَالحفي  م
الع؛د حتى يعلزاِئن الفَن م.  
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 امأي 4أو  3 ةَدمِل انِيثَالغَبِ رعشَأ
 انًايحَأاما وعطَاشًا ورف هحنَمَأ
 داوقُنُ
لَوه نكتَأويشخُر وكَم ي 
وهو تَميص لعيبِ بريت 
 يطعا يم ِلابِقَم صاالَخَ عقَّوتَي انكَ ما اذَِإ
  ؛ صالَينَاَل الخَ نلَفَ
 ءيشَ يي َأطعي الَ هنََّأِل

  ءوض الَ
  بح الَ
 ملُّعال تَ . كحض الَ
  ءيشَ الَ
ركَذي 
 اززْئمشاالي بِنرعشتُ صِخا الشَّذَه ةُقَيرِطَفَ
 نًايزِح نوكُا َأمدنع نزالح يِل بلجي هنَِّإ
 نًاونُجم نوكُا َأمدنع نونُالج يِل بلجي هنَِّإ
 ياننََأ ٌلجا رنََأ

 رقالتي تَفَوح بِالع ةريخاَألوبعد مصافَحته 
 كِلذَ نم رثَكَأ هلُمتَحَأ دعَأ مي لَننَِّإ هلَ تُلقُ



 [311] 

واآلن  كُونين يحلَعوى رقَي التَّحُؤي 
قَتَتَ فَوسِإبِ ُأيرادتاه 
لَويس قَرطَ نمة ىلَع ابِالب .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [312] 

  ــــــــ
  

 اكــرعبالَك 
  
  
 
 مزق بلكَ هيدلَ
يوزم وخيشد 
ارِطَيد السياتار 
يجِمزنَثَأ رونَ اءهم 
لَويدجنَ هةٌم اِلثَملِّكُ قَوفَ ةٌي باجِح  
 
 : جِارِي الخَف هعمسنَ
 كانَا هًئا ميشَ قُزمي هنَِّإ

 همجح اِلثَمَأ 5
 عارِالشَّ نم رِاآلخَ بِاني الجور فسيوفرالب بلكَ هنَِّإ
 معلِّتَالم نيثَّمال بلالكَ كِلذَ
  ةطَري وعا فيما جنَنَِّإ ، هوُأ
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 ا مهنَيب قُرفَُأ
 مزالق عم ِلاخلدا ِإلَى يرِجنَ مثُ
 ابالب ُلفقَأ
 اءوضاَأل ُئفطُأ
 عارِالشَّ نوربعي ماهرَأ مثُ
  نيقلقَو نيقينَأ
بيأنَّ وداصخَشَأ 8 وَأ 7 مه 
  ذخَأِل نيمادقَ
  مهِبِلكَ
لتك الحيقيبِالكَ ةُبةُر من مِالَاله رعالشَّو 
 روبع نل مضفَأ ما هو فَرِعي نَأ هيلَع بجِي انكَ
  . ةيديدالح ةكَّالس انِبضقُ
  

  
  
  
  
  
  

 [314] 

  ــــــــ
  

لاِئــرس 
  
  
 
 ضرى اَأللَع سلجتَ
 ىوقَالم قرالو نمقًا ودنص فُشكتَستَ
 اها لَهتُبتَكَ دقَ تُنكُ بح َلاِئسي رِل ُأرقتَ
نَيبتُنَبا امهةُغَاِلا الب من 4 رِمالع نَسوتَتَ اتمدد ضرى اَأللَع 
بِ ةًفَوفُلمطَغاء رويد 
وثَالَي ثَفرَأ ةمونَ اعِب  
 

 الصفنا دععا بمالتَقَينَا 
 يا فهِلزِني مف سلجَأ
  دحَأ ةلَيلَ
 

السيصتَ اتُارعد جارِالخَبِ لَّالتَّ طُبِهتَو 
نعدنَا نَمام ما هعذةَلَياللَّ ه 



 [315] 

سنَ فَوسمع صرياصلياللَّ ر 
 امكَ نوشُيعي الَ نيذى الَّقَمالح مه أينفَ
 ؟ شُيعَأ
 اهطَاِئوح بحُأ
 اهالَفَطَأ بحُأ
  اهبلكَ بحُأ
 
تَسنَسملَِإ عى الصررياص 
ذراعفَّتَلا ي َلوح رِوكاه 
َأوابِصعلَي عطى بناه  
 
 ، اةًيح ضبِنتَ هذه ُلثم ةٌداحو ةٌلَيلَ
 توالم زاوجتَتَ
 يبح َلاِئسر بحُأ
 ةٌقَيقا حهنَِّإ

كَم َأن  ، آهؤخِّمارتَه جةلَيم ! 
ا  ، آههوحكَم َأن رجةلَيم !  
  
  

 [316] 

  ــــــــ
  

  ِإدي وِإيڤ
  
  
  
  ملَعتََأ
  ا فيِلدالَيي فف ارِالب دعقم سِفى نَلَع تُسلَج دقَلً
م5 ةَد نَساتو  
  
  رمخَ صخَرَأو ةًنَاخبا سلَع تُبرِشَ

  دايوا جذَّغَتَ اتنَاحي شَقاِئس ِلبق نم ةقَّزي اَألف تُبضرِ
  ةيلستَكَ
  لياللَّ ةادسو اتديسِل
بِخُأ نلَورك نع حياتني عدتُنا كُم الًفط  

 مَأفَهور قَمزجِ زاد  
  يقيقح ريغَ
  
لَونك عا َأمهين  
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  يدِإي قيدص ةؤيرِل تُبهرا ذَيخي َأنأنَّ
عب30 د اعام  
  لزِنالم سِفي نَف اُلزي الَ انكَ
مسِفنَ ع والزةج  
  : كِلذَ تُنمخَ
  ودبا َأمم َأوسَأ ودبي هنََّإ

  هيسركُ كرتَ عيطتَسي الَ
  لاصفَالم ابهتلا
ا كَملَ انيده رٍعشَ نم  
  ضيبَأ

  . تُلقُ ، إدي ، يهِلَِإيا 
  انََأ ، هبِ تُبُأص دقَلَ ، اَلقَ ، ملَعأ

  . سفُّنَالتَّ عيطتَسَأ الَ
  ةقَيشالر ڤإي . هتُجوز تاءج مثُ
   .كُنتُ معتَادا علَى مغَازلَتها  يتالَّ

  أرطَال 210
ا ِإلَيشَذَر تَنظُر  

تلقُ ، ڤإي ، يهِلَِإ اي .  
  . ملَعَأ ، تالَقَ

 [318] 

  
  اتاعس ةدع دعب مثُ . عاا منَلمثَ
  ، يي ِلديِإ اَلقَ
  ، َأسد ِإليها خَيرا ، اشِرى الفلَا ِإهذخُ
  ريخَ يَأسدي ِإلَيها ُأ نَأ عيطتَسَأ دعَأ ملَ
عباآلن د .  

ضڤ إي تكَح.  
  تَنَأفَ ، تُلقُ ، يديِإ عيطتَسَأ الَ
صيديق .  
  
  . رثَكا َأنَبرِشَ
  نة مايهن الَبِ اتٌرتيِل

  . ةريالبِ
  
تَّحى بيِإ َأددقَتَي يأي .  
  رعقَم قبطَبِ ڤإي هلََأتَت فَ
  هيف َأيقَتَفَ
  اتجنُّشَالتَّ نيب ني منربخَأ مثُ
  الًاجا رِنَّا كُنَنََّأ
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  نييقيقاالً حجرِ
  ءيشَ لُّكُ هيلَع انا كَم فُرِعا نَنَّكُ
اِهللاو  
الَُؤهالشَّ ءبشاَأل ابارر  
  . ا ذَِلكوكُلتَمي ملَ

حنَلملَِإ اهى الفاشر  
  هسبِالَا منَعلَخَ
  طغَي انا كَعا ميرِس مثُ
موي النَّف .  
  ڤإي يا اعادو تُلقُ
  يتاريس تُبكرو ، تُجرخَ
وتُسلَج نَهُأ اكحقُد فلزِني الم .  
  . كِلذَ دعب تُقلَطَنا مثُ
  . هلُعف يلَا عم لُّكُ كِلذَ انكَ
  
  
  
  
  

 [320] 

  ــــــــ
  

صــيك ادــمالس  
  
  
  
خيرج لَّكُ 7:30ي الـف موي  
معاِئطَشَ 3 هبزِ ردٍلوفُ ة وسديان ،   
ولعيبِ ةُبةر  
  . معالطُّ وِلي دف وفُطتَ
طَصيِل ادساعبِ اتنَّساربِ ةها سةُكَم لَسنٍوم صيغةر  
نعثَالَثَ درَأ ةيرِالطَّ اعِبَلفَسَأ ق الريصف .  
غُلُبي من 75 رِمالع عا ومالشَّامتُ ملَ سهنَولَ رغي ،  
غَبِورِظَالنَّ ض نع درجة نَوخُستاه  
لُّظَي الجتُياك نِّالبي خاَألوضر هيلَع .  
ميسنَقَ كَلياد رِحالب سَأوماك شِرالق الصيغةَر ، والم؛ ليرِاك  
ميسك شَالعرات نماه  
تَيحَأ ى الَلَِإ ثُددح .  
  موالي َلالَانًا خيحَأ



 [321] 

شيرب لعيبِ ةَبرهت .  
00. 6ي الـ ف مساء جيمع تَعاده ويصهد  
ميشلَي عى الرفيص  
بعر العيدد مالشَّ نعارِو  
ثُيح ةًقَّشَ ُلخُدي صيغبِ ةًرتَناسا ما كَيون  
ذيهفَرى غُلَِإ بمِوالنَّ ة ، وتَفيح الصفَح الماِئسةي  

  ليرِاكالمو ، شِرالق اكمسَأو ، رِحالب َليادنَقَ هتُجوي زقلتُفيما 
في القمةام  
شيلغُ ُلعهنَوي  
  . اءشَالع ِلاونَتَِل رظتَني مثُ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 [322] 

  ــــــــ
  

ــخَِّؤماتٌر ميــثةر  
  
  
  

  ههذ ةعمالج ةُلَيلفي 
  يكيِلواثُالكَ اِلفَنَري الكَف اتُيكيسكالم اتُيتَالفَتَبدو 

جالَيمسا ٍلكشَبِ تياِئنَثت  
  اتانَحلي اف نهاجوزَأ
و وتَالفَتَبداتُي كالميسكشَ اتُياتاب  
  ، ةياسقَ ةٌيوِقَ نيعَأو ، ةٌفَوقُعم فٌونُُأ
وخَِّؤماتٌر ميثةٌر في سزٍنيل جِياوِر ضةقَي  

  ، دخَلَت فيها علَى نَحوٍ ما
  ةريثملا اترخَِّؤالم كلت نوا مبعتَ هناجوزَأ
الشَّواتُاب كالميسكاتُي يرسن منهِاِلفَطَأ ع ،  
وزحن حيققي عَأي فيهِنوِالقَ نيالقَ ةاسةي ،   
  -  الوِسام نهالُجرِالتي قَاَل فيها ي اِلين اللَّركَّذَا تَملَّكُ
  اآلن دعب اماسوِ وادوعي ملَ نيذالَّ



 [323] 

هذشاَأل هياء الجلَ ةَلَيمنه  
  ، ىرخُأ ةًرا مهنَعمسي نلَ ةٌلَيمج اءيشَأ
  ضِيمو تَحتَو رِمالقَ تَحتَ مثُ
  الفَنَرالكَ اءوضَأ
  . نهِلجَأ نم نزحَأو ءودهبِ فُقَأفَ ، ءيشَ لَّى كُرَأ
ينَوررظُنَأ ين  -  

  انَيلَِإ رظُني خُيشَّال قُاسالفَ
  ؛ انَنيعى َألَِإ رظُني هنَِّإ
تَبيمسِل نعبهِضن ، تَيحثدن ، مييشن بيعا مادع ،  
ضيكحن ، رظُنيلَِإ نسابِ يءالَعت .  
  كشى كُلَِإ يشمَأ
  ةتَالَوكُوشُ ةكَعكَبِ زوفَُأفَ ، رشَع دحَأ ددى علَع ةًلَمع عضَأ
م13 ع مصةًاص لَمةنَو  
  . اهقَوفَ
ذَها عبِ ٌلادميا فه فَالكسالنِّبِ ةُايبيِلواثُكَِل ةكي قابِس  
وعمبِ بٍجخَِّؤمرات كميسكية ةنَيزِح ،   
ميثرة ، شَوةاب ،  
  . مدختَستُ دعتَ ملَ
  

 [324] 

  ــــــــ
  

ىا مدوود  ججانو؟ عنــو  
  
  
  
  نحجني الَ نهنَِّإ
  -  لَهِيب يف نتمي تُالَيمجلافَ
حنب اوبتارٍح ، سم فانٍئر ، لبح ، ا ا أيكَمان...  
  ، نهعرذَأ نعطَقي نهنَِّإ
رييمفُنَأبِ نهِسن النَّ نموذاف ،  
سيبحعَأ ننَيهنن م ميآقاه ،  
ضفُرين بالح  
ضفُريالكَ نراهةي  
ضفُرين ، نضفُري .  
  . نحجني الَ

الجتُالَيم تَسال يعطن االحتالم ،  
  اتاشَرفَ نهنَِّإ
  اتاممي نهنَِّإ
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  ، ريافصع نهنَِّإ
  . نحجنال ي نهنَِّإ

  بهلَ نم ةٌداحو ةٌلَيوِطَ ةٌقَلطَ
نَيبملا يعب الرال اُلجطالشِّ خُوشُّينرج في الحةقَيد  
  ةديج ةٌداحو ةٌلَعشُ ، ةٌداحو ةٌلَعشُ
نَيبملا يعب الرال اُلجطالشِّ خُوشُّينرج في الحةقَيد  
  . سمالشَّ تَحتَ
ثَعير لَعى الجالَيمت لَعافَّى حةفَرغُ ة  
كَمومات يبن نَالعبِاك اِإلورِب وتمالص  
نلَو ميفنَ نا َأنَنُكهَأ ما ِلبدااذَم  
  تالَيمج نكُ دقَلَ ، نرادغَ
  . ادجِ
  ، نحجنال ي نهنَِّإ

الجتُالَيم يتمن صيغاتر  
وتيكريبِالقَ نحِل اتحيهِاتيبِالقَ نةح .  
  
جةٌلَيم واِئرةٌع :حاةٌي ناوتحار وتوم  
نَيبملا يعب الراُلج العاِئجطالشِّ زنرسمالشَّ تَحتَ ج  
في الحةقَيد .  

 [326] 

  ــــــــ
  

  ةرــمالنَّ
  
  
  
  ، ةدهِجم تٌاالَدجِ
  ةًَئاده دقُرتَ ، رايخَأ ، مثُ
لَعى فراشريبِا الكَه  
  يذالَّ

  ، ةفَيطلَ ةيدرو اٍلكَشَأو رمحَأ نٍولَبِ شَفُرِ
ْأرسي وطبلفَسبِاَألي ن  
اِئلَةوي مأسر ،  

  يتَنَاثَر علَي ضوء مظَلَّل
  ، ىرخُأ ةفَرغُ يف ءودهم بِحتَستَ يهفيما 

  ، يتادرِإ زاوجتَي كِلذَ لُّكُ
  ، روماُأل مظَعم يا همكَ
  ، ريغو الصيداالربِة يكيالسى كَقًيسوى ملَِإ عمتَسَأ
  . اهيالم راثُنَتَ عمسَأ ، محتَسا تَهنَِّإ



 [327] 

  ــــــــ
  

ــيالصد  
  
  
  
  ، اَلقَ ، امخَ
جا ِإاذبيِإلَى خَارِج اه الماء ،  
ما؟ذَا ه  
تُوح جون مجتلقُ ، رِهالظَّ فُو .  
  ، فيصى الرلَا عنَتَالَبقُ فُقي ٌلجر اَلقَ ، الَ
  . روبرج - ويند ساند  - ه بيلو نَِّإ
ورٌلج نَِّإ الي قَشَّمتَيوه فاندانغو اسكدريل دطوطُخُ ن .  
  مثُ ، ءيالشَّ فَقَوفَ ، بلا الهِنَجرخَأ

ضكَ . طَران رمادنِواللَّ ي وغَمرعالشَّى بِط  
والدنِوه واِئرتُحه عةٌنَف ُلثم الجالقَ بِارِويدةم .  
بَأد يالسر لَعى الريصف اهنَعبِتَو .  
  يدي نم ةًاشربم ةًكَعكَو ، نًااخج سود-توه َلكََأ
  ةكَرحتَالم ةراِئالد ةبعى لُلَع كِلذَ دعب زفَقَ مثُ . ةريغص اةتَفَ

 [328] 

طَتَماوى حانًا خَصبِشاي ، ورقُ طَقَسالنِّ بهايمثُ ، ة  
  . بشَالخَ ةارشَن يف غَرمتَ
 . اهنَطقَتَلا

ذَا اَلقَ ، بوجريالشَّ هء ، بوجر .  
  . فيصى الرلَع اءرى الولَِإ ارس مثُ
  . بنى جلَبا ِإنج ريسنَ ونَحن ريبِكَ دشا حنَعبِتَ
  . ةياططَّم ةلَذي بِف ٌلجه رِنَِّإ ، ام صخشَ اَلقَ ، ةٌياِئعد ةٌلَيا حهنَِّإ
  
  سفُّنَي التَّف َأدب ريسي انا كَمنَيبو مثُ
  . تَخَبطي َأدبو ، هرِهظَى لَع طَقَسو ، ادجِ ةبوعصبِ
  . هسْأى رلَع ةريبِلا نسا مْأكَ بكَا سم صخشَ

يالشَّ قَلَطَنا ، بوجرء ، وبجر  
  . اتم مثُ
  اهنَعفَدو ، فيصالر ةافَّى حتَّح هتجرحدا بِنَمقُ
  . يفتَخيو قُغري اهنَداهشَ . ىرخُأ ةًرم اءى الملَِإ
  تلقُ ، رِهالظَّ فَوججون م تُوالح انكَ دقَلَ

  . جروبر - ويند ساند - بيلو انكَ دقَ ، راآلخَ ُلجالر اَلقَ ، الَ
  . طوطُخُ نودفاندانجو اسكدريل  انكَ دقَلَ ، راآلخَ ريبِالخَ اَلقَ ، الَ
  . سطُسغُُأ ةريهِظَ فصتَنما بِنَقيرِي طَعا فيما جنَبهذَ مثُ



 [329] 

  ــــــــ
  

  [*] عمليـة تشحيــم
  
  
  
ايرا ال ، اَلقَ ، لجهَأياِلجس لَعمِالِلى الس  
سيتُارْأالتَّبِ كيكتَحتَ دلَِإ اجى غٍليس يمتَوشح  
  ، اترالَود 5ـبِ كِلذَ كلَ َلعفَأ نَأ عيطتَسَأ
  ءيشَ لَّكُ تُرضحَأو ، قَرالخ تُرضحَأ ، حمالشَّ تُرضحَأ
  . هاجتَحَأ
  . يوِلالع قابِى الطَّلَِإ تُدعصو ، اترالَود 5 هتُيطَعَأ

نعدا نَمتُلز عب4 د ساتاع  
  الًمثَ مِِلالَى السلَسا عاِلج انكَ
وعرض علي لعةًب ميالبِ نةر .  
  موالي ةاريى السلَع ُلمعيس هنَِّإ اَلقَ

  . ياِلالتَّ
                                                        

[*] wax Job : تعبير أو ممارسة  ،أو االحتيال عليه ،ما شخصٍ عنى به تضليُلي
الجنس بطريقة متلميع وتشحيم السيارات ةنة، كما يعني عمليعي.  

 [330] 

فصي َأاِلالتَّ مِوي اليبثَ حالًم مخُأ ةًرىر  
َأوتُرعه ا ِلالَودرشراء زجاجة  
  كايم همسا انكَ ، رٍمخَ
مارِحقَ بيدم نم مبِارِحبِري الح الَالعميالثَّ ةانةي  
  . ةضرمم هتُجول زمعتَ
في نَاِلالتَّ مِوي اليكَفَ تُلزان جيسل  
لَعثُ ، مِِلالَى السالقَ م :  
  ، كتاريى سلَِإ رِظُنا َأنَسا هاِلج تُنكُ دقَلَ ، ملَعا تَمكَ
  ، اهيلَع ُلمعَأس فَيكَ طقَفَ ُلاءستََأ
  . دايجِ الًمع نوكُي نَأ ديرُِأ
فاَلي قَاِلالتَّ مِوي الي مكاي : بينََّأ ودهمتُا سرط  
ْأالتَّبِويكبِ د يكُون ذَِلكعنَى الَفَسم  
  . الهطُول علَى وشك نوكُا تَمدنع ةٌاريس عملَتُو َلسغتُ نَأ
في بِاِلالتَّ مِوي الينَّا َأدهمتُا سطثَ رانةًي  
  . ياِلم التَّوالي مثُ
  . كِلذَ دعب هرَأ ملَ مثُ
تُيَأر وزتَجه عبسُأ دتالَقَفَ ، عٍوب :  
  ، ىفَشتَسى الملَِإك ايم واذُخََأ دقَلَ
  بِبسبِ هنَِّإ نولُوقُي ، مروتَم هلَّكُ هدسجفَ



 [331] 

  . برالشُّ
  ، يتاريسشحيم تَبِ موقُيس هنَِّإ اَلقَ دقَلَ ، اهلَ تُلقُ ، يعمسا
تُيطَعَأ دقَو5 ه الَودريمتَِل اتشح  
سياريت .  
  ، تالَقَ ، ةجرِالح تاالَالح احِنَي جف هنَِّإ
دقَو يتوم...  
  خبطي المسا فاِلج تُنكُ
  هتجوز عم برشَأ

نعدما رن جرس الهفات .  
  . يِل فَاتاله تطَعَأ
  ا نَه ِإلَى اَلعتَ:  اَلقَ ، عمسا . كايم انكَ
  كِلذَ اُلمتحي اننُكمي الَ ، ينذَخُْأتَِل

انكَالم .  
  ى لَِإ تُلخَد ، اكنَى هلَِإ تُقلَطَنا

ثُ ، ىفَشتَسالمتَ مولَِإ تُهجهرِيرِى س  
ذنَفَل ، تُلقُوا بهي مكاي .  
  هسبِالَم هوطُعي ملَ
  يف دعصى الملَِإ كايمى شَا مذَِل

  . عباءة

 [332] 

انَلخَد ، كَوان نَهاك بِصي دوقُي  
صالمعد ، وُلكُْأي اآليميرِس ك .  

   ، عباءة يدتَريغَير مسموحٍ بِاستخدامِ المصعد ِلمن 
  . اَلقَ
  ، تلقُ ، ُلفا الطِّهيَأ ، ءيالشَّ كِلذَ دوقُتَ طقَفَ كنَِّإ
حنَ قُلَقا نَنَعدن لَعلََأسى مةال ةاءعب .  
  همجح اِلثَمَأ ةَثَالَثَ ، تَماماخًا فتَنم كايم انكَ
  ام ةقَيرِطَبِ ةَاريالس هالَخَدِإ تُعطَتَسي انِّكلَ
  . ةارجيس هلَ تُمدقَ مثُ
ا مهبِ نِيقَودنص اءرشِل ةيِلوحالكُ اتبورشالم عِيب لِّحم دنع تُفقَّوتَ
6 عباتو  
ومبِ تُبرِشَ . تيضحصبة مكاي ووزجته 00. 11 ـال ىتَّح مساء  
  ...يوِلالع قابِى الطَّلَِإ تُدعص مثُ
  ، اميَأ 3 دعب هتَجوز تُلَأس ك؟ايم نيَأ
  . يتاريسشحيم تَم بِوقُيس هنَِّإ اَلقَ دقَلَ نيملَعتَ
مك ايدقَلَ ، تالَقَ ، اتَم رلح .  
  . تُلَأ؟ ساتَم هنََّأ نيدصقتَ
  . تالَقَ ، اتَم دقَلَ ، معنَ
  ادجِ فٌا آسنََأ:  تُلقُ ، فٌا آسنََأ



 [333] 

طَمت اَأللَطَهار مسُأ ةَدعٍوب ، عبِلذَ دك كِّفَا ُأنََأوَأ رةَقَيرِالطَّ ن 
الويحةد  
 عم اشِرى الفلَِإ ابِهالذَّبِ تانَكَ اترالَود 5ى الـ لَع ِلوصحلِل
وزجهت  
  ملَعتَ كنَّكلَ
  جارِخَِإلَى ال نيعوبسُأ دعب تلَقَتَنا دقَلَ

اءجِل ونِكَلس انَه ربَأ رٍعشَبِ خٌيشَ ٌلجضي  
  يسنرالف قوى البلَع فُزِعيو ، اءيمع ةٌداحو نيع هيدلَ انكَ
  . هعم اهلَعفَأ نَأ ِليحتَسالم نم انكَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [334] 

  ــــــــ
  

عباســالنَّ ض  
  
  
  
عبالَ اسِالنَّ ض يونُّجَأ نابد .  
فنَ نعومٍ  ، يسذَاتَ يلتَسَأ فَوسقي ورةكَيرَِأ اء  
مَأ 4أو  3 ةَدامي .  
فَوس جِينَودناكنَي ه .  
   ، نولُوقُيس ، كالَم هنَِّإ
  يقلي حف رمالخَ نوبصي مثُ
فيكُرون يرِدص  
ديونُهي بِنَنالزتوي .  
  ، رااده ضهنَأس ، مثُ
  -  بااضغَ ، فًارِخَ
  نوالكَو مهنُعلَأ
  َأطردهم مشَتَّتين مثُ

  . بِشالعِإلَى 



 [335] 

  ، ريبِكَ نٍسحتَبِ رعشَأ
  ضايبست ووتُ َلآكُِل سلجَأ
  ، الًيلقَ ندندُأ
   َلثبا موبحم حبِصُأ ةًَأجفَ
وحت وردبدين ي .  
عبالَ اسِالنَّ ض ينونّج .  
لَ ايهنا م حيويرِكَ اتةه  
نَأ مهِيلَع يوشُيعاه .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 [336] 

  ــــــــ
  

  - اءمي السفكَاِئن ال ، اانَبَأ
  
  
  
  . ايلمالً عجي رداِلو انكَ

  . ةٌركف هيدلَكَانَت 
  ، القَ ، ينَب اى يرتََأ
مينُكنفي دثَ عنِم ذَهيا البطُ تاَلو حييات ،  
  . هكُلتَمَأفَ
ونعدا َأمنَأ تُوملُقكيلَإ ه .  

اآلن في حياتك مينُكك الحُلوص لَعلزِنى م  
وثَ نمم سوكُيلَ نيدك نالَزِنم  
ويلَعتُ نَأ كمرر نِيذَه ى  لَِإ نِيلَزِنالم  
  ، لزِنى ملَع ُلصحيه ساتيي حف مثُ ، كنبا
  -  هنُبا ، تُوما يمدنَع مثُ
  
  . تلقُ ، تُمهِفَ دقَلَ



 [337] 

  برشُ ُلاوِحي انا كَمنَيي بداِلو يفِّوتُ
  . هنفدبِ تُمقُ . اءالم نم بٍوكُ
  ةازنَالجِ دعب . بلي صوجناهم شٌعنَ
  . ةلَيوِطَ اءرقشَبِ تُيقَتَلاو ، اقبالس ارِمضى ملَِإ تُبهذَ
عبد الساقَبذَ اتقَّى شَلَا ِإنَبهتاه  
  . ةبياء طَيشَأو اءشَالع ِلاونَتَِل
  
عبتُعبِ رٍهشَ وِحنَ د هلَزِنم .  
  هاثَثََأو هتَاريس تُعبِ
ووولَ لَّكُ تُبهحاته ما عدا واحةًد  
جِ لَّكُوفَ ارِراكههت  
)فَبِ ةٌَئيلَماكهة لتقَس في حرارة فيالص(  
وولكَ تُعضبه فْأي مىو  
وتُداع صتَقَيده منيتَر  
لَوَأ ملَ نكءيشَى لَِإ لص  
  . اهنع تُيلَّخَتَفَ
  . الالمبِ تُبرِشَو ، تُرامقَ
وَأ اآلنشُيع فنًبي مى رَأ صٍيخمامي فوِلي هدويو  
  . ارجياِإلبِ ظَفتَحَأِل ةاممالق جرِخُأ

 [338] 

  . ايلمالً عجي رداِلو انكَ
  اءالم نم بِوا الكُذَهبِ قَنَتَخا دقَلَ
وفَّور لَعفَ يوريات ىفَشتَسالم .  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [339] 

  ــــــــ
  

  ابــصعَأ
  
  
  
  ةيطغاَأل َلاخد ضفتَنَأ
  ، ةًيانثَ سِمالشَّ ةَعشَأُأواجِه ِل
من الوَأ حِاضن اذَه  
تمبع .  
  نوكُا تَمدنع َلضفَأ ٍلكشَبِ ةَنَيدالم بحُأ
  ةًاءضم نِويالنِّ اءوضَأ
وتَالمعراتُي صقُرين ىلَع ارالب  
مع بِخَص والمىقَيس  
  
  اءطَا الغذَه تُحا تَنََأ
  . ركِّفَُأ
  نم ةٌجعزنم يابِصعَأ

  -  خيارِالتَّ
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  هرِكذبِ ةُيرِشَالب متَها تَم رثَكَأ
هالشَّ وجالَّ ةُاعلتَ يتزم   
  . ةًيانثَ سِمالشَّ ةعشَأ ةهاجومِل
  
بيُأد الحب نعجا دتنينَثا اعِم  
  مِالَالع ةُبحم . اءبرغُ
تَسمفَُأ . ةٌلَيحُلض قَالباء في الفاشِر   
امنََأو .  
شَمشٌو ماَأل نامِي الشَّوعِارِو ونَالساتو  
  . يقنُى علَِإ ةَيطغاَأل بحسَأ
  . طاِئى الحلَي ِإترخَِّؤم ريدُأ
  اههركا يمم رثَكَأبِ اتاحبالص هركَأ
  . لجر يَأ
  
  
  
  
  
  



 [341] 

  ــــــــ
  

  ضايأ عــفتَرم ارجياإل
  
  
  
نَهاك وشٌوح ي ف ةاززهحِلالم  
وطَماتٌار ي وِفعهالقَ اءةو .  
يد اِلودتي دَلاخ جِرد حةبِيق  
وظُ نمرِوه الَالمعْأتَ قيت  

صاتُخَر حيانَوات صيغرة مذَّعةب .  
  
في خانَزة سِبِالَالم يفُق رقَ ٌلجلات  
تَريدةَطَابِي ر نُعضخَ قراء جيدةد  
ضراَأل تَحتَو ،  
نَهاك الَمك تَخمنَأبِ قٌنف تَشملع .  
من بِعالص شُيالع انَه .  
من جِ بِعالصدشُيا الع انَه .  
  

 [342] 

ُلالَالظِّ ِليي اللَّف دلَوتُ ملَ اتٌقَولُخم دعب .  
  ريرِالس َلفَسَأ

نَالعاكا كَفَأ ُلتُقتَ بارصيغيبِ ةًراءض .  
  
  ةٌَئيي ساِلياللَّ
  ةايغَلِل ةٌَئيي ساِلياللَّ
  . امنََأِل يسفنَسكر ُأ
  
في الصاحب  
ارطَفى اِإللَع  
  عارِي الشَّى فتَوالمبِ نوفُّلَي ماهرَأ
  . )قًالَطم فحي الصف كِلذَ نع أتُرقَ نكَُأ ملَ(
  
ونَهنُ اكوسر لِّكُ يف انكَم  
  . يتاريس َلاخد ، بِشى العلَع ، حِطى السلَع سلجتَ

  . ةيتيرِبا كهتُحاِئرو نٍيعَأ الَبِ روسالنُّ
  . قالَطى اِإللَع عٍجشَم ريغَ رمَأ هنَِّإ
  
  يننَوروزي اسالنَّ



 [343] 

جيلوسن لَعقَى ماعد في الجرِاآلخَ بِان ينِّم  
َأورماه زيوفُحن مع هامو  
خَأ قٍّبضر ذَوبِهي فَصَأور  
  . اهنم نوصلَّخَتَي الَ مهنَِّإ
  
  . ادجِ ةلَيوِطَ ةرتفَ ذُنا منَه شُيعَأ تُنكُ
  . ااهموى ُألَِإ بهذَأ نَأ بجِبا ييرِقَ
  
ولُوقُيِإ نيشَ لَّكُ نء ن حوٌل مجبشَبِ مر اليجاكنَه  
الَو تَيحكر .  
ولُوقُيِإنَّه ن مينُكك ختَ ةُاطَيصيامم فاءي الم  
نَتََأن وام اِلعا فشي َأيارِج نوتُيالز .  
  ا ذَه انا كَذَا ِإمع ُلاءستََأ

صيح؟ اح  
  . كِلذَ نم َلوطا َأنَه شَيالع عيطتَسَأ الَ
  
  
  
  

 [344] 

  ــــــــ
  

ضـحَأ كيبِد  
  
  
  
  يتالَّ داِئصالقَ نِي عنربِختُ الَ ، ُلجر اي ، عمسا
  ، اهملتَسنَ ملَ نحنَفَ ، اهتَلسرَأ
  اتطَوطُخُالم لَىعا دجِ نوصيرِح نحنَ
  اهزبِخنَ نحنَ
  اهقُرِحنَ
  اهنم كحضنَ
  اهيلَأ عيقَتَنَ
  اهقَوفَ ةَريالبِ بصنَ
لَونك عاومم  
  اهديعنُ
  اهنَِّإ
  ةٌهافتَ
  . ادجِ



 [345] 

ْؤا نُنَنَِّإ ، آهمنالفَبِ ن ،  
  هيلَِإ ةاجحونَحن بِ

  ، ديكْأالتَّبِ
  اسالنَّ نم ونريثالكَ اكنَهفَ ، ملَعا تَمكَ ، نكلَ
  )اسالنَّ بلَغَأ(
ليعوبن وونُزين مع  

  دباَأل
ونومزحسب يةَ  فَحخَشَبسالمحر  
  ةفَقر الموهببِ

  الحيوِي
  .المتَشَدد القاسي

  . ةنَي السف اترالَود 4ي ا هنَيدلَ اكرتشاال ارعسَأ
وريجى قرةُاء ملَّجلبا قَنَت  
  . ليجِسالتَّ
  
  
  
  
  

 [346] 

  ــــــــ
  

  ارضتحاال نجشَ
  
  
  
  نم جرخافَ ، ُلوقُي ، ةاررالح َلمحتَ عيطتَسال تَ تَنا كُذَِإ

طالمفُرِعتََأ . خب ؟ كِلذَ اَلقَ نم  
ارِهوي ترانم .  
  . نرفُ يا فنََأ ، ُلوقَُأ ، خبطي المف تُسا لَنََأ
محرِري رٌلج بعص .  
  . كشَ اتظَحي لَف هفُاتهانًا ُأيحَأ
  رياتوفَبِ راِئجالس ُلعشتُ فَوس ، بيجِي ، رظُنا

شعرة الَودرات ، وسوكُيلَ نيدك هصباء لَعى ذاعٍر خُأوى ر
  اءرقشَ
ى الذِّلَعخاُأل اعِرىر .  

  فظِّوُأي سننََّأ دقتَعَأ ، رظُنا ، ُلوقُي فَوى سرخُأ اترمفي 
  نم صلُّخَا التَّنَيلَع . داعسم رٍرحمكَ [*]. ك. ڤ

                                                        
[*] Vinayaka Krishna Gokak   1909أغسطس  9(فيناياك  كريشنا جوكوك-



 [347] 

  رماَأل كرتَأس . ام انٍكَي ما فنَه اءرعشُ 5
  ي  ننََّأ دقتَعا يدجِ ياِليخَ راعشَ وه .ك. ڤ( . هلَ

  .)اياوه ِئاطوى شَلَِإ كرويوينُ نم هتُنعطَ
  
  ؟ ةيانملاَألبِ ثُدحالتَّ كنُكميَأ ، يرِرحم فُاتهُأ ، يا بنَي ، عمسا

  . لوقُي ، الَ
حنًاس ، ى َألَعية ا بِنََأ ، ُلوقَُأ ، اٍلححاجلَِإ ةطَِإ ضِعى بارات 

جيددة جيدة وريخةص .  
 ، ةديج ةديدج اتارطَِإ ضِعى بلَع ُلوصي الحننُكمي نيَأ فُرِعتََأ
ريخ؟ ةص  
تََّأسبِ ُلصك 30 َلالَخ دةًقَيق ، ُلوقُي ، له وكُتَسن نَه30 َلالَا خ 
د؟ ةقَيق  
  . لوقَُأ ، انٍكَم يى َألَِإ ابِهالذَّ كلمَأ الَ
بِخيرنَّإ ، ينمه ولُوقُينَِّإ نثَ تَنكُ كمالً فلي تك القرةاء الَي وِفية 

  . أوريجون
  . بيجُِأ ، ةٌحيبِقَ ةٌرثَرثَ

                                                                                                       
ومنح  ،شاعر وكاتب، درس األدب في كلية كارناتاكا في الهند :)1992ابريل  28

واحدة  Samarasave Jeevanaوتعتبر روايته  ؛الشرف من جامعة أكسفورد مرتبة
  .باإلضافة ألعماله الشعرية ،من أهم أعماله

 [348] 

؟ تَنكُ له  
  . ركَّذَتََأ الَا نََأ
ويا ممفَاتَا هين :  
  برِضتَ تَنَأ . اآلن ةَرالكُ برِضتَ الَ تَنَأ

الزجةَاج ، شَتَتَواجر ملِّكُ ع هذه  
  ، ءالَدالب داعقَى ملَع ديى جتًى فَلَا عنَلصا حنَنََّأ ملَعتَ . اءسالنِّ
  اكنَى هلَِإ ِلوصولي ِلانعي هنَِّإ
  ةحوي اللَّبانج نم برِضي هنَِّإ
ومينُكلا هَأ اطُقَتيشَ يالَ ء رِضيلا قَوفَ بطاِئح  
ويتيرِدتَ مبه نم كَندان ، يرِكيل ، وكُوبسڤيك  
ومينُكة هينَِّإ ، التَّقفه فرِعي  

الصور يبِشالتَّوهات ساالوتعارات ، اتالوازجم ، الالوخَي ،  
وجالسع ، نَالجِواس ، اناألونَ ، وزمع  

  - ملَعا تَمكَ ، اَألوزان من قَبِيل
  

  ، يعقطَموال ، واألنَابِيست ، يليعفتَّاإليامبِي، وال
وناال فُرِعيطَقاع ، وةَلَالَالد ، وفالموهم ، جالتَّوديس ،  
قَلاِإلواء وتَوالص ، وفَالمةَقَار ، البة ، غَةالَوالنَّبرو   
لاالوتامح...  



 [349] 

  
  ةديج ةًبرض ذخُو فَاتاله قلغَأ ، ُلوقَُأ ، ةنَعاللَّ
ادن ماندُأولد جر[*] . وي الَارِه ياُلز يى قَلَعد الحاةي  
لقًا ِلفولَ . قاِئثَوي قَنِّكتُرر بالًد نم  

الحِلوص طَى ِإلَعارات جيددحَأ نَأ ةَلص ىلَع  
جمومعتَ ةجتَ ميددها بالًد كِلذَ نم .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ].س. ر[ ماركة أمريكية للويسكي [*]

 [350] 

  ــــــــ
  

  زِلراـتشَ
  
  
  

92 ةًنَس  
  هجعزتُ تانَكَ هانُنَسَأ
كَوان يلَعنَأ ه شُحيواه  
  اامع 40 ذُنى مرسالي هنَيع رسخَ
متض   
- جزكَ ، ارمَأ ، ُلوقُا يرط قَفَ اد  

الحَلوص لَعالى الم . تَوبييِل ن  
فقي والَ تحنََّأ قكَ هان من مالمنك  

  . اهبِ اظُفَتحاال
-  ي ُأخرِجِإنَّنيالعن ِليي اللَّف ، لوقُي :  
   . ادبَأ ةحيحص ةقَيرِطَا بِهورجي ملَ . ا تُوجِعهنَِّإ

  ؟ زِلراشَتَ ، يه نٍيع ةُيَأ -
- هذه يالعن ، ويريش ،  



 [351] 

  ابهالذَّو ضوهالنُّ هيلَعفَ . رذتَعي مثُ
  . نري الفُا فكًعكَ زبِخُي ثُيح ، خِبطى الملَِإ
  . قبطَبِا عيرِس جرخي مثُ
- جبر عبضاه .  
  اهنَِّإ ، برجُأ

جيةد .  
  لَأس؟ ي ةوهالقَ ضعب ديرِتَُأ -
  موالنَّ نم نكَّمتََأ ملَ ، زِلراشَتَ ، اركشُ ، الَ
  . ياِليلَ
  ةًَأرما 70الـ ني سف جوزتَ
يف س58ـال ن . 22 ذُنم عاما منَِّإ . تضها فرِِل ٍلزِني معاية 
  . اآلن زِاِئجلعا

  . ينفُرِعا تَهنَِّإ ، وه ُلوقُي ، نسحتَا تَهنَِّإ -
  . اممى الحلَِإ ابِهالذَّو ضِوهالنُّا بِهوا لَحمس دقَلَ 
- ذَها جيزِلراشَتَ ، د .  
  نودقتَعي مهنََّأ نم مِغى الرلَع ، ةنَيعا اللَّهتنَبا َلمحتَ عيطتَسَأ الَ -
  . اهاِلومَأ اءرو ىعسي َأننََّأ

- له نَها  اكممينُكني القيبِ امسالنِّبِ هبلَ ةِلراشَتَ ، كتَحتَ لز؟ هاج  
  ءيشَ يَأ ، رِجتملا نم ءيشَ يَأ

 [352] 

؟ اذَكَه  
  . احبا الصذَه قوسلتَِّل تُبهذَ دقَلَ ، الَ -
  هيدلَو ارِدا الجِمكَ ميقتَسم هرهظَ
  ةاردتسا رغَصَأ
ا  . نٍطبيمفوتَيحثُد   
بييق نَيعه الواحةَد ى جِلَعالتِّ ازِهلزفنوي .  
  ؟ يفاته مقر كيدلََأ ، زِلراشَتَ ، اآلن باها ذَنََأ -
  . معنَ  -
  ز؟ِلراشَتَ ، اتُيتَالفَ كلُامعتُ فَيكَ -
-  صيدتَالفَبِ ركِّفٌَأ ما لَنََأ ، يقيات  
 ذُنم نَساتو . 
  زِلراشَتَ ، ةًديعس ةًلَيلَ  -
   . ةديعس ةًلَيلَ  -
  ابى البلَِإ بهذَأ
  هحتَفَأ
  هقُلغُأ

 نجارِخَلام  
واِئركَعالكَ ةُحات خالموبزالطَّ ةازةج  
  . ينقُحالَتُ



 [353] 

  ــــــــ
  

ى الحلَلَعةــب  
  
  
  
  وكُسيسناران فَي سف ذَِلك انكَ
عبد قراءرعي الشِّت .  
  فيطلَ دشح اكنَه انكَ
دقَ تُنكُو حتُلص مى َألَعياِلو  
  يوِلالع قابِي الطَّف انكَا المذَه انكَ
كَوان نَهال اكعبض ثيلم  
  ذي نزعة مثلية صٍخشَ بِري ضف ُلجا الرذَه َأدب مثُ
حتُلاو نمهع  
  ةًذَافنَ ُلجالر رسكَفَ
تَمعماد .  
  نأا عيمج مهلَ تُلقُ
خيرواج  
  لجى الرلَع اخَرالص يه تَأدب مثُ

 [354] 

  الشَّخصِ المثليى لَع بلَّغَتَ دقَ اني كَذالَّ
لَّظَو النِّد ركَرايهبِاسم اء  
  ةاعس ةَدم تفَتَخد اا قَهنََّأ تُركَّذَتَ مثُ
  . ةاءرالق َلبقَ
  . اءيشاَأل كلت تلَعفَ دقَلَ
  ةَئيس نكُتَ ما لَمبر اءيشَأ
  ةروهتَم اءيشَأ ارٍرمتساا بِهنَّكلَ
  انَيهتَناا نَنَِّإا هلَ تُلقُفَ
ِإون يلَعختَ نا َأهجر  
  اشرى الفلَِإ تُبهذَ مثُ
وعبد ساعات تلَخَد هي  
  ا؟نَه نيلعفا تَاذَم مِيحالج قِّحبِ : تُلقُفَ
  ، اههِجى ولَع ِلدسنمال رِعالشَّبِ ، ةيجِمهكَ ودبتَ تانَكَ
  . كديرُِأ ا الَنََأ ، ادجِ ةٌياسقَ تنَأ : تُلقُ
  :ي لَع تزفَقَو مالَالظَّ انكَ
لُتُقَأسك ، كلُتُقَأس !  
  يسفنَ نع ِإلَى حد العجزِ عن الدفَاعِ الًمثَ اُلزَأ الَ تُنكُ
تذَخََأوَلفَسَأ ِإلَىة ين رى َألَعضية طالمخب  
شَنََأوتب اِلخَمبها في هِجي و  



 [355] 

  . ياعري ذف ةًرافح نيتضع مثُ
لَِإ تُدعى الفاشِر ، تَساوبِعى كَلَِإ تُعم اِئذَحاه  
  . لالتَّ ِلفَسى َألَِإ الًازِنَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [356] 

  ــــــــ
  

صيدنَأ ، يقهـيرِد  
  
  
  
قُوم بِ ىتَا الفَذَهيرِدالتَّكَان يس في جامعاسانكَ ةس .  
  استَغنَوا عنه مثُ
  لوفُ عِنَصى ملَِإ بهذَ
  لاحى السلَِإ هتُجوزو وه َلقَتَنا مثُ
حتلَص هي لَعى وفَيظا ةم وعتلَم نَيبام  
بثَح هو نع عكَ َلمملثِّم .  
  ، يِل اَلقَ ، الًثِّمم نوكَُأ نا َأقًح ديرُِأ
لُّا كُذَه يرِا ُأمهنَوكَُأ نَأ د .  
جاء مع وزجهت .  
جاء حوهد .  

  نيذالَّ اِلجالربِ ةٌَئيلا منَهجاوِرةُ الم عارِوالشَّ
يرِيودنَأ ن واْنُوكُي مثِّمنيل .  
تُيَأرسمَأ ه .  



 [357] 

  . راِئجس فُّلُي انكَ
  . ضيباَأل ذيبِالنَّ ضعب هلَصببتُ 

وزجب يتتَتع نن االمقَال ، ، ارظَت  
وقَُأسعتَبِ مالكَ مِيلارهيات .  
يدتَانَكَ اهتَا موريتَمنن م بِرض  

  . ابوباَألو انِردالجو بِوالطُّ
  عبِي الكَاراتيهالَ ضِعب ني عنربخَأ

  ادجِ ديا جم صخشَ اكنَه انكَ . نييقرالشَّ
مينُكنَأ ه ييدر َأرس180 ه درةج  
  ، كِلذَبِ اميا القدجِ بِعالص نم . هِئارو نى مريِل
  . اَلقَ
 ٍلكشَبِ نوفُقي اٍلجرِ 4 ةُلَاتَقَم ةًبوعص رثَكالَ هنَِّإ: كِلذَ نم دعبَأ

صحيح  
  رثَكَأ ددع كيدلَ نوكُا يمدنعفَ . مهنم رثَكَأ ددع ةبارحممن 

  هيدلَ ديج ٌلاتقَمو ، ضعبلم اهِضعب قيرِي طَف نوفُقي مهفَ
  . ديج ٍلكشَبِالتَّصرف  هنُكمي ةكَرالح ةُفَّخو ةُوالقُ
  ، اءمظَالع نيلاتقَالم ضعب ، اَلقَ
مينُكمه طُفى شَتَّح صخيمهِات دجَأ َلاخسادمه .  
ميكن لَِإ - ك ِلذَ ُلعفى حد َأِل -ا من نَهاك  

 [358] 

  بٍقى علَا عسْأر وِإن وقَفتَ ....مِسي الجِف ةًيعيبِطَ فَياوِجتَ
  . كِلذَ ظُحالَتُسفَ
  ، ىرخُأ ةًرم ضِيباَأل ذيبِالنَّ نم الًيلقَ هتُيطَعَأ
  . رادغَ مثُ
  انيحاَأل ضِعي بف ةباتكَ ةآلَ فَالقيام بِذَلك مع ، نوملَعا تَمكَ
  ادا جِمِلْؤم سيلَ

لِّى كُلَع الح .  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [359] 

  ــــــــ
  

  ادــيعس تُنكُ
  
  
  
  ضِورالقُو ارِخَاالد قودني صف اٌلم يدلَ كَان نا َأديعس تُنكُ

  بعد ظَهِيرة الجمعة ةالَالثم رثََأ نم ةاقَفَاإللَدى 
  . ةفَيظو يدلَ نكُتَ ملَفَ
  
  ضورالقُو ارِخَاالد قودني صف اٌلم يدلَ كَان نا َأديعس تُنكُ
  راتَيجِالعلَى  فُزِعَأ فَيكَ فُرِعَأ نكَُأ ملَ

  .بعد ظَهِيرة الجمعة ةالَالثم رثَن َأم ةاقَفَاإللَدى 
  

   عةبعد ظَهِيرة الجم ةالَالثم رثَن َأم ةاقَفَاإللَدى 
بععِارِالشَّ ر نم حاننورم ة  
بععِارِالشَّ ر اسِفَ نم مالحاءر  
  
  ضورالقُو ارِخَاالد قودني صف اٌلم يدلَكَان ن ا َأديعس تُنكُ
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  فرِخَو بِئتَكمي وتقَيدص نع ٌلصفَنموَأنَا 
  روابي طَف فُقَأو اتكَير شتَفد يدلَ كَان نا َأديعس تُنكُ
  
  ونتيرمف ِإلَى ُلصتَ تالَافالح تُداهشَ

  ةلَافح قاِئس ةفَيظى ولَع َلصحَأبلَغتُ من الجنُونِ َأن 
نََأوتَى الفَلَِإ رظُنَأ مى لَتَّا حيات الصيغاتر  
  
  ينِّكلَ رٍوابي طَف فوقُالو نم ارِوالدبِ تُبصُأ

  ىنَبا المذَي هف االًم يدلَ نَأ ركِّفَُأ تُللَظَ
  بعد ظَهِيرة الجمعة ةالَالثم رثَن َأم ةاقَفَاإللَدى 

  
  وانُيى بلَع فُزِعَأ فَيكَ فُرِعَأ نكَُأ ملَ
  اتاريالس ِليسغَلَ ةنَيعلَ ةفَيظوُأكَافح في ى تَّح وَأ
تُنكُو سيعنا َأد لَ كَاندي اٌلم فني صودق ارِخَاالد القُوضِور  
  
  ةذَافالنَّ دنع تُنا كُريخَأ
  اكنَه ةُيانابي الياتتَفَ تانَكَ
  شهدا مم هلَِإ ينأنَّكَي وهِجي وف تمستَبا
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تَدع مخُأ ةًرىر ، ثُ تالَه؟ قَهم ضتكَح  
  يرِيفوتَ رتَفدي وبِحس اَلصيا ِإهلَ رهِظُأفيما 
  ونتيرمي فا فطًوبها ودوعص رشتَنتَ تُالَافَالحفيما 

  
  اءرحالص ربع تلَوره اُلمجِال
  الالم تُذخََأفَ اَلي المنتطَعَأ

   بعد ظَهِيرة الجمعة ةالَالثم رثَن َأم ةاقَفَاإللَدى 
  
ِإلَى تُيشَم والسق وحتُلص لَعى عربتَ ةسقو  

  ازبخُو اددقَم رٍيزِنخ محلَو اضيبو قَانقَنَ رميتُ بِها
ريبِ تُيمةًر والَسمتَي وَلابِو والَلَّخَمت رخَوالًد  
  
  بِصورة عارِضة نكرحتَي اتابالشَّ تويالب اتبى رلَِإ تُرظَنَ
رتُيم ي عي فتبشَراِئرمٍحلَ ح خملةًي ورِقَبةًي ، وكَمعبشَ اتحِاِئر 

  محاللَّ
طَوماطم وخياار واالًقَتُرب يي فتبرع  
  

   بعد ظَهِيرة الجمعة ةالَالثم رثَن َأم ةاقَفَاالستلَدى 
  اكتَأبتُ وخَرِفتُي وتقَيدص نعانفَصلتُ 

تُنكُو سيعنا َأد لَ كَاندي اٌلم فني صودق ارِخَاالد القُوضور .  
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  ــــــــ
  

ـشملةٌك مـسِإ عناباي 
  
  
 
تُلخَد الحامم 
حَأوتُقر صختَيي 
  . ياضالم اءعبِراَأل
 
 ، اينابسِإ وعدالم امِسالر كِلذَبِ تُيقَالتَ
 ، رياتكَيارِكَ امسر انكَ ، الَ
حتُيقَتَلا ، انًسه فةلَفي ح 
غَوضب الجيمع ي نِّم 
 وه نم فُرِعَأ نكَُأ مي لَنَِّأِل
  . مسا راذَم وَأ
 
 اميسو الًجر تَقرِيبا انكَ
تَعَأوقنََّأ دكَ هغَ انويا ر 
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  . ادجِ احيبِقَ تُنكُ يننََّأِل
 
 همسابِ ينوربخَأ
كَوان تَّيُئك ى الجِلَعارد 
وبيود ويستُلقُفَ ، ام : 

 . اينابسِإ:  مسا االذَه بحُأِإنَّني  ، اينابسِإ يا ، َأنتَ
لَوُأ الَ ينِّكحبِل . كخنَ الَ مرج 
  لكُرَأو ةقَيدى الحلَِإ
خَِّؤم؟ كتَر  
 
ا اذَهم جعل المضغَ ةَفَياضةًب 
 هباعدتُ هيلَِإ تبهذَفَ
نَيبا ذَملَِإ تُبهى الحامم 
غَتَوتطو .  
 
 . ينِّم نيبِاضغَ واانُكَ عيمالج نكلَ
وكُوبسڤالَ ، يك مينُكه تَالكنَِّإ ، ةُابه طَضملِل رتَكةاب .  
 . وهو يسكَر هيلَِإ وارظُنا . ٌلاشفَ
 . تالَفَى الحلَِإ روضا الحقًلَطم دتَعي ملَ هنَِّإ
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اآلن ْأيلَي ِإتالَفَى الحِل تشيرءيشَ لَّكُ ب 
 . ةيقيقح ةًبهوم نيهِي مثُ
 هيمصعم عطَا قَمدنع هبِ تُبجِعُأ دقَلَ
 هسفنَ َلتقَ َلاوا حمدنع مثُ
  اةتَى فَلَِإ اقًبِشَ علَّطَتَي اآلن هيلَِإ وارظُنا . ازِغَلابِ
 هنََّأ فُرِعتَ تَنَأو ، اامع 19ـ لا

  . االنتصاب هنُكمي الَ
 
 امما الحذَي هف يتَيصخَ طقَفَ قرِحَأ ما لَنََأ
ويبِراَأل معاء المدقَلَ  ، ياض تُرد فخُلِل انِكَي المجِور نم 

الميال اهسنَاخحَأفَ ، ةتُقر خَِّؤمريت 
  . اضيَأ
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  ــــــــ
  

 ةــبطر ةٌلَــيلَ
  
  
  
 . ةهافالتَّ
لَجتس نَهاك ، ابِعةًس . 
 . اهعم ءيشَ يَأ َلعفَأ نَأ عطتَسَأ ملَ
 . رطمتُ تانَكَ
 . ترادغَو تضهنَ
حةُنَعاللَّ ، انًس ، اه هماَأل وثَ رانتُركَّفَ ، ةًي 
 ، ويداالر َلوحم تُردَأو ، يابِرشَ تُطقَتَلا
 احبصالم نِع ءوالض اءطَا غعازِنَ
 ةصيخر اءدوس ةًيررِم  ةًارجيس تُنخَّد مثُ
وتَسمرةًد لَأ نمناماي . 
 ابى البلَع قٌرطَ اكنَه انكَ
 ابالب تُحتَفَ
 رطَالم تَحتَ فٌاقوقَصير  ٌلجر اكنَه انكَ
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 ، ينلََأسفَ
له تَيَأر حمةًام فَرى شُلَع؟ كت 
 يتفَرى شُلَع ةًاممح رَأ ملَ ينَِّأبِ هتُربخَأ
  خبِرهُأ نَأ بلَطَفَ
 . يتفَرى شُلَع ةًاممح تُيَأا رذَِإ
 ابالب تُقلَغَأ

تسلَج 
 لالَخ نم دوسَأ طٌّق زفَقَ مثُ

 ى لَع زفَقَو ةذَافالنَّ
 الًيما جانًويح انكَ ، رخَرخَو يلجرِ
  ايوِا سنَلكََأو ، خِبطى الملَِإ هتُذُخَأفَ
  . ريزِنالخ مِحِل نم ةًحيرِشَ
 
 اروناَأل لَّكُ تُْأفَطَأ مثُ
ذَولَِإ تُبهريرِى الس 
ذَوهب ذَهساَأل طُّا القولَِإ دى الفاشِر ميع 
وهو رخَيرخ 
 ، ينبحا يم اصخشَ بَِأن ، انًسح ، تُركَّفَ مثُ
 ، لوبي التَّف طُّالق َأدب مثُ



 [367] 

 ، ةيطغاَأل لِّى كُلَعي ولِّكُ يلَع َلوبتَ
 يذخى فَلَِإ قَلَزناي ونطى بلَع ُلوالبنَزَل 

 ؟ كابصا َأاذَم ، الًهم: تُلقُفَ
 ابى البلَِإ هبِ تُرسو طَّالق تُطقَتَلا
بِ تُيقَلَأوارطَماَأل تَحتَ ه 
 طُّا القذَه ، ادجِ بيرِا غَذَه ، تُركَّفَ مثُ
 يلَع َلوبتَ
 . رطَالمكَ ادارِب هلُوب انكَ
 اهبِ تُلصاتَّ مثُ
سا : تُلقُوميع ، ا َأاذَمصابك دقَفَ ل؟ هت لَقعاللَّ ك؟ نيع 
 ريرِى السلَع نم اتءالَالم تُبحس مثُ ، ةَاعمالس تُقلَغَأ
وتُلخَد تُيقَلتَساو نَهتَسَأ اكملَِإ عرطَى الم . 
 اءيشاَأل اَليح هلُعف بجِا يم انسناِإليعرِفُ  الَا انًيحَأ
حَأوانًيوكُا ين مفاَأل نساال ِلضقَلتاء ودن حاكر 
تُ الََأوفالتَّ َلاوِحيكر قالَطى اِإللَع ي َأفءيشَ ي . 
ذَهطُّا الق تَميكُلخشَ هص ام 
كَولَ انيدقُوطَ ه برثياغ . 
 يتَعلَّق ام فُرِعَأ الَ
  . ةَأرالمبِ
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  ــــــــ
  

 -  نياننَّالفَ ، نحنَ
  
  
 
ففَ انِي سناري و كُسيستنداعسصاحةُب 80الـ  اتُذَ ، ِلزِنالم 

عاام، ي ف ةررججطُساُأل ِلغِّشَمانَوخاَأل اتى علَأ رِض
تُلغَّشَو ، مِِلالَالس فُميالسونالخَ ةَيامتيبِِل ةَسوهنف 

 . انردالجى لَع الخَبطَ واُأدبِإَل َأن 
 ةفَرالغُ طَسو ريبِكَ ولد اكنَه انكَ
ميليالبِبِ ءرة وزجاجرمالخَ ات . 
 رهالظُّ دعب ةداحي الوف ، بِرالشُّ رِثََأ نم يذهَأ تُنا كُمبر ، كِلذَِل

سًئيشَ تُعمبا ينََّأكَ وده جسر 
 ، نينالر نم الًدب نطي انكَ سرالج نَأ ريغَ
 ةفَرالغُ ةياوِي زف يبِهذَ ءوض كِلذَ دعب رهظَ مثُ
 فقالس برقُ
ونم ِلالَخ والصت وءوالض 
 ، ةلَيما جهنَّكلَ ةقَهرم ، ةَأرما هجو قَرشَأ
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لَّطَتَ ثُيحفَسَأِل تعلَل عي 
 ، اهبِانجبِ ٍلجر هجو رهظَ مثُ
 : لجالر اَلقَ مثُ ، ىوقَأ ءوالض حبصَأ
 ! كبِ نوروخُفَ ، نياننَّالفَ ، نحنَ
 ، فاِئخَ نيكسى المتَالفَ:  ةَُأرالم تالَقَ مثُ
لاا بِفًاِئخَ تُنكُوثُ ، ِلعفوافَتَخا م . 
 إحدى الحانَاتى لَِإ تُبهذَ مثُ ، يسبِالَم تُيدتَرا ، تُضهنَ
تَمالًاِئس كَ نمان الَُؤهوانُنَّالفَّ ءن ِلواذَمجِا ينَأ ب وانُوكُي 
 ةانَي الحف اءيحاَأل ضعب اكنَه انكَ . يبِ نيرِوخُفَ
حتُلص لَعضِعى ب شالموربات المجانية ، قتَُأوحر رسياِلو 
 ، عن عمد اياجِجز ابوكُ تُرسكَو ، ينويلغ ادمربِ
 اميلوِ انكَ هنََّأ يعدي الًجر تُيقَتَلا ، قرِتَحَأ مي لَنِّكلَ

ارويانس[*] ، نَبرِشَوتَّا حى جاءما تةَأر 
 نوكُي نَأ نكمي ا الَذَه ، الَ ، تُركَّفَفَ ، هنذُُأ نم هتبحس مثُ
 ثُدحتَتَ تَنَأ  ، ُلجراي:  اَلقَو ، رآخَ ٌلجر اءج مثُ ، اميلوِ
   اءدتعا نم ولتَِّل ينِّع جرِفُأ دقَلَ ، عمسا ، انًسح ، ةظَلغبِ
وِلذَِل ، بٍرضعتَ الَ كثب مذَ ! يعارِا خَنَبهج 

                                                        
، فائز بجائزة )1981-1908(كاتب مسرحي أمريكي شهير : وليام سارويان [*]

  ].س. ر[البوليتزر، كبرى الجوائز األدبية األمريكية 
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انَالحكَ ، ةى طَتًفَ انينَِّإ اَلقَ ، ابه فَيكَ فُرِعي ُلاتَقَتَي ، سار 
 انَبهذَو ، اُلتَقلا فَقَّوتَ مثُ ، ام دى حلَِإ الًادعمتَ رماَأل
مخُأ ةًرىر ، نَبرِشَوا مخُأ ةًرى ِلرسنيتَاع . متُيش 
اِئعلَِإا دكَى مَأ ، يانتُرد وفُميسنتيبِ ةَيوهن الخَفامةس 
ونعدخَبطُوا ا مىلَع دالجانر  
رخَبطال تُدد . 
  ،اهيلَع تُني كُتال الَّالح ،مثُ ، اابشَ تُنكُ نيي حسفي نَف ركِّفَُأ تُللَظَ
 . كِلي ذَف عانمُأ مي لَنِّكلَ ، ةبوعصبِ قُدصُأ تُنكُ
كُون نَأ ُلآمما  ونانُنَّالفَ يييرِوخُفَ نوالُزيبِ ن 
 ادبَأ واْدوعي ملَ مهنَّكلَ

 . ةيانثَمرةً 
جاءرت الحب يرِسعيالشَّا وي الَّاِلالتَّ ءذهتُفرِي ع 
 زليانَرِوُأو ي نيف تُني كُننََّأ
 إحدى الحانَاتى لَِإ الًمثَ يشمَأ
عبد وقُسطي فلَيلَبِ ِلحي الوة ممطةر . 
تُيَأر رالًج طيعخَآ نر ، وتُيشَم   
ونيكالً تُعض فني صودغَاَأل قيان 
 نم نِيتَنَز اثَليانَرِوُأو نيو وكُسيسناران فس تانَكَ . ةًايدبِ تانَكَ

المنِد فَالملَضلَ ةدي . 
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  ــــــــ
  

 سِمخَ ةَدم أةرك الملت ة معفَرالغُ سِفي نَاء فالبقَ يمكنُني الَ
 قِئادقَ

  
  
 
 موالي كِلي ذَف تُهجوتَ
 . يتنَبا ذَخُآِل

 ٍلامع عا مهتُداِلو تجرخَ
 . لورأفَيرتَدي 

 ةلَفالطِّ ةقَفَنَ اَلا مهتُيطَعَأ
 داِئصقَ ةَمزح يلَِإ تعفَدفَ
 . ونرسيد أندمانفرِل
 . مهتُْأرقَ
 . عاِئر هنَِّإ:  تالَقَ
قَ لهرِإبِ امِلاس ذَها الهراءتُلَأ؟ س . 
 . كِلذَ ُلعفي انفريد الَم نِإ ، تالَقَ ، وه الَُأ
 ؟ ااذَمِل
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حبِ فُرِعَأ ا الَنََأ ، انًسطبالض . 
 نيذالَّ اءرعالشُّ لَّكُ نيفرِعتَ تنَأ ، تُلقُ ، يعمسا

 . جارِخَلِل مهءارن هولُسري الَ
 ، تالَقَ ، مهِاِلبقتسال ةًدعتَسم تسيلَ تُالَّجالمفَ
 . رشَنتُ ِإلَى حد َأن اريثكَ ةٌروطَتَا مهنَِّإ
  نيقدصتُ له ، تُلقُ ، حِيسالم قِّحوه بُِأ
 ؟ اقح كِلذَ
   ، اقح كِلذَ قُدصُأ ، معنَ ، معنَ
 . تابجَأ
 ةلَفي الطِّزِهجتُ ملَ تنَأ ، تُلقُ ، يرِظُنا

تَّحى اآلن .  ستَ الَفَهيلب اذَحءالََأ . اه ميكنُك 
 ا؟هءاذَحِإلباسها 

 ، تالَقَ ، اتونَس 8 اتُذَ كتُنَبا
تَستَويطلتَ نَأ عبس اذَحءفنَا بِهساه . 
 حيسالم قِّحبِ ، يتنَبال تُلقُ ، يعمسا
 ؟ كءاذَح نيسبلتَ الََأ

 . اهمُأ تالَقَ ، ادبَأ خُرصي مانفريد الَ
 تُخرص ! حِيسالم قِّحوه بُِأ
 . ريغَتَم تَلَ تَنَأ:  تالَ؟ قَ ىرتََأ ، ىرتََأ
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متُقا الو اآلن تُلَأ؟ س . 
 : تالَقَ ، ةرم ذَاتَ داِئصالقَ ضعب َلسرمانفريد َأ 4:30

 اجعزنم انكَا وهوادعَأ مهنَّكلَ
 . ةدشبِ
سبِلَ لهت اذَحءتُلقُ ، ك نَباليت ، 
 . بهذنَفَل
تشَم اِلوتُدلَا ِإهابِى الب مانَع . 
  ، افًيطا لَموا يمكُى لَنَّمتََأ
  . تالَقَ
 انََأ تُلقُ ، مِيحى الجلَِإ

نعدتُقلَغا َأم البتانَكَ اب نَهالَ اكتُ ةٌتَفيشر 
 : اهيلَع بوتُكم . جِارِلخَِإلَى ا

 ! مستَبا
 . مستَبَأ ملَ
 . قيرِى الطَّلَع بيكو ِلفَسى َألَِإ السيارةَ انَدقُ
 . رمحاَأل رِوالثَّ ةانَح جارِخَ تُفقَّوتَ
َأسوعد فتُلقُ ، اِلي الح نَباليت . 

 يكسيوِ تُبلَطَو ، تُسلَج ، دخَلتُ
ومقَوفَ . اء كَ ارِالبان نَهاك مدِل ةٌيريرٍ  ٍلجقَصظيهر وتَخييف 

 [374] 

نم ابٍب مما قَكًسيضبحا َأفًوقُعا ممجِ راد 
في يهد . 
 نكمي الََأ
 . ارالبِ َلامع تُلَأ؟ س فقَّوتَي هلَعجتَ نَأ كنُكمي الََأ
 ؟ ءيا الشَّذَه افُقَيِإ كنُكمي الَأ
طخَ امبل  ، كجا ريلَأ؟ س . 

 تُلقُ . تالَجى الملَي ِإداِئصقَ لسرُأِإنَّني 
 . لَأ؟ س تالَّجى الملَِإ كداِئصقَ لسرهل تُ

يلَعنَ ةُنَعاللَّ كفَ معتلقُ ، تُلع . 
 . ةاريى السلَِإ تُدعو ، يابِرشَ نم تُيهتَنا
 . بيكو عِارِشَ ِلفَسى َألَِإ تُدقُ
  . لضفَأ نوكُتَ نَأ مِوالي ةيقبِل دبالَ انكَ
  
  
  

  
  
  
  



 [375] 

  ــــــــ
  

 اــمزيارِكَ
  
  
 
هذه تَستَ ةَُأرالممر في مفَاتَهيت 
لَعمِغى الر نََّأ نمي َأنِِّإا هِلَ ُلوقَُأ ينشُيع مما عَأرة 
 . اهبحُأ
 انكَي المف جٍيجِض اعِمي سف رمتَسَأ
 ، لصتَّتَ
 . تنَأ هنََّأ تُدقَتَعا
 ةدعِل الًمثَ نكَُأ م؟ لَ انََأ
 . اميَأ

حانًس ، ربما لَم تَنَأ نكُي ، لَونِّكشَ يتُرع  
  لاوِحي انكَ اصخشَ نَأ
مساعديت . 
ربا كَماُهللا ان . تَعتَ لهقنََّأ دود  هوج؟م 
 . فقالس نم ىلَّدتَي افٌطَّخُ هنَِّإ ، معنَ

 [376] 

ذَهتننَا ظَا م . 
 . لوقُتَ ، يتيب ابِدري سف ماطمالطَّ عرزا َأنََأ
ذَهلوقُعا م . 
 ؟ القَتني االبِ ردجي نيَأ فَِإلَى ، اَلقَتناال ديرُِأ

 وه قُرالشَّ . طُيحالم برالغَ ، حاضو اُلمالشَّ
المياض . ونُالجب هو ُليبِالس الوديح . 
ونُج؟ اب 
 توالم هنَِّإ . دودالح دعب سيلَ نكلَو ، معنَ
 . اءبرالغُ [*]"جرينجوز"ـلِل ةبسالنِّبِ
 . يه ُلَأس؟ تَ اسينَاِلو سدبتَ فَيكَ
 . اسينَاِلى سلَي ِإبِهذافَ سالخَ نيبحتُ تنا كُذَِإ
  . كِلذَ ُلعفا تَماِئا دهنَِّإ . ةاعمالس قُلغتُ ةًَأجفَ
واِئدما تُا ماوِعاالتِّ داَلص مخُأ ةًررعى بد سُأ وَأ مٍويوَأ عٍوب 
 ماطمالطَّ عي متازنَي جِف ةًراضح نوكُتَس . رٍهشَ
وفَصحات فصراء نم ِليِلد هاتف قَاِلعة فبِيي ج 
طَعمفها المنِّنك البي في درجة حر97ة ار ، 
  . اتديالس عمخَاصةً  ةًقَيرِطَ يدلَ نِإ

                                                        
[*] gringos: ٌإ كلمةأو األشخاص البيض  ،أو األجانب ،تعني الغرباء ،ةٌسباني
المثين باإلنجليزيةتحد. 



 [377] 

  ــــــــ
  

وصت حيوات رشَالب 
  
  
 
فديرِغَ ءاثٌنَِإ ، ب ساتٌنَاخ وارِباتٌد ، 
 سانجِ سيلَ بالح نكلَو ، ديج ٍلكشَبِ بالح سارِمُأ
 نكُ نهتُفرِي عاتواللَّ اثنَاِإل مظَعم . بسحفَ
 انكَي المي فقلتَسَأ نَأ بحا ُأنََأو ، اتحومطَ
لَعى واِئسيبِكَ درة يرِمحة ةثَاِلي الثَّف 
عبُأ ، رِهالظُّ دحب شَماهسمالشَّ ةَد 
نم وَأ ِلالَخرشُ اقيجرجارِالخَبِ ة 
نَيبمالَا العم اكنَه 
لُّظَي بيعدفُرِعَأ ، ينِّا عها جيلُّكُ ، اد 
هذه فَالصحالقَ اتذرُأ ، ةحقُرَأ نَأ بد 
وطبي تُناجِوه فَقالس عبد ممارسة بالح 
يشَ لُّكُوء تَيقفَّد : 
من جِ ِلهالسوكُتَ نا َأدن ذَِإ - الًهسا ما سبِذَِلك تَحم ، كُلُّ ا ذَه

 [378] 

 شَيء
 . وذَِلك ضرورِي

لَوكيرِى غَثَناُأل ننَِّإ ، ةٌبا جِهد 
 ! اماِئنَ مِوالي ةَيضمتَ عيطتَسَأ الَ ! فرقَلالَي - ة حومطَ
 ! ُلكاَأل ! موالنَّ ! سنالجِ ةُسارمم ! لكاَأل وه هلُعفا نَم لُّكُ
ممارسِنالجِ ةُس ! 
يزِعزلَ ُلوقَُأ ، يتاه ، نَهرِ اكاآلن اٌلج 
وطفُقيالطَّ نماطالخَ ، مس ، نطى القُتَّح ، 
نَهرِ اكاٌلج ونساء يوتُومسمالشَّ تَحتَ ن ، 
نَهرِ اكاُلج ونساء يوتُومن يف المصعان 
ءيشَ الَ ِلجَأ نم ، ِلجَأ نم غٍلَبم زديه... 
ومينُكني سماع وصت حياوت تُ رِشَالبمىلَِإ قُز 
 …ءالَشَأ
 َأنَّنَا مكَ نيفرِعتَ الَ تنَأ
انظَوظُحم... 
لَونَّكنَ كحجا تلوقُتَ ، بِه ، 
 ...كداِئصقَ
يبِحبخي تَترج ما نلفاشر . 
 . ىرخاُأل ةفَري الغُا فهعمسَأ



 [379] 

 . لمعتَ ةُباتالكَ ةُاآللَ
 ةاقَالطَّو دهالج نَأ اسالنَّ دقتَعا ياذَمِل فُرِعَأ ا الَنََأ
 ةقَالَع ةُيا َأمهلَ
 . اعدباِإلبِ
 ، بالطِّ ، ةاسيالس ِلثم َلاِئسي مف نكمم كِلذَ نَأ ضرِتَفَأ

 نيالدو خِيارِالتَّ
 نوُئطخم مهنَِّإ
 . اضيَأ
 وفُغَأي ونطى بلَع ريدتَسَأ
وخَِّؤمرلَي ِإتقى السف لَعغالتَّ ِليبِى سريي . 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 [380] 

  ــــــــ
  

  اءنَيالم فيصر اذُقَنِإ
  
  
  
  ، لفا الحذَه روضح كيلَع بجِي انكَ
  تالَفَالح هركتَ كنََّأ فُرِعَأ
لَونك بينََّأ ودِإلَى تَ ك بذهظَعمماه .  
ى َألَعية تَفَ تُذخََأ ، اٍلحتَنَأ ، يات  
  - ا هفُرِعتَ
؟ ينا جِافَج  
  ةريدتَسالم ةحوجراُأل دنع ُلفا الحذَه ، معنَ
ثُيح يولُاوِحدن هم ريصف اءنَيالم ،  
  ؟المكَان  فُرِعتَ
  ذافوو النَّذُ ، رِمحبِاَأل يلطالم ، معنَ

كالموسرة  -  
  قَوفَ ةفَري غُف شُيعي تَاتتَفَ ، اٍلح ةيى َألَع ، معنَ

  تانَكَ دقَلَ . ةريدتَسالم ةحوجراُأل



 [381] 

َلفح يعد الَيمد َأرالمالَّ ةمي تَتكل  
  . ةريدتَسالم ةَحوجراُأل

  اءنَيالم فيصر اذَقَنِإ ُلاوِحتُِإنَّها 
  - ةريدتَسالم ةحوجراُأل اذَقَنِإ ُلاوِحتُ
  يف شُيعتَ ياتتَفَ ، عِيمجلِل اتبورشالم نم ريثكَ
  ىلَعَأ ةفَرغُ
  .مباشَرةً  ةريدتَسالم ةحوجراُأل
  . جيدة ودبوتَ
  نكُتَ ملَ تَنَأو . تُلصاتَّ
  . لاخالدبِ
  . سْأب الَ
حكَ ، انًسان نَهالكَ اكيثكَ ، بِرلشُِّل را قَمشتَوا بِامِليغ  
  ىقَيسوالم ، ةًيانجم تانَكَ ، ةريدتَسالم ةحوجراُأل
ءيشَ ّلكُو .  
  . جيدة ودبتَ

صقَيدتشَا تَنََأي وا نَراج  
  -  طُواَل الشُّرب

  . اعبطَ
  اهنا عديعب فُقَأ

 [382] 

  . ينِّا عديعب فُقتَ
  . اهدي يف رِمالخَ نم سُأا كَهيدلَ
  ، ةنَاكالد اءرضي الخَنيعبِ ةًلَاتقَ ةًرظا نَهيلَِإ تُرظَنَ
  ترتَّوتَفَ
تَوراجفلى الخَلَِإ تع  
ِلذَويالشَّ كور ءدي  
لَكَرها حافر حانٍص فخَِّؤي مرتاه .  
  . ةراِئالد قَوفَ تطَقَسفَ
حِلذَ ثَدلُّكُ كه وٍحى نَلَع عيرِس  
  ظُحالَُأ يننَّكلَ
   رودتَ تانَكَ يذالَّ تقالو كِلذَ لِّل كُالَا خهنََّأ
يفه مع والمتَحى تَقَيس لتالخُ كلوي  
  الًدتَعا مهسْأكَ تكسمَأ
  هنم بكَستُ الَ يكَ

  . قَطرة
  . ةاعجشَ
  ةيلاخا الدهلُياوِرس تانَكَ تقالو اَلوطَ طُقَفَ . ديكْأالتَّبِ
  ةًقَلَِّأتَمو ةًجهوتَم . رهظتَ
  . يدرو نٍولَبِ



 [383] 

اِئرفَيكَ . ع فيلع؟ كِلذَ ن  
  . كِلذَِل نططِّخَي نهنَِّإ

رالودالالَّ ي؟ عم  
  دقتَعَأو ، ةيلاخا الدهلُياوِرس تَظهر كِلذَِل . الًعف معنَ
حانًس ، ا الَذَه ْأببِ سه لَونك رببا تَمود  
  ودبا تَمم مهلَ َلضفَأ ٍلكشَبِ
  : تلقُو ، امِمى اَأللَِإ ةًوطخُ تُلقَتَنا كِلذَِل ، يِل

  ، ينجِ
اذَما ح؟ ثد  
  اهبورشم ةًكَسمم رودتَ تلَّظَ
ارِعِل ةًضباسهرا الودي... بيَأ ودن نَهاًئيشَ اك  
  ...اهافتَ اذًيذلَ ، رماَأل كِلذَيتَعلَّقُ بِ افًيطلَ
  ...اخرالص َأدا بمدنع ثَدح اريخَأ ديجِم فٌقُّوتَ
  ةًقَِلزنم رودتَ تلَّظَ دقَلَ . طبالضبِ
رِفَنمةَج نياقَالس  -  
  - اةيالح عم رودتَ
  -  امقَتنالِل ةًاقَوتَ
  رهِظتُي ِلبِ متَهتَ تانَا كَهنََّأ دبالَ
سلَياوِرلِّكُا ِله ءالَُؤه  

 [384] 

   رودتَ تلَّظَ دقَلَ ، اٍلح ةيى َألَع . اسِالنَّ
تَّحى ضرتب اقُسهَأ اقَا سحد الرلاج -  
  . ةصاحفَ ةرظنَ اءقَلِإِل امِمى اَأللَِإ زفَي قَذالَّ
  هتجوز عم سلجي رِمالع نم 67ـي الف انكَ
كَوان الَكهام  
ُلكُْأي كَعمةًنَور طَأ نمباق ورقية ، ى َألَعية الح ،  
تَفَ اقُساتي ضرتب هاقَس  
  اهترخَِّؤى ملَع نا معيرِس تضهنَفَ
وهتَ الَ ياُلز ممْأكَ ةًكَسرِمالخَ س تَعمالًد .  
يلَِإ تُيشَمهمَأا وتُكساه  
وهتَ الَ يحتَ اُلزْأكَ ُلمسهوِتَسا ماي  
  هتُعفَر مثُ
رِشَوتهب .  
بينََّأكَ ودكَ هان  
لَ الًفحافًيط .  
   نكُتَ ملَ كنَّكلَ . تُلصاتَّ دقَلَ
وموجاد .  

  ةٌيتوبكَنع اتكَبشَقَطراتٌ كَ
  بِالنَّدى الًا مبلَّسنجِما يشبِه 



 [385] 

  ةهيرِكَ اسٍفَنَأبِ مالَحَأ
  نوكُتَأن  بجِي انكَ . طبالضبِ
اكنَه .  

فآس .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [386] 

  ــــــــ
  

قرِــتَحم  
  
  
  
  ةَأرما عم شِيعلك ِلرويوينُ ةنَيدى ملَى ِإتَفَلا بهذَ
  . وتزيبي كا فهى بِقَتَلا

  ني سف هتَداِلو رادغَ
  ادبَأو ةابعد حور هيدلَ ، سمي ملَ ٌلجر ، 32الـ
  البنطَلُون سفنَ يدتَري الَ
  اكنَه انكَ . داحو مٍوي نم رثَكَأ
فمِسي ق وكُيرِوتُروب ، لَ تنَاكَ ثُيحيداه  
وةفَيظ . يبرِيد تَركي ضقُ كَانانٍب حيددية ى النَّلَعوذاف  
ول الكَكََأييثر من الداجِج قالملي في الساع10الـ ة صبااح  
فاِلالتَّ مِوي اليعي بذَ دابِهاه  
  نم رِخَدالم اِلالم ضعب هيدلَ انكَ . لمعلِل

نَسوات ، كَوان ياجِضع جيا لَدنَّكانكَ ه  
افُخَي حقنا م  



 [387] 

  . جرالفَ
  وديووِلي هن فيليِإ عِا مساِلج تُنكُ
  : تلقُفَ
جِيُأ نَأ بذِّحِلذَ رىتَالفَ ك  
  ا مدنا عدعتَسم نوكُي ثُيحبِ

 تَهتَاجهيلَع .  
  . اديعس نوكُي هعد ، تالَقَ ، الَ
  ونكُيِل هتُكرتَفَ
سيعاد .  

اآلن علِل ادشِيع مخُأ ةًررعى م  
  اَألرطَال نم ارشعو ةاِئم ثَالَثَ نزِي ، همُأ
وطَ ُلكُْأياَلو تقالو  
وضيحطَ كاَلو تقالو  
لَونك يلَعتَ نَأ كىر  
هينَيع...  
جتَ انِنَيعلانِس ومِحاللَّ كِلذَ لِّكُ طَس...  
يعض اقَس دجةاج :  
  ، يِل ُلوقُي ، اهبحا ُأنََأ
  . اهتُببحَأ دقَلَ

 [388] 

  ــــــــ
  

الجيحاوة الَبِ مـرض...  
  
  
  
  رظتَنتَ ةياِلقَتُرس البلكوا الفُهتاريي سف تانَكَ

  عارِي الشَّف اكنَهفيما كُنتُ َأتمشَّى 
ميع نصنِاقَود ميبِال نرة وسيوِ رٍتِل فُصنيك  
  ةاريالس جارِخَ تزفَقَ مثُ
وبزِتَنتَ تَأدع زجاجيالبِ اتةر  
تُوطِّحمهلَا عى الرفيص  
  ي كسيوِ رِتاللِّ فَصن تذَخََأ مثُ
وطَّحتميَأ هاض ،  
  اهركستُس تَنكَُأ ! اه:  ةًلَاِئقَ
  ! اهعاجِضتُ ما ثُذَهبِ
لَا ِإنََأ تُيشَمِلخَدى الم ثُيح خاُأل ةَُأرالمىر  
  ، جرالد دوعص قيرِطَ فَصتَنم في فُقتَ
  لاخى الدلَِإ عِارِالشَّ نم يه تضكَر ةًَأجفَ مثُ



 [389] 

وصعدت الدرثُ ، جم ضربخاُأل ةََأرت المىر  
  : ةًلَاِئقَ ، اهتبيقحبِ
  ! يلجر هنَِّإ ! يلجر هنَِّإ
وعبدها ججارِخَلِل تر  
فَقَوتز دَلاخ سيارتا الفُهولكاِلقَتُرس البةي  
قَوتادها بيعاد .  
  ةٌسنكي معمو تُجرخَ
وبكَأ أتُدنس الزاجج  
نعدما ستُعم اتًوص  
نَهاك انَكَ ثُيحالفُ تولكاِلقَتُرس البةي  
  -ونَحوِي  فيصالرنَحو ي رِجتَ
  طاِئحعلَى  زِفالقَ نم تُنكَّمتَ

  . ومضت
  ، ىرخُأ ةًرم اججالز سنكَأ أتُدبو ، ةَسنكالم تُذخََأ مثُ
تانَكَ ةًَأجفَو هتَ يفُق ؛ اكنَه  
  ، عطَق ثالَى ثَلَا ِإهترسكَو ، ةَسنكالم تذَخََأ
   ترسكُ دقَ نكُتَ ملَ ةريبِ ةَاججز تدجو مثُ
  . ابالب ةاعشُر اجِجى زلَا عهبِ تمرفَ
محا َأمتفَ ثَدةًح تَسميدنَ ةًرةفَيظ  

 [390] 

  لفَسَأ نى مرخاُأل ةَُأرالم تفَتَهفَ
الدبِ:  جراِهللا قِّح ، وكُوبسڤذا ، يكبه معاه !  
رالفُ تُبكولكاِلقَتُرس البةي نَقلَطَناوا ماع .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 [391] 

  ــــــــ
  

  ...ةيمد كرحتَتَ ، اطًيخَ بحسا
  
  
  
نِإ لِّى كُلَعنَأ انٍس كرِدي  
  شَىالََأن يت نكمي ءيشَ لَّكُ نَأ
  : ادجِ ةعرسبِ

ةُطَّالق ، ةَُأرالم ، الوةفَيظ ،  
  ، ةيامماَأل اتُارطَاِإل
الفاشُر ، دالجانر ،  
  انَاتياجِح لَّكُفَ ؛ ةُفَرالغُ
  ، بالح كِلي ذَا فمبِ
  - لمرمن  سٍسُأى لَع دنتَستَ
َأوي سرخَآ بٍب ،  
  :علُّقه بِاَألمر تَ مِدع نع رِظَالنَّ ضغَبِ
  غنوغ كُنوي هى فتًفَ اةفَوكَ
  ...ااهومي َأف ةٌيجِلثَ ةٌفَاصع وَأ

 [392] 

ميكنَأ ن وكُيِلذَ نك سبتالفَ بكبِ ك .  
  َلع ةينيالص كاتودَأ عيمج مطَّحتَتَ
  كاتُتَفَ ُلخُدتَس ، خِبطالم ةيضرَأ
تَنَأو وكُتَسن وثَ ، افًاقالًم ،  
وهطَس ، ولَُأستَسك :  
يهِلَِإ اي ، ا الَّمجرِي ي ذ؟ي  
ويجِتُسدرِيَأ الَ: ب ،  
  ...درِيَأ الَ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 [393] 

  ــــــــ
  

  - مورفم ريقَب مٍحلَ نم البةًص رثَكَأ
  
  
  
حبِلالقَ ةُكَر يرِشَالب :  
  . ميسوري نم بِرالقُبِ نقَخُ
غُومعِمالشَّبِ ر السنِاخ فسوي بنط .  
قَرِح َلثم اطَطَالبولكورفُي نُا ف .  
  . نياغَيِلال أبي جِف دقفُ
جِود مخُأ ةًرر4ي ى ف لمقَصِل اترِيرِس موجنياه  
ي نُفيانزلَورُِأو ي .  
  وا البينتُيلواصفَمزِج بِو قَرِغُأ
ي إل باسوف ،  
قلِّع لَعى الصبِيل ثَ بٍلل كَثملم  
فرفَني د .  
  يف صمحو نِيفَصى نلَِإ عطقُ
  . وازماالَكَ

 [394] 

جِود منًطَرسلَا عبِارِقَ نِتى م ديص  
  ؛ كيسكالم ِلاحس ةَالَبقُ
  . يتشا بِونَايتُي دف نجِسو عدخُ
رَلك خَ نمادمة ارِد حةانَض  
  ، ضيبي َأف رضخام َأهجنَجِ بوي ثَدتَرتَ
تَنمظةً ارقَاِئم ي كَفا الشَّنَيوِلاراِلمةي  
بومقف الح؛ تالَاف  

  زاعم ِلوبو نِوتُيالز تيي زفمدعوكًا 
  ؛ ةيقرالشَّ ةيري القَج فنرطش ةبعالَ ةراهععلَى يد 

  قرزاَأل ، ضِيباَأل ، رِمحاَألبِ نولُ
  . سرِجنوالكُ نِع رٍادص نٍوانُقَ بِجِومبِ
  اءرقشَ ةغَبص اتذَ ةَأرمال بِقَ نم فَسنُ
وخَِّؤمريبِكَ ةرة ناي كَف؛ اسس  
  روثَ حوا رهيدلَ ةَأرما ِلبق نم حطنُو مهِتُلا
نت الَسيِإي فغينَس .  
  ، ةريغص عابِصا َأهيدلَ اةتَفَ ِلبق نم رجحتَ
   ، ةدوقُفمواحدةٌ  نا سهيدلَ
  . ي ميساف خُّضي ازغَو ، يامماَأل كالفَبِ
حبِلالقَ ةُكَر رِشَالبتَستَ يمر  



 [395] 

تَستَومر  
تَستَومر  
  . تقالو نم ةرتفَِل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [396] 

  ــــــــ
  

  اتوــصَأ
  
  
  

 ]1 [  
  نٍ ماوجعمبِ يكتَسي يبِارِشَ
رِعشَوتَسي المعار ويبِاجِح  
وتَّحاينَيى ع...  
  ...ما ءيشَ كِلذَ دعي بنلَهذَأ

طَغحمال اءتَأرجاحِ يسَأ ، صبمع  
  رٍحسو ءيطب انٍيلَغَ اتَوصَأ

  . قُدصتُ الَ
  

 ]2 [  
  ابيرِقتَ ، تُنني جنَِّأ فُرِعَأ

  : ةيرِظَنَمثَل فعل 
وقُفالمودن جِوواد  



 [397] 

رالمى َأضصاءح  
  مه نيعدبالم ريغَ
بالمدنوع .  
  

 ]3 [  
تُنكُ وى لَتَّح يرِتَسماح ، ْأتَسمناس  
متََأ نلَفَا كًنَّحكَّمَأ نبدبِرشُ نا م  
دماء الجمرياه  
ُأوسيماذًيبِا نَه .  
  

 ]4 [  
  ةلَيمالج اةتَالفَ كلت ةَاريس عفَرَأ نَأ يلَع بجِي انا كَاذَمِل
نم  متَصمالصدمَأِل اتن الرافتانَكَ ةَع ؟ ةقَاِلع  
  يرِهظَ درفَ عطتَسَأ ملَ
  مثُ ةحلَّمالم ةكَعالكَ َلثا مديعي بنوذُخََأفَ
الَعوجلَ . يننك كَةا من الحرا عاجِزاُل عأز...  
  . اءبطاَأل َأطَخَ ، ىفَشتَسالم َأطَخَ انكَ
  ىلَِإ قيرِي الطَّف انِيتَالفَ انِذَي هنعقَوَأ مثُ
  ! مكُياضقَُأس تُخرصفَ... ةعشاَأل ةفَرغُ

 [398] 

لَوتَعَأ ينِّكقنََّأ دكَ هَأطَخَ ان لتاةتَالفَ ك -  
  اقالس هذي هِل رهِظتُ نا َأهلَ يغبني نكُي ملَفَ
وذَهفدا الر .  
  

 ]5 [  
  ، تَسرب منَوِي متَقَطِّع ، زِبالَة بح ، تصنَأ ، تصنَأ

  امدختسم الَّعتَ ، لتُقا ؛ بح ، بح ، حب زِبالَة
؛ حالَس نَمقُاط وتُفمهِلَِإ نكُ ، فَلتُدرِك ، ةٌحاي ، بح   

  ...نم برِتَقتَ اهنَِّإ ، زِبالَة
  

 ]6 [  
ي رِفاويتَقاى ولَي اُألتتُسب رِإ نمسنت هنمغاي و،  

  حجرى اَأللَا عنََأ . نيالح كِلذَ ذُنم دغَي رف شُيعَأوَأنَا 
  يننُكمي ، ىضم تقو يَأ ذُنا ميكَرِمَأ هتفَرِع يفحص ُلضفَأ

الهراء ي َأفي ومعٍوض ، وهو مثَِّؤا ير ىلَع  
  رٍيثكَبِ رثَكي َأبِوَأنتَ معجب  . ام ءيشَ
َأ نمِلو رتَلتَ ٍلجبِ يقه عارِي الشَّف  
في الصَأ ، احِبسااس ، غرنََّأ ماه  
حدقَفَ ، ةٌقَيق تُشع َلالَخ الَ رٍصع تَكاب  



 [399] 

يفه الَطى اِإللَعبِ تُزفُ دقَا فَذَِل ، قانَكَما ةم  
  ، انًسح . رهظَ رآخَ ءيشَالَ نَأِل
  .األول  يننََّأ ضرِتَفَأ . ءيس رصع هنَِّإ
   ءيالشَّ اتُذَ ادالكَبِ هنَّكلَ

نعدا كَملَ اننَيدا عتُ ةٌقَاِلمحمنا . انَسكِلذَ س :  
  . دغَي را فيحَأ ِإنَّني

  
 ]7 [  

  تُعنَي صننََّأنيويل كونفيرس وايث ِل تُلتَقَ دقَلَ ، اًئيا سباتكَ تُنكُ
نمثَكَأ هر ما كَمان تَسيثُ ، قُّحاِإلقُمتُ بِ ماتافَض  
نم ابِتَكثَكَأبِ ير ما كَما انودوجكَ دقَلَ . مان نَهاك  
  . لوبقا الميكَرِمَأ بِدي َأن فيِئيس ابٍتَّكُ ةُثَالَثَ

  . أوساَأل انكَ ، عِبطَّالبِ ، يسيردرِ
  ينِّكلَ . انََأ مثَ نمو ، فلواس وموا تُنَيدلَ انكَ مثُ
نعدما حخاال تُلاوتيار يبني ويبن فلوو ،   
  نَأ ُلضفَُأ . أوساَأل بِاعتبارِه هتُرتَخاي نعَأ . فلوو تُرتَخا
  : رخَآ ءيس باتكَ - عنِّيوت ابكَ هالَقَ اي مف ركِّفَُأ
  اانًيحَأ . ةباتكَ ةآلَ درجم هنَِّإ

تَّى الكُتَّحاب السوُئين لُوقُيون الحةقَيق .  

 [400] 

 ]8 [  
شملَكيت ، بِلَغل اَألثمةي ، هي يالقنِّالفَ ةُمانََأ . ةي  
وموجد ، ميلبِ ءطَالبسِاط قالملية ودجالم  
ظُنَأور َأفَ ، يِلوحرنَأ ، نالفَ ةََئيى هدفيه عف  
  .عتَقد ا َأاذَمو عاِئا رنََأ مكَ:  مهربِخُأ مثُ
هذه هاتُذَ ي الَالبدالَّ ةتي دمت الفَريرِقتَ نقُا ِلبنٍور .  
اتَذَو مرة ستُلج   
  . انويح ةقَيدي حف دسى َألَع يداِئصقَ ُأرقا َأنََأي وسفنَِل
  نوريدي اءرعالشُّ لُّكُ ، ملََّأتَي انكَ وا لَمكَ ، الًعف رَأز دقَلَ
َليجِسا التَّذَه وضيوكُحن نعدمثا ينولُم .  
  

 ]9 [  
  ثيح نِجالس نِي عتايورِ ركَّذَتََأ

صواٍلطَبَأِل ر وشَّاقتَطفُوكَانَت  ع  
  ؟ ةيرِخالص انِردالجعلَى 

  . انَى هلَِإ تُْئجِ مثُ . اريهِشَ تُحبصَأ
  دوس ةيارِنَ اتجاري دبِاكرِل اسِمالحبِ تُرعشَ
ي وبيكَاِلت فَسيي وِفيلد  رسف  
  اهوسدكَي وترهوا شُذُخََأ



 [401] 

  مهفَرخَو مهتَدحوِلُوك ي َأنولُعج مثُ
الَحَأومالكَبِ مهالَيادك وايت سالكَول والَك بالَيادولك س  
  ددرُأفيما كُنتُ  ينذُُأي وفنى َأتَّح يترخَِّؤوا منُهد مثُ

  ةيعويالشُّ ، ةيعويالشُّ
  . كِلذَ نِعَأ مي لَننََّأ نوفُرِعي مهو ةًضيرِع ةًامستبا نومستَبيفَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [402] 

  ــــــــ
  

مرةًــاشَب قيرِى طَلَع  
  
  
  
  انََأ
مبِ قٌلَّعسمارٍم  
مالشَّوس يبيبِلقَ تُذ  
  انََأ
  انٍبعثُِل مع نبا
تالَالَى الشَّشَخَأو  
  انََأ
  اءرضالخَ انردالجو اءسالنِّ افُخََأ

  ينفُقوي يطرالشُّ
بِخيرين  
نَيبشا اَألمجتَ ارودر فحيي الر  
  يتيوفكُ ِإلَى حد َأن اهتَرأت )سكرِي نم قُيفا ُأنََأ(
ومسةُاح الزاَأل اجِجمامعتَ الَ يلم  



 [403] 

افُشَّكَو والضياَأل ءملالخَ نفي كمروس .  
  ، ياطيتحا ءوض يدلَ سيلَ
تُعقَّو يوِنى تَلَعه ، ا شَنََأوراك ،  
داخيل ،  
  السببي بِنوذُخُْأي ملَ مهنََّأبِ

  هتُدقَتَعاالذي 
زالحن طُقير َلثم  اتقَطراءم  

ئرٍي بِف صنف مسةمم ،  
  ابيرِقتَ تصلَّقَي تَصرفُ نَأ فُرِعَأ
  - ا بيرِقتَ ءيشَ الَى لَِإ
  قرنا تَمدنع امِمي الحف اءسفنخُ ُلثا منََأفَ
تَفماح والضء نعثَاِلالثَّ دة صبااح .  

الحَأ ، بيخار ، مقُ عاشَمة وشُحمري  ةف  
لحقاه ، صوالفَ رحِر  
  ، قرو سِيابِبى دلَِإ تلَوحتَ
نََّأ فُرِعتَ تَنَأونََّأ فُرِعتَ كفرِعتَ ك .  
  ام( ةيلمالع هذه مِهفَ درجمبِ
جِيفتَ نَأ بههم  
وه  

 [404] 

  اءيشاَأل مظَعم نَأ
  كِلذَِل ، لَن تُجدي

  لاوِحتُ الَفَ
  اذَه ملَّعتَتَ تقالو ِلولُحبِو ، مهاذَقَنِإ
  تدفنَ اتونَسلا نَأ
نمك( - بِومجرفتَ نَأ دهم هذه العملةي  

  خرىُأ اترم 3 أو 2 قَرحتُ نَأإلَى  الَلَن تَحتَاج إ
  و ، اديعب كوعضي نَأ َلبقَ
من الجينَأ فَرِعتَ نَأ د -  
  كاتابجي ِإفا دجِ اعيرِس كنوكَ نع فَقَّوتَتَ
رتَستَ نَأوي خ-  
  حسبفَ ، اضيَأ ، اءهتناال كشَى ولَع تَنَأفَ
   َلجخَ الَ . انَا َأمكَ
نَهتَسَأ . اكيطع يالسر دَأ َلاخي ارٍب  
لطَُأوسيوِ بكي وءاالم ،  
  ، عفَدَأ
َأوضع يدَلوي ح الزاجج ،  

  ، اوفُرِعي نلَ ، ونفُرِعي الَفَهم 
  ، ينِّع الَو كنع الَ



 [405] 

فَوس تَيحثُدون كُ نعرالقَ ةمد  
سِقالطَّو زَأومةقَاالطَّ ة ،  
َأوينَيادتَ فَوا سىلَِإ ُلص  

رالمشَنُِل آةاهياَأل ديد  
  - ة ايهى النِّتَّح جرعهنَ مثُ
  ، الَيست ، ايزِل ، ايندِل ، يسانسفر ، ااربرب ، ينجِ
  دلالجِ ينِّالب بِاَأل فُّخُ
ولُقمب في الحامم ،  
كالب جمةٌلَوه مةتَي ،  

صدالغَ ةُفَيح ،  
ماء غيلخي يرج مة ناريالس دربم يف  
  كاعرذ قُرِحي ، سٍيمخَ مِوي ةريهِظَ
تَّحتَنى مصف فَرالمق ، تَنَأو تَسى لَتَّح  
  ، ملَاَأل نا مباضغَ
تَبمسنيزِاِئفَلا ِلم  
تَبمسا ِلملرالَّ ِلجذي ضاجكاتَتَفَ ع  

  اديعب وَأ الًمثَ تَنكُفيما 
تَبمستَفَلا ِلمالَّ اةتي سمهلَ تح .  

رالود يوِعي  

 [406] 

فالخَ حِيي الرةفَيف ،  
   ، ةيرِورالض اءيشاَأل انَلقُ دقَلَ
الخُوورج هيالشَّ وَأ طقَفَ ، ياِلالتَّ ءود  
  َلوقَُأ نَأ
  ، نولُوقُي دا قَمع رِظَالنَّ ضغَبِ

  ادبا َأنًونُجم نكَُأ ملَِإنَّني 
  . ءيشَ يَأ بِبسبِ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 [407] 

  ــــــــ
  

  مــلح الَبِ
  
  
  
  بيشاَأل رِعالشَّ اتُوذَ زاِئجالع تُالَادالنَّ
دَلاخ قالمياللَّ ىهيل  

صفرظَالنَّ نر هنع ،  
لَّكُومتُرا س رى اَأللَعةفَص  

المضاءة ى نَلَِإ تُرظَنَووافذ  
بويت الرعةاي  
  دعي ملَ هنَّى َأرَأ نَأ عيطتَسَأ
معمه .  
  ةامالع قاِئدالح داعقَى ملَع نوسلجي اسى النَّرَأ
تَسَأويطَأ عَأ نرنى م قَيرِالطَّ ِلالَخالَّ ةيت  
جيلوسن وظُنيوربِ ناه  
  . بهذَ هنََّأ
  

 [408] 

  اتاريالس نودوقُي اسى النَّرَأ
  قيرِالطَّبِ  ماهرَأ
وقُيودن سياارمهِت  
ودنَأ ن يحوَأ واْب يحواب -  
  اومتَهو يَأ
  يسنم ءيشَ لُّكُ . سنالجِبِ
ثمقَ مٍليل فميد .  
  
  راجِتَي المف اسى النَّرَأ
ووالسبتكارِر م  
ييسورن في المماتر  
تَشيورشَأ نياء  
تَسَأويطَأ نَأ عريكَ نى مفية الَمءمة  
بِالَملَ مهِسمه قَيرِالطَّوالَّ ةتوشُمي يبِ ناه  
ونم ووجمهِه عَأويمهِن  
  ءيشَبِ نومتَهي الَ مهنََّأ
يشَ الََّأوء تَهيم  
  . مهِبِ
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  ايموي صٍخشَ ةَاَئى مرَأ نَأ عيطتَسَأ
  واملَستَسا
  . ااممتَ
ا ذَذَِإولَِإ تُبهضى مارِم سباق  
  ياضيرِ ثدح وَأ
  افًى آالَرَأ نَأ عيطتَسَأ

  ءيشَبِ نورعشي الَ
  دحَأ وَأ
الَو يرة مشَاعتَلَقُّون َأي  
تَمبةلَاد .  
لِّي كُف َأ انٍكَمِئلَوى ُأرالَّ كنيذ  
  ريغَ ءيى شَلَِإ نوقُوتُي الَ

   ، ىوْأالم ، امِعالطَّ
و؛ سِبِالَالم يكِّرنوز  
كِلى ذَلَع ،  
  . ملح الَبِ
  
  ءالَُؤى هشَالَتَي ا الَاذَمِل مهفَأ الَ
  اسالنَّ
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  ءالَُؤي ههِتَني ا الَاذَمِل مهفَأ الَ
  اسالنَّ
  تَقتُلهم الَا اذَمِل

  مويالغُ
   قتلُهمتَ الَ ااذَمِل وَأ

بالَالك  
  تَقتلُهم الَا اذَمِل وَأ

الزوهر الفَطاَألو ،  
  . مهفَأ ا الَنََأ
  موي ذَاتَ والُتقُ مهنََّأ ضرِتَفَأ
ومِلذَ عتَسَأ الَ كيطكَالتَّ عفَي مع  
حقَيقمهِت  
  مهنََّأِل
  . نوريثكَ
  
  ، ةلَيلَ لَّكُ ، مٍوي لَّكُ
نَهاك يزِالمد نممه  
فتي ماقفَنو اَألر  
وفي المبي ان  
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وفي الحاِئدق العةام  
  
  رعالذُّبِ نورعشي الَ
  نوبحي الَ مهنََّأِل
  نوبحي وَأ
نَهالكَ اكيثالكَ ريثالكَ ريثر  
نم اِئقَفَرني م اتقَولُخالم .  
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  ــــــــ
  

النَّ عفُسلـيخ  
  
  
  
ي تَفامِم الساع12ـ ال ة تَنمليف اللَّص  

1973- 1974  
  وسجلُناس ولُ
بَأد طَالملَى  ري الهطُوِل عف  
سعالنَّ فارِخَ ِليخنَ جذَافيت  
  ةُيارِالنَّ ابعلاَألو اقُوباَأل
  تفَقَّوتَ
  . اءمالس تدعرَأ مثُ
  اءسم 9ـلا يف اشِرى الفلَِإ تُبهذَ دقَ تُنكُ
  اءوضاَأل تُْأفَطَأ
وسغاَأل تُبحطةي  -  
  ، مهتُادعس ، مهاجهتبا

صاخُرقُ ، مهباتُعهم الورقةي ،  
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سياتُارمه ، نُؤاسمه ،  
كسرهم هتَسالمنج...  
  اماِئد ةيدالَيالم ةنَالس سِْأر ةُلَيلَ
  ينبعرتُ

الحيًئشَ فُرِعتَ الَ اةُينِا ع السينن .  
اَأل اآلنتَ اقُبوتفَقَّو   

اَألولعارِالنَّ ابةُي ودعالر...  
  ...قاِئقَد سِمي خَف ءيشَ لُّى كُهتَنا
  رطَالم وه هعمسا َأم لُّكُ
لَعى سعالنَّ فليخ ،  
تَعَأودق ،  
  ، نَّاسلا مهفَأ ني لَننََّأ
لَوي تَنِّكتشُياع  
مكِلذَ ع .  
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  ا في لَهِيبـا في ماء ، غَرِيقًـمحترقً
  
  

  5.....مقدمة عن الشَّـاعر: عبير الفقي
  11.....مقدمة المؤلِّــف

  
  17.....تُمسك قَلبِي في يديها: المجموعة األولَى

  21.....مأساةُ َأوراق الشَّجر
  23.....ِإلَى العاهرة الَّتي َأخَذَت قَصاِئدي

  25.....قَات الدولية من شُرفَة الطَّابِق الثَّاِلثالَحالةُ الع
  27..... .ِإلَى مارِليــن م 
  29.....حيـاةُ بوروديـن

  32.....مقَـابِل الَبِ
  34.....قصـةُ حب أدبيـة

  37.....التَّـوءم
  41.....اليوم الَّذي َأمطَرت فيه علَى متحف لُوس انجِلُوس

  43.....الثَّانيــة صباحا بِيرةُ
  45.....مرحى يقُوُل الورد
  47.....فَنَّـان يومِ اَألحـد

  49.....شَــاعر عجــوز
  53.....السـباق
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56.....ـاسـڤيج  
  59.....المنـزل

  62.....جانب من الشَّمس
  63.....الثَّرثَــارون

  65.....ظَهِيرةٌ ممتعـةٌ في الفراش
  68.....القس ومصـارِع الثِّيران
  70.....حب وشُهـرةٌ وموت

  71.....أبِــي
  73.....الطَّــائر

  75.....الذَّات المنفَــردة
  78.....رالَدوالَرا ، وعاهرةٌ بِماَئة دو 340حصان بِـ

  
  81.....صليب في يد الموت: انيةالمجموعة الثَّ

  85.....شَّاشَةمنظَر من ال
  87.....صليب في يد الموت

  91.....عشــب
  93.....زغَــب

  95.....ليست السيدة جوديڤا
  98.....العمــال

  105.....فَاصوِليـاء بِالثَّـوم
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  107.....مــاما 
  109.....وساعات... وأبراج ... رشَّاشَاتٌ 

الراربِين ، وضا ِللمم َأنتَشَيءقَّاِلين والب ةبيصات ، وب114..... ...اه  
  123.....تمايــلي معي

  125.....نَقص بكُل شَيء تَقريبا
  128 .....6رقَــم 

  130..... ...تعودي لَكن ِإن عدت الَ
  133.....مندهشٌ في الحياة مثل حرِيق

  135.....اطبخــي
  138.....زنابق في عقلي

كَذَا َأنَا موا هوتَى لَيسالم نِّي َأعرِفُ َأنتٌ لَك144.....ي  
  146.....مثل بنَفسجة في الثَّلج
  148.....رِسالةٌ من بعيد جِدا
  150.....رجٌل في الشَّمسِ

  152.....امــرأة
  153.....مثل كُلِّ السنوات المهدرة
  157.....ِإنَّهم ، جميعا ، يعرِفُون

  165.....يــوم لَطيــف
  

  169.....ذَابق العوطَريارع الرعب في شَ: الثةالمجموعة الثَّ

ـَـ   173.....اجةُ بِيــرةزج
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  175.....الجثَّــة
  180.....ضربــةٌ قَاضيــة
  181.....قَبل ظَهيرة يوم أحـد

باقٌ سسةً ثُم احت ابعحت المالئكَةُ خَفيضا تأرجندمقَتع184.....ر  
  188.....أخرج ُألحضر البريــد

بِالحكُومة لَكن كُلُّ ما َأطَحتُ بِه كَان زوجة شَخصٍ  كُنت ُأريد اِإلطاحة
  191.....ما

  195.....الفتيــات
  197.....مالحظَة في إشعارات الرفض

  200.....قصــة حقيقيــة
  203.....كَلب بـج سابِق

  205.....طَبقَــة
  208.....تعايــش
  213.....المثقَّفــة
  216.....كأس رِد آي

  222.....قَابلتُ عبقريــا
  223.....بــؤس

  226.....أن تُقبل الديـدان قبَل النَّوم
  230.....چون ديلينجر والصياد الملعون

  235.....عاشـق الزهـــرة
وريرــةٌ م237.....ــةغَرام  
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  241.....قَليٌل من النَّوم وسالم من سكُون
  245.....لطيـفًا الًبل بدا رجــ

  247.....أطفَــاٌل في الســماء
  253.....الطَّقس حار في خَلفية ساعتي

  257.....مالحظةٌ ِلسيدة تنتَظر روبرت بروك
  259.....ر جيد هو الحظالفَارِقُ بين شَاعرٍ سيء وآخَ

الستاِئر تلَوح ، والنَّاس يمشُون بعد الظَّهيرة هنا وفي بِرِلين وفي 
  263.....نيويورك وفي المكسيك

  268.....من َأجِل دعــاة الرحمة
  

  269.....غَريقًا في لهِيب.. اءمحترقًا في م: رةالمجموعة األخي

  273.....اآلن
  275.....جـال القمامةر

  277.....حديقَــةُ حيــوان
  279.....تليفزيــون
  283.....ضــائع
  285.....مثيــرة
  289.....حـــب

  291.....تَحرِقُ وتَحرِقُ وتَحرِق
  293.....الطَّريــق
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  295..... ...خارج األحضــان
  297.....مـوتُ شَخصٍ َأحمـق

  300.....نغميــات
  301.....، دوللي الًـمه

  304.....ليلَــةٌ ســيئة
  306.....البحث عن عمـل

 309 .....8العدةُ الــ 
  312.....عـراك كالب
  313.....رســائل
  316.....ِإدي وِإيڤ

  320.....صياد الســمك
  322.....مَؤخِّــراتٌ مثــيرة

  324.....ما جدوى وجود عنــوان؟
  326.....رةالنَّمــ

  327.....الصيــد
  329.....عمليـة تشحيــم
  334.....بعض النَّــاس

  336.....-َأبانَا ، الكَاِئن في السماء 
  339.....أعصــاب

  341.....اإليجار مرتَفــع أيضا
  344.....ضحـك َأدبِي
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  346.....شَجن االحتضار
  350.....تشَــارِلز
  353.....ـةعلَى الحلَبـ

  356.....صديقي ، َأندرِيـه
  359.....كنتُ ســعيدا

  362.....مشكلة مع إسـبانيا
  365.....ليلــةٌ رطبــة

  368.....-نَحن ، الفَنَّانين 
 الَ يمكنُني البقَاء في نَفسِ الغُرفَة مع تلك المرأة مدةَ خَمسِ

  371.....دقَاِئق
  375.....كاريزمــا

  377.....يوات البشَرصوت ح
  380.....ِإنقَاذُ رصيف المينَاء

  386.....محتَــرِق
  388..... ...ضـراوة الَالجحيم بِ

  391..... ...اسحب خَيطًا ، تَتَحرك دمية
  393..........- َأكثَر صالبةً من لَحمٍ بقَري مفروم

  396.....أصــوات
  402.....مباشَــرةً علَى طَرِيق

  407.....حــلم الَب
  412.....ســعف النَّخيــل
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  يسكڤووكُز بارِلتشَ: المؤلف
، من )1994-1920(شاعر أمريكي 

أهم األصوات الشعرية األمريكية في 
يستند عالمه الشعري  .القرن العشرين

على الحياة اليومية للفقراء، وفعل 
. تابة،  والعالقة مع المرأةالك

الفانتازي في تفاصيل اليومي، والجوهري في  -خالل ذلك -ويكتشف
  .مكامن العادي، والشعري في تضاعيف النثري

؛ )1969( "عبر التالل ةبري كخيوٍل ام تفراألي: "من أهم أعماله الشعرية
"أيها الطائر لي الحظَّ ، حاكيالم ؛ )1972( "تمن"احتاقٌر في ماء  ،

 بالح"؛ )1974( "1973-1955ة ارختَد ماِئصقَ: يبهِي لَف قٌرغَ
كلب شكسبير لم يفعل " ؛)1977( "1977-1974قصائد : ن الجحيمم
ال وطَ الحرب" ؛)1983( "اخنةالس موسيقى المياه" ؛)1979( "أبدا هذا

من قصائد  يرةُاألخ الليلةُ" ؛)1984( "1984- 1981قصائد : الوقت
: ا خالل الناردجي هو كيف يمكنك المشي ما يهم" ؛)1992( "األرض

قصائد : ا مع خطواتق جنونًتمز يُلاللَّ" ؛)1999( "قصائد جديدة
الغربلة خالل الجنون من أجل الكلمة، الخط، " ؛)2001( "جديدة

  .)2002( "قصائد جديدة: الطريق
  

  :عبير الفقي: المترجمة
يحدث  شيء كلُّ" :عريةثالثة دواوين شصدر لها  . مةٌترجِوم شاعرةٌ
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 أنا ال أكتب" ؛ )2014(" عرضٍ بنافذة قديمةٌ وحر" ؛ )2015( "هناك
2013" (إليك( .  

مة في العديد من المواقع ترجعرية المصوص الشِّالنُّ شرت لها بعضنُ
  . )أصوات الشمال -الجسرة الثقافية -موقع كتب( دبيةاأل
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  "عالميـةآفاق "مؤخرا في صدر 
  

  ـــــــــــــ
  
  

، ترجمة صالح مئة عـام من العزلة: ارسيا ماركيزغغابرييل 
  علماني؛

ارة ـس ترجمة، مـبي العظيـجاتس: يرالـدچيتزڤسكُوت . ف
  ؛انيـالعن

ترجمة ، قصـص، ةالشـيخ والوقائع الفاضحـ: غهونـ ليـو
  ؛انيمحسـن فرجـ. د وتقديم) عن الصينية(

 ترجمة وتقديم ، مذكرات هادريـان: مارجريت يورسـنار
  .حسـن عبد الفضيــل

  




