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 ١َإكسٸ

                                                 

                 بكًِ دإ بٍٛ غاضتط

 

َٛقـ بٛزيري ا٭قًٞ ٖٛ َٛقـ ايعانـ ع٢ً ْؿػ٘ ٜتأًَٗا           

ؼ يسٜ٘ ؾعٛض َباؾط ٫ ؽرتق٘ ْٛط٠ نٓطغٝؼ ا٭غطٛض٠. ؾًٝ

َطٖؿ١. مٔ عٓسَا ْتأٌَ َج٬ً ؾذط٠ أٚ بٝتًا ْػتػطم ٗ ٖصٙ 

. ؾٗٛ ا٭ؾٝا٤ ْٚٓػ٢ أْؿػٓا , أَا بٛزيري ؾإْ٘ ٫ ٜٓػ٢ ْؿػ٘ أبسًا

ٜتأٌَ ْؿػ٘ عٓسَا ٜتأٌَ ا٭ؾٝا٤ , ٖٚٛ ٜٓٛط إٍ ْؿػ٘ يري٣ ْؿػ٘ 

٫ ٜطاٖا إ٫ أؾس نآي١  ٜٴٓٛط. إْ٘ ٜتأٌَ ؾعٛضٙ بايبٝت ٚبايؿذط٠ يصا

ٚأقٌ ٚقعًا نُا يٛ نإ ٜٓٛط إيٝٗا َٔ خ٬ٍ عسغ١ َكػط٠. ؾ٬ 

تسٍ إسساُٖا ع٢ً ا٭خط٣ نُا ٜسٍ ايػِٗ ع٢ً ايططٜل أٚ اٱؾاض٠ 

ٗ َتاٖاتٗا ٚيهٔ ع٢ً  ٜهٝع أبسًاإٍ ايكؿش١. ٚؾهط بٛزيري ٫

يكس  ايعهؼ ٜط٣ إٔ ا١ُٕٗ إباؾط٠ هلا ٖٞ إٔ تعٝس ي٘ ؾعٛضٙ بصات٘.

نتب ٜكٍٛ ))َا ِٜٗ َا تػتطٝع إٔ تهٕٛ اؿكٝك١ إٛنٛع١ خاضز 

ْؿػٞ إشا ٖٞ غاعستين ع٢ً إٔ أعٝـ ٚإٔ أؾعط إْٞ َٛدٛز َٚٔ 

ُٸ٘ أ٫ ٜٛٗط ا٭ؾٝا٤ إ٫ َٔ خ٬ٍ دساض  أْا((. ٚٗ ْؿػ٘ نإ ٖ

مسٝو َٔ ايؿعٛض اٱْػاْٞ عٓسَا ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ ))ايؿٔ 

ٕ يل ٗ إؿّٗٛ اؿسٜح(( ))ٖٛأـاايؿًػؿٞ((. ))َا ٖٛ ايؿٔ ا

 ٚايعامل اـاضدٞ إٛنٛع ٚايع١ً َعًاوتٟٛ  ًاؽًل غشطًا َت٬سك

يًؿٓإ ٚايؿٓإ ْؿػ٘, بؿهٌ ٜػتطٝع َع٘ إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ 
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ا٭ؾٝا٤  نآي١ اؿكٝك١ ٗ ايعامل اـاضدٞ(( شضا٥ع, اْعهاغات, أطط

١ُ غ٣ٛ إٔ تعطٞ بصاتٗا ٚيٝؼ هلا َٔ َٗ نًٗا ٫ ق١ُٝ هلا َطًكًا

 ايؿٓإ ؾطق١ تأٌَ ْؿػ٘ ٖٚٛ ٜطاٖا.

 

ا َػاؾتٓيبٛزيري َػاؾ١ دٖٛط١ٜ تؿكً٘ عٔ ايعامل يٝػت ٖٞ           

سخٌ زا٥ُُاْكـ ؾؿاؾ١ٝ يعد١ ق٬ًًٝ مٔ ؾبٝٓ٘ ٚبٌ ا٭ؾٝا٤ تت

نأْٗا اضػاف ٖٛا٤ ايكٝـ اؿاض ٖٚصا ايؿعٛض  َعطط٠ نجريًا

ٖٛ ٜكّٛ بأعُاي٘ ايعاز١ٜ, ٜؿكس إطاقب ٚايصٟ ٜؿعط بأْ٘ َطاقب ٚ

اٱْػإ عؿٜٛت٘ نايطؿٌ ايصٟ ًٜعب ٗ ٌٚ َطاقب١ ايهباض. ٖصٙ 

٫ ايعؿ١ٜٛ اييت نطٖٗا بٛزيري بكسض َا ْسّ ع٢ً سطَاْ٘ َٓٗا. ٖٛ 

ٜٸـ ٭ْ٘ َطاقب ؾأتؿ٘ ْع٠ٚ ٚأقٌ  ًّهٗا َطًكًا ؾهٌ ؾ٤ٞ عٓسٙ َع

 ضغب١ تٛيس َطاقب١ ٚسًٛي١ ايطَٛظ.

 

َا تصنطْا إع٢ٓ ايصٟ أعطاٙ ))ٖٝذٌ(( يه١ًُ ٚإشا           

ٜهُٔ ٗ نْٛ٘ ايطدٌ َباؾط٠ أزضنٓا إٔ ُٝع بٛزيري ايعُٝل 

ايصٟ ؾكس إباؾط١ٜ. ٚيهٔ نإ هلصا ايتُٝع َٔ ق١ُٝ بايٓػب١ 

يٓا مٔ ايصٜٔ ْطاٙ َٔ اـاضز, ؾػٓ٘ ٖٚٛ ايصٟ ٜٓٛط إٍ ْؿػ٘ 

ٜؿتـ عٔ . نإ ساخٌ مل ٜػتطٝع إٔ ّػو ب٘ َطًكًأَ اي

طبٝعت٘ أٟ خكا٥ك٘ ٚنٝاْ٘, يهٓ٘ مل ٜسضى غ٣ٛ تٛايٞ 

سا٫ت٘ ايٓؿػ١ٝ ايطتٝب١ ايط١ًٜٛ اييت دعًت٘ ٜػد٘ عًٝٗا. 

َاشا ٜكٓع خكٛق١ٝ اؾٓطاٍ أٚ بٝو  ٜط٣ دٝسًانإ 
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ٕٵ مل ٜتُتع غكٛق١ٝ ؾدك٘ ٖٛ.  ٚخكٛق١ٝ أَ٘. ؾهٝـ إش

شيو ٭ْ٘ نإ نش١ٝ ِٖٚ طبٝعٞ, َٛدب٘ ٜٓطبع زاخٌ 

ػإ ع٢ً خاضد٘. ٖٚصا غري َٛدٛز. ٖٚصٙ ايكؿ١ إُٝع٠ اييت اٱْ

ٜط٣ تؿري إيٝ٘ زٕٚ اٯخطٜٔ, ٫ اغِ هلا ٗ يػت٘ ايساخ١ًٝ. ؾٌٗ 

؟ أٚ ٌٖ باغتطاعت٘ ست٢ إٔ  ّ َبتص٫ً أّ َتُٝعًاأ ْؿػ٘ ضٚساًْٝا

ٖصا ايصنا٤ ايصٟ ٫ وسٸٙ غ٣ٛ ٜسضى سٜٝٛت٘ ٚ غع١ شنا٥٘ ؟ 

يٝػطٸع ق٬ًُٝ َٔ فط٣ أؾهاضٙ ؾكس  ْؿػ٘, َٚا مل ٜتسخٌ إدسض

نإ َعتازُا ع٢ً ٚتريتٗا ٚناْت تعابري ايتؿبٝ٘ تٓكك٘ يٝعطف 

 نٝـ ٜتصٚم غطع١ دطٜاْٗا.

 

أَا عٔ تؿاقٌٝ أؾهاضٙ ٚعٛاطؿ٘ إتٛقع١ ٚإعطٚؾ١ ست٢ قبٌ          

, قس يٓٛاسٞ ؾإْٗا تًٛح ي٘ َعطٚؾ١ دسًاإٔ تٛٗط ٚايؿؿاؾ١ َٔ نٌ ا

ا ٗ ْؿػ٘ أيؿ١ ٫ ضا٥ش١ هلا ٫ٚ طعِ. آت١ٝ َٔ سٝا٠ ضآٖا َٔ قبٌ ٚهل

غا٥ب١. إٕ ْؿػ٘ ١٥ًٖٛ بٓؿػ٘ ست٢ ايؿٝهإ. يهٔ ٖصٙ ايٓؿؼ 

ايتُاغو ٚإكا١َٚ, ست٢ عذع عٔ  َؾَكسٳ يػت غ٣ٛ َعاز نابٺ

اؿهِ ٚا٬ٕس١ٛ زٕٚ ٬ٍٚ ٫ٚ أْٛاض. إْ٘ ٚعٞ ثطثاض ٜطٚز ْؿػ٘ 

ٓع٘ َٔ قٝاز٠ ْؿػ٘ بُٗؼ َت٬سل ًٜٚتكل بٓؿػ٘ ايتكاقًا ّ

 ٚض٩ٜتٗا بٛنٛح. ٖٚٓا تبسأ إأغا٠ ايبٛزيري١ٜ.

 

شا ٭ٕ ايٓٛض إبٗط إ ضٚا ايؿشطٚض ا٭بٝض أقٝب بايع٢ُ ـتكٛ         

ؾتػًطت عًٝ٘ ؾهط٠ ايبٝاض  اْعهؼ ع٢ً ايعٌ ٜعازٍ ايع٢ُ ـ
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إٓتؿط ع٢ً دٓاسٝ٘, ٜطاٙ نٌ ايؿشاضٜط ٚ وسثْٛ٘ عٓ٘ ٖٚٛ ٚسسٙ 

ٕ ٜطاٙ, ٚٚنٛح بٛزيري ايؿٗري يٝؼ غ٣ٛ فٗٛز ٫ ٜػتطٝع أ

يتعٜٛض اـػاض٠. ؾا٭َط ٜتعًل باغتعاز٠ ْؿػ٘ َٚا إٔ ايٓٛط 

ؾٝذب إٔ ٜط٣ ْؿػ٘ ٚيهٔ يهٞ ٜط٣ ْؿػ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ًُّو 

ؾدكٌ. إٕ بٛزيري ٜػتطٝع إٔ ٜط٣ ٜسٜ٘ ٚشضاعٝ٘ ٭ٕ ايعٌ 

ٗا تؿعط كتًؿ١ عٔ ايٝس يهٔ ايعٌ ٫ تػتطٝع إٔ تط٣ ؾٓػٗا إْ

بٓؿػٗا ٚتعٝؿٗا غري أْٗا ٫ تػتطٝع إٔ تتدص إػاؾ١ ايهطٚض١ٜ 

 قا٬ً٥: أظٖاض ايؿطيهٞ تتصٚم ْؿػٗا. ٚعبجًا َا ٜكطر ٗ 

 

 ٚدًٗا يٛد٘ ن٦ٝبًا ٚانشًا

 ٜكـ ٚقًب٘ َطآت٘

ٖٚصٙ إٛاد١ٗ َا تهاز خطٛطٗا ا٭ٍٚ تطتػِ ست٢ تت٬ؾ٢ ٭ْ٘ ٫ 

 ًّو غ٣ٛ 

ز بٛزيري ٗ زؾع احملاٚي١ اجملٗه١ َٔ ضأؽ ٚاسس. ٚغٝٓشكط فٗٛ

ا٫ظزٚاد١ٝ إٍ ْٗاٜتٗا ايكك٣ٛ, ٚاييت ٖٞ ايهُري ايعانؼ. ٚإشا 

ُتع َبس٥ٝا ٶبايٛنٛح ؾًٝؼ شيو َٔ أدٌ إٔ ٜكسّ يٓؿػ٘ سػابًا 

ٚإشا أضاز إٔ ٜهٕٛ اثٌٓ عٔ أخطا٥٘ ٚيهٔ َٔ أدٌ إٔ ٜكبح اثٌٓ. 

ٞ يٮْا بٛاغط١ ا٭ْا ؾًهٞ وكل َٔ ٖصا ا٫ظزٚاز ا٫َت٬ى ايٓٗا٥

 ٖٚهصا ٜهر َٓ٘ ٚنٛس٘.
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ؾًِ ٜهٔ غ٣ٛ ؾاٖس ْؿػ٘ ٚغٝشاٍٚ إٔ ٜهٕٛ د٬زٖا ٭ٕ         

ايتعصٜب ٜٛيس اظزٚاد١ٝ نا١ًَ ا٫ؼاز, ؾٝ٘ ٜػتٛيٞ اؾ٬ز ع٢ً 

ايهش١ٝ. َٚا أْ٘ مل ٜٓذح ٗ ض١ٜ٩ ْؿػ٘ ؾ٬ أقٌ َٔ إٔ ٜٓبؿٗا 

و إٔ ٜكٌ إٍ ايٛسس٠ نُا تٓبـ ايػهٌ اؾطح آ٬ًَ َٔ ٚضا٤ شي

ٛٸٕ سكٝك١ طبٝعت٘  ايعُٝك١ اييت ته

 

 أْا اؾطح ٚايػهٌ

 أْا ايهش١ٝ ٚاؾ٬ز

 

ؾٌٗ ٖصا ايتٓهٌٝ بٓؿػ٘ ٜكًسٸ ا٫َت٬ى؟ إْ٘ ٜٓعع إٍ خًل ؿِ 

ؼت أقابع٘, ؿُ٘ ٖٛ ست٢ ٜعطف أْ٘ ؿُ٘ َٔ خ٬ٍ َا ٜؿعط ب٘ 

ٕٵ ػعٌ إْػاًْا ٜتأمل شيو ٜػاعسى ع٢ً اَ ت٬ن٘ َٔ أمل. ؾأ

ٚخًك٘ نُا ٜػاعسى ع٢ً ايكها٤ عًٝ٘. ٚايك١ً اييت ػُع 

بايتبازٍ ايهش١ٝ ٚاحملكل ٖٞ ق١ً دٓػ١ٝ. ٚعبجًا واٍٚ إٔ ٜٓكٌ 

إٍ سٝات٘ ايؿدك١ٝ ٖصٙ ايع٬ق١ اييت ٫ َع٢ٓ هلا إ٫ بٌ أؾدام 

َتُاٜعٜٔ. إٔ وٍٛ إٍ غهٌ ٚدساْ٘ ايعانؼ ٚإٍ دطح ٚدساْ٘ 

 ٗ ايٛاقع ٚاسس.إػتكبٌ ٗ سٌ أُْٗا 

 

٫ ّهٔ إٔ وب اٱْػإ ْؿػ٘ ٫ٚ إٔ ٜهطٖٗا ٫ٚ إٔ ٜعصب         

َطًل عٓسَا ْؿػ٘, ؾايهش١ٝ ٚاؾ٬ز ىتؿٝإ ٗ عسّ ُٝٝع 

ٜطايب ا٭ٍٚ با٭مل ٚايجاْٞ ّاضغ٘ بعٌُ إضازٟ ٚسٝس. ٚبٛزيري أضاز 
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بعٌُ َعانؼ, يهٓ٘ ٜٗسف إٍ ايػا١ٜ ْؿػٗا, إٔ هعٌ َٔ ْؿػ٘ 

 طٜو إتهتِ بٛدساْ٘ إػتكبٌ, نس ٚدساْ٘ ايعانؼ.ايؿ

 

ٚعٓسَا ٜهـ عٔ دعٌ ْؿػ٘ تػتؿٗس ؾصيو ٭ْ٘ واٍٚ إٔ        

ٝٸط٠, ٚغٝتٛاٖط با٫غتػ٬ّ  ٜٓسٖـ َٔ ْؿػ٘, ٚغٝسٸعٞ عؿ١ٜٛ ق

إٍ أنجط ايٓعٚات فا١ْٝ, يهٞ ٜهع ْؿػ٘ ؾذأ٠ أَاّ ْؿػ٘, 

ىتًـ عٔ  نؿ٤ٞ َعتِ ٚغري َٓتٛط, أٚ بتعبري آخط نؿدل

ؾدك٘. ؾإشا لح ٗ ٖصا إػع٢ ؾإؿه١ً قًٛي١ دع٥ًٝا 

ٛٸٕ غ٣ٛ  ٚباغتطاعت٘ إشٕ إٔ ٜتُتع بؿدك٘. ٚيهٓ٘ ٖٓا أٜهًا ٫ ٜه

ؾدل ٚاسس َع ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜؿاد٦٘, ٚأقٌ َا ٜكاٍ أْ٘ وسؽ 

ٜٚكٝػٗا ٜٚطنض َؿطٚع٘ ست٢ قبٌ إٔ ٜهع٘. إْ٘ ٜتٛقع َؿادأت٘ 

 إٔ ٜػتطٝع أبسًا إزضان٘. ٚضا٤ اْسٖاؾ٘ ايؿدكٞ زٕٚ

 

ؾبٛزيريٖٛ ايطدٌ ايصٟ اختاض إٔ ٜط٣ ْؿػ٘ نأْ٘ ؾدل آخط         

ٚمل تهٔ سٝات٘ نًٗا غ٣ٛ قك١ ٖصا ايؿؿٌ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ اـسع 

اييت ْػذت قٛضت٘ ٗ ْٛطْا إٍ ا٭بس ؾإْ٘ ٜعطف ُاًَا بإٔ ْٛطت٘ 

كٌ أبسًا ايؿٗري٠ يٝػت ٖٞ ٚايؿ٤ٞ إٓٛٛض غ٣ٛ ٚاسس. ٚأْ٘ ئ ٜ

ٚٸم  إٍ اَت٬ى سكٝكٞ يؿدك٘ ٚيهٓ٘ ٜكٌ ؾك٘ إٍ شيو ايتص

 ايؿاتط ايصٟ ّٝع ايٛدسإ ايعانؼ.
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إْ٘ ٜؿعط بايهذط ٖٚصا ايهذط ))تًو ايعاطؿ١ ايعذٝب١ اييت         

ٖٞ أقٌ نٌ أَطان٘ ٚنٌ لاسات٘ ايبا٥ػ١(( يٝؼ ساي١ عاضن١ 

: إْ٘ ))ايهذط أسٝاًْا مثط٠ عسّ ؾهٛي٘ ايكطفأٚ نُا ٜسٸعٞ ٖٛ 

ايٓكٞ َٔ اؿٝا٠(( ايصٟ تهًِ عٓ٘ ))ؾايريٟ(( إْ٘ ايطعِ ايصٟ 

 ًّه٘ اٱْػإ يٓؿػ٘ بايهطٚض٠ إْ٘ طعِ ايٛدٛز.

 

 أْا غطؾ١ اْتٛاض عتٝك١

 ١٦ًَٝ بايٛضٚز ايصاب١ً

 ًّ٪ٖا خًٝ٘ عذٝب

 َٔ أظٜا٤ ؾات ظَاْٗا

 ٫ٚ ٜتٓؿؼ ؾٝٗا عبري عطط َػهٛب

 إ٫ ايطغّٛ ايٓا٥ش١

 ٛؾٝ٘ ايؿاسب١ٚيٛسات ب

 

ٖصٙ ايطا٥ش١ اـؿٝؿ١ اييت تتكاعس َٔ سل َؿتٛح إْو ٫ تهاز 

تؿعط بٗا, يهٓو تطاٖا ؾٗٞ سانط٠ بهٌ ٖس٤ٚ ٚؾٛاع١, ٭ْٗا ايطَع 

ا٭َجٌ يٛدٛز ايٛدسإ َٔ أدٌ ْؿػ٘. ؾٌٗ ايهذط أٜهًا ؾعٛض 

 َٝتاؾٝعٜهٞ.

 

قٓعت َٓٗا  ٖصا ٖٛ إٓٛط ايساخًٞ يبٛزيري ٚإاز٠ ا٭ظي١ٝ اييت        

أؾطاس٘, ٚغهب٘, ٚأسعاْ٘. ٖٚا ٖٛ تٓاغد٘ اؾسٜس: بعس إٔ غسٸ عًٝ٘ 
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, بتؿطزٙ ايكطٜح, إٓاؾص نًٗا, ٜسضى أْ٘ ٚقـ ع٢ً نٌ سسغ٘

إْػإ. ؾػاض ٗ ططٜل ايٛنٛح يٝهؿـ عٔ طبٝعت٘ إتُٝع٠ ٚعٔ 

فُٛع ا٬َٕح اييت تػتكٝع إٔ ػعٌ َٓ٘ ايطدٌ ايصٟ ٫ ّهٔ 

 تعٜٛه٘.

 

أَا َا ٚدسٙ ٗ ططٜك٘ ؾًِ ٜهٔ ٚدٗ٘ ٖٛ, يهٓ٘ ا٭ِاٙ         

 ايػاَه١ يًهُري ايهْٛٞ.

 

ؾايهربٜا٤ ٚايٛنٛح ٚايػأّ نًٗا ٚاسس٠ ٗ ْٛطٙ. ؾؿٞ زاخً٘         

 ٚع٢ً ايطغِ َٓ٘, ٜكٌ نُري اجملُٛع إٍ نُري ايؿطز ٜٚتعاضؾإ.

 

 

 دإ بٍٛ غاضتط(())                                                     
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 إٍ ايكاض٨

     AU LECTEUR 

 

 اؿُل ٚايه٬ٍ ٚاٱثِ ٚايؿٸح

 ؼتٌ ْؿٛغٓا ٚػٗس دػَٛٓا

ٓٸسّ ؾٝٓا  ٚمٔ ْػصٟ اي

ٛٸٍ ايطؿًٝٝات اييت تتػص٣ َٔ زَ٘  نُا ٜػصٟ إتػ

 آثآَا عٓٝس٠ ْٚسَٓا دبإ

 ٚمٔ ْسؾع غايًٝا مثٔ اعرتاؾاتٓا

 ٜل ايٛسٌ َػتبطٌٚنٛض طط

 ْٚعتكس أْٓا بايسَٛع ْسؾع مثٔ أخطا٥ٓا

 ٚع٢ً ٚغاز٠ ايؿط ٜٗسٖس ايؿٝطإ ضٚسٓا إػشٛض٠

 ٚهتح َٔ ْؿٛغٓا َعسٕ اٱضاز٠ ايٓؿٝؼ

ٜٴعاف  ّٚػو باـٝٛٙ اييت ؼطنٓا مٛ َا 

 َٔ إػطٜات. ٚٗ نٌ ّٜٛ ْٗب٘

 يٓكرتب خط٠ٛ َٔ دِٗٓ زٕٚ تكعٸظ

 عرب ًُٚات ْت١ٓ.

 ل إػهٌ ايصٟ ًٜجِ ًٜٚتِٗٚنايؿاغ

 ايٓٗس إعصب يعاٖط٠ قرتؾ١

ٝٸ١ ٚمٔ ْعرب اؿٝا٠  ؽتًؼ إتع اـؿ

 ْٚعتكطٖا عكط بطتكاي١ شاب١ً

 ٚتعطبس بأزَػتٓا سؿٛز ايؿٝاطٌ
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 نا٬ٌٕٜ َٔ ايسٜسإ إرتاقٸ١

 ٚعٓسَا ْػتٓؿل اهلٛا٤ ٜتػًٌ إٛت إٍ قسٚضْا

ْٸات٘ اجمل١ْٛٓ ٞٸ ٜطًل أ  نٓٗط خؿ

 شا نإ ا٫غتكاب ٚايػِ ٚاؿطا٥لؾإ

 ٚاـٓذط مل تٓػر بعس ؾبه١ َكا٥طْا

 بطغَٛٗا إػتشب١ إجري٠

 ؾٮْٓا ٚاأغؿاٙ مل ْبًؼ َٔ اؾطأ٠ َا ٜهؿٞ

 ٚبٌ نٌ ايؿٗٛز ٚايعكاضب ٚايػعازٜٔ ٚبٓات آ٣ٚ

 ٚايعكبإ ٚا٭ؾاعٞ ٠ايه٬ب

 ٚنٌ ايٛسٛف اييت تعفط ٚتسَسّ ٚتعسـ

 ٛنٝع١زاخٌ ْؿٛغٓا اٯغ١ٓ اي

 ٖٓاى ٚاسس ٖٛ أؾسٸٖا زَا١َ ٚخبجًا ٚلاغ١

ٕٵ نإ قًٌٝ اؿطاى نعٝـ ايكٛت  ٖٚٛ, ٚإ

 َػتعسٸ ظٛي١ ٚاسس٠ إٔ ٜكٓع َٔ ا٭ضض أْكانًا

 ٚبتجا٩ب١ ٚاسس٠ إٔ ٜبتًع ايعامل

 إْ٘ ايهذط ايصٟ وًِ بإؿٓك١ ٖٚٛ ٜسخٸٔ ْطدًٝت٘

 ٚ ٗ عٝٓٝ٘ تًتُع زَع١ ٫ إضاز١ٜ

 ض٨, ٖصا ايػٍٛ ايٓاعِأْت تعطؾ٘ أٜٗا ايكا

 أٜٗا ايكاض٨ إطا٥ٞ ـ ٜا ؾبٝٗٞ ـ ٜا أخٞ.
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 َباضن١

        BENEDICTION 

 

 عٓسَا ٜٛٗط ايؿاعط ٗ ٖصا ايعامل إًٍٛ

 بكطاض َٔ ايك٣ٛ ايع١ًٜٛ

ٛٸح أَ٘ إصعٛض٠ بكبهتٝٗا إتؿٓذتٌ  تً

 ٗ ٚد٘ اهلل ايطاثٞ ؿاهلا ٖا٥ذ١

 َٔ ا٭ؾاعٞٚتكٍٛ: يٝتين ٚنعت ٚنطًا 

 بس٫ً َٔ إٔ أضنع ٖصا ايطؿٌ ايتاؾ٘

 ًَع١ْٛ ٖٞ ي١ًٝ إتع١ ايعا١ً٥ اييت ًٓت٘ ؾٝٗا

 يٝهٔ ٖصا اؿٌُ نؿاض٠ً عٔ نٌ َا اضتهبت٘ َٔ آثاّ

 َا أْو ٜا ضب اخرتتين َٔ بٌ ايٓػا٤ ْٝعًا

 ٭نٕٛ َٛنع قطفٺ يعٚدٞ ايبا٥ؼ.

 إْين ٫ أغتطٝع إٔ أيكٞ بٗصا إػذ إدٝـ

 تًك٢ ضغاي١ اؿب ٗ ايًٗبنُا 

 غأقكـ عُط ٖصٙ ايؿذط٠

 يهٞ ٫ تُٓٛ بطاعُٗا ايٛب١ًٝ.

 ٖٚهصا ػطٻعٳتٹ إطأ٠ ظٳبٳسٳ سكسٖا

 ٖٚٞ ػٌٗ إٔ ايكسض احملتّٛ

 دعًٗا تعسٸ بٓؿػٗا, ٗ قكط اؾشِٝ,

 احملطق١ إٗٝأ٠ ؾطا٥ِ ا٭١ََٛ

 يهٔ ٬َنًا خؿًٝا بٝػ٘ ٓاٜت٘ ع٢ً ايٛيس احملطّٚ
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 ايهٝا٤. ٚٗ نٌ َا ٜأنٌ ٜٚؿطبؾٝػهط ب

 هس ايطسٝل ٚؾطاب اٯهل١.

 ًٜٗٛ َع ايطٜح ٜٚتشسخ إٍ ايػّٝٛ

 ّٚؿٞ ع٢ً زضب اٯ٫ّ ٖٚٛ ٜػين

 ٚايطٚح اييت تطاؾك٘ ٗ سٳذِّ٘ إكسؽ

 تبهٞ يط٩ٜت٘ ؾطسًانعكؿٛض ايػاب١

 ٜٚطاقب٘ غٛف نٌ ايصٜٔ ٜطغب ٗ قبتِٗ

 أٚ ٜػتُٕٓٛ ٖس٤ٚٙ يٝبشجٛا عُٔ ٜػتطٝع

 إٔ ٜٓتعع َٓ٘ ؾه٣ٛ

 ٚهطٕٚ عًٝ٘ ػاضب ٚسؿٝتِٗ

 ٚىًطٕٛ خبعٙ ٚٔطٙ بايطَاز ٚايبكام

 ًٜٚكٕٛ داْبًا, بطٜا٤, بهٌ َا ُطټ عًٝ٘ ٜسٙ

 ٜٚعاتبٕٛ أْؿػِٗ ٭ِْٗ غاضٚا ع٢ً

 ٖسٟ خطاٙ

 ٚظٚدت٘ تكطر ٗ ايػاسات ايعا١َ قا١ً٥:

 َا أْ٘ هسْٞ ١ًْٝ ست٢ ايعباز٠

 ٚثإ ايكس١ّيصيو غأؾعٌ َا ؾعًت٘ ا٭

 غأدعً٘ ٜعٝس ط٥٬ٞ بايصٖب

 ٚغأغهط بعطط ايٓاضزٜٔ ٚايبدٛض

ّٕط ٚاـُٛض ٚايػذٛز ٚايًشّٛ  ٚا

 ٭عطف إٕ نٓت أغتطٝع إٔ أظاسِ اي٤٫ٛ اٱهلٞ
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 ٖصا ايتٗطٜر ٗ قًب٘ إعذب ٚعٓسَا أغأّ

 غٛف أَس ٜسٟ ايك١ٜٛ اهلؿ١ إٍ قًب٘

 ٚأٚاؾطٟ ايؿب١ٗٝ برباثٔ اؾٛاضح

 ٗٸس ايططٜل إيٝ٘تػتطٝع إٔ ُ

َٸ٢  ٚنايعكؿٛض إطتعـ غأقتًع ٖصا ايكًب إس

 ٚأيكٝ٘ أضنًا باستكاض, ٭ؾبع ٗ زاخًٞ

 ٚسؿٞ إؿهٌ

 يهٔ ايؿاعط اهلاز٨ ٜطؾع شضاعٝ٘ اـاؾعتٌ

 إٍ ايػُا٤ إٍ سٝح تًُح عٝٓاٙ عطٜؿًا ضا٥عًا

 َٚٚهات ضٚس٘ ايهبري٠ ايكاؾ١ٝ

 ؼذب عٓ٘ َؿاٖس ايؿعٛب ايػانب١

 َباضنًا ٜا اهلل ٜا َٔ ُٓح اٯ٫ّ ؾًتهٔ

 نأْٗا زٚا٤ مساٟٚ ٭ٚظاضْا

 ٚايطسٝل ايطاٖط ايصٟ ٜعسٸ ا٭قٜٛا٤

 يتًتكٞ إتع إكسغ١

 أْا أعطف ٜا إهلٞ أْو ؼتؿٜ يًؿاعط

 َهإ ٗ قؿٛف ايػعسا٤

 ٚتسعٛٙ يًُؿاضن١ ٗ ا٭عٝاز اـايس٠

 يًعطٚف ٚايؿها٥ٌ ٚا٫ْتكاض ع٢ً ايطغبات

 ا٭مل ٖٛ ايؿطف ايٛسٝس أْا أعطف إٔ

 ايصٟ ٫ تطق٢ إيٝ٘ أضض ٫ٚ دشِٝ
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 ٚإٔ قٓاع١ تادٞ ايطَعٟ

 تكّٛ ب٘ دٗٛز ا٭نٛإ ٚا٭ظَإ

 ٚإٔ نٌ دٛاٖط تسَط ايكس١ّ إؿكٛز٠

 ٚإعازٕ اجملٗٛي١ ٚٯي٧ ايبشاض

 اييت اغتدطدتٗا ٜساى

 ئ تهٕٛ ناؾ١ٝ يتعٌٜ ٖصا ايتاز ايباٖط إه٤ٞ

 ايٓك١ٝ٭ْ٘ َٔ قٓع ا٭ؾع١ 

 ايٓابع١ َٔ َٛطٔ ا٭نٛا٤ ا٭ق١ًٝ إكسغ١

 ٚإٔ ايعٕٝٛ ايػاؾ١ٝ ع٢ً أؾطاقٗا

 يٝػت إ٫ َطاٜا ١ًَُٛ ٚؾان١ٝ

 بايٓػب١ إيٝٗا....
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 ايكططؽ

             L'ALBATROS 

 غايبًا َا ٜكطاز ايبشاض٠ طًبًا يًتػ١ًٝ

 طٝٛض ايكططؽ. ٖصٙ ايطٝٛض ايبشط١ٜ ايهبري٠

 ري َبا٠٫ ايػؿ١ٓٝ إٓػاب١اييت تتبع بػ

 ؾٛم ايًذر نأْٗا ضؾام ايػؿط

ٕٵ ٜهع ايبشاض٠ ًَو ايؿها٤ ٖصا  َٚا إ

 ع٢ً أيٛاح ايػؿ١ٓٝ

 ست٢ ٜتشٍٛ إٍ أخطم خذٌ

 ٜرتى دٓاسٝ٘ ايهبرئٜ ايٓاقعٌ

 هطدطإ إٍ داْب٘ ناجملازٜـ

 بكٛض٠ تسعٛ يًطثا٤

 ٜا ي٘ َٔ أخطم تاؾ٘ َهشو ٚبؿع

 صٟ نإ ٗ غا١ٜ اؾُاٍٖصا إػاؾط اجملٓح اي

 ؾٛاسس ٜععر َٓكاضٙ بػًْٝٛ٘

 ٚآخط ٜكًس ٖٚٛ ٜعطز ٖصا إطٜض ايصٟ نإ وًل

 َا أؾب٘ ايؿاعط بأَري ايؿها٤ ٖصا

 ايصٟ نإ ٜطٚز ايعاقؿ١ ٜٚٗعأ بايطٸَا٠

ٞٸ بٌ ايػٛغا٤  إْ٘ ع٢ً ا٭ضض َٓؿ

 ٚأدٓشت٘ اؾباض٠ تعٛق٘ عٔ َٛاق١ً إػري
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 مسٛ

          ELEVATION 

 

 أْت ٜا ْؿػٞ تٓسؾعٌ غؿ١ ؾٛم إػتٓكعات

 ٚا٭ٚز١ٜ ٚاؾباٍ ٚايػابات.

 ؾٛم ايػّٝٛ ٚايبشاض ٚضا٤ ايؿُٛؽ ٚا٭ثري

 ٚتؿكٌ ناحملطاخ, ٚنػبٸاح َاٖط تططب٘ ا٭َٛاز,

 ايؿها٤ ايٛاغع ايعُٝل بٓؿ٠ٛ عاض١َ ٫ تٛقـ

 طريٟ ٜا ْؿػٞ بعٝسًا عٔ ٖصٙ ايطٚا٥ح ايهط١ٜٗ

ٗٸطٟ ٗ ايؿها٤ ايٛاغع ايعايٞٚاشٖيب ٚ  تط

 ٚيٝهٔ ؾطابو اٱهلٞ ايٓكٞ ٖصا ايهٝا٤ اي٬َع

 ايصٟ ّٮ أدٛاظ ايؿها٤ ايكاؾ١ٝ

 َا أغعس َٔ ٜػتطٝع ظٓاح دبٸاض

 إٔ ٜٓطًل إٍ اؿكٍٛ إه١٦ٝ ايكاؾ١ٝ

 تاضنًا ٚضا٤ٙ ايػأّ ٚا٭سعإ ايهبري٠

 اييت تُٗٝٔ بجكًٗا ع٢ً ٖصا ايٛدٛز ايػاَض

 ٔ ناْت أؾهاضٙ نطٝٛض ايكبٸطَا أغعس َ

 تٓطًل ٗ ايكباح يتتابع طرياْٗا سط٠ إٍ ايػُٛات

 َٚا أغعس َٔ وًل ؾٛم ايٛدٛز

 ٜٚؿِٗ زٕٚ نبري عٓا٤

 يػ١ ايعٖٛض ٚا٭ؾٝا٤ ايكاَت١
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 إٓاضات

      LES PHARES 

 

 ٜاْٗطًا يًٓػٝإ ٚبػتاًْا يًهػٌ ٚٚغاز٠ َٔ ؿِ غضٸRubens))   ))ضٜبٓع

 ٫ يًػعٍ

 ٚيهٔ يتعزسِ عًٝٗا اؿٝا٠ ٚتهططب بػري اْكطاع

 نُا ٜهططب اهلٛا٤ ٗ ايؿها٤ ٚإٛز ٗ ايبشط

 Leonard de Vinci))))يْٝٛاضز زٟ ؾٓؿٞ 

 ٜا َطآ٠ عُٝك١ ؾاؼ١ تًٛح ؾٝٗا ؾاتٓات ا٥٬ٕه١

 بابتػاَاتٗٔ ايػاَه١ َٔ خ٬ٍ دباٍ اؾًٝس

 ٚأؾذاض ايكٓٛبط اييت ؼاقط ب٬زِٖ

 (( أٜٗا إؿؿ٢ اؿعRembrandtٜٔاَرباْست ))ض

 ٤ٛ باهلُػاتإًُ

 إعٜٔ بكًٝب ندِ تؿٛح َٓ٘ ايكًٛات

 َٔ بٌ ا٭قصاض ٖعٚد١ بايسَٛع

 مل ٜٛؿط َٔ ايؿتا٤ إ٫ بؿعاع َؿاد٧

 ((Miehel Ange))َٝهٌٝ أْر 

 أٜٗا إهإ ايػاَض ايصٟ ؽتً٘ ؾٝ٘

 ٠ايعُايك١ بإكًٛبٌ ٚتٓتكب ا٭ؾباح اؾباض

 ٖعٸق١ أنؿاْٗا عٓس ايؿؿل ٖسٚز٠ ا٭قابع

 (( أٜٗا اٱَرباطٛض اؿعPugetٜٔ))بٝذٞ 
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 يًُشهٌَٛ با٭ؾػاٍ ايؿاق١

 أٜٗا ايكًب ا٤ًُٕٛ نربًا ٚايطدٌ ايؿاسب ايه٦ٝب

 ٜا َٔ عطؾت نٝـ تًًُِ اؾُاٍ َٔ ٬ََح

 ا٭ٚغاز ٜٚا غهب ا٬ٕنٌُ ٚقش١ اؿٝٛإ

 اٍ ايصٟ(( أٜٗا ايهطْؿWatteau))ٚاتٛ 

 تِٗٝ ؾٝ٘ ايكًٛب ايهبري٠ َه١٦ٝ نايؿطاف

ٓٸح ايصٟ ٜػُطٙ ْٛض ايجطٜات  ٚايعخطف ايػض اجمل

 ؾٝػهب اؾٕٓٛ ع٢ً ٖصا إطقل ايكاخب

 (( أٜٗا ايهابٛؽGoya))غٜٛا 

 ا٤ًُٕٛ با٭غطاض اجملٗٛي١

 ٚا٭د١ٓ اييت تط٢ٗ ٗ ادتُاع ايػٸشط٠ ٚا٭طؿاٍ

 ٚايعذا٥ع بأٜسٜٗٔ إطاٜا عاضٜات

 ػٜٛٔ َٔ دٛاضبٗٔ ٱغٛا٤ ايؿٝاطٌٜ

 (( ٜا عري٠ َٔ زDe lacroixّ))زٟ ٫نطٚا 

 ٜػهٓٗا ٥٬َه١ أؾطاض

 تًًٛٗا غاب١ َٔ أؾذاض ايكٓٛبط

 ايسا١ُ٥ اـهط٠ ُط بٗا ؼت مسا٤ سع١ٜٓ

 أْػاّ غطٜب١ نأْٗا ظؾط٠ ف١ْٛٓ

 Weberَٔ ظؾطات إٛغٝكٞ. ٜٚبري 

 اتٖصٙ ايؿتا٥ِ ٚايًعٓات ٚايؿها٣ٚ ٚايٓؿٛ

 ٚايعٌٜٛ ٚايسَٛع ٚايكًٛات
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 نٌ شيو يٝؼ غ٣ٛ قس٣ٶ تطززٙ إتاٖات

ٞٸ يًكًٛب ايؿا١ْٝ  ٚأؾٕٝٛ إهل

 ٚايكطخ١ اييت ٜطززٖا آ٫ف اؿطاؽ

 ٚاٱٜعاظ ايصٟ تطدٸع آ٫ف ا٭بٛام قساٙ

 ٚإٓاضات اييت ته٤ٞ ؾٛم ايك٬ع

 ْٚسا٤ ايكٝازٜٔ ايتا٥ٌٗ ٗ ايػابات

 ؾعٗا إيٝوسكًا ٜا ٫َٟٛ إٕ خري ؾٗاز٠ ْط

 ٖٞ ٖصٙ ايعؾط٠ اؿاض٠ اييت تٓتكٌ َٔ دٌٝ إٍ دٌٝ

 يتُٛت ع٢ً ؾاط٧ أبسٜتو
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 ايطاٖب ايطز٨

      LE MAUVAIS MOINE 

 

 ناْت ا٭زٜط٠ ايكس١ّ

 تعطض ع٢ً أغٛاضٖا ايهد١ُ

 اؿكٝك١ إكسغ١ ٗ يٛسات

 ٚنإ يتًو ايًٛسات أثطٖا

 ك١ٝٗ إٜكاٍ ايسف٤ إٍ ايٓؿٛؽ ايٓ

 ؾتدؿـ َٔ قػٛتٗا إتعَت١

 ٗ تًو ا٭ظ١َٓ اييت ناْت تُٓٛ ؾٝٗا بصٚض إػٝش١ٝ

 نإ أنجط َٔ ضاٖب َؿٗٛض, ْٚازضًا َا ٜصنط ايّٝٛ,

 ٜتدص َٔ َػطح إآمت قؿ٬ً

 ّذس ؾٝ٘ إٛت بهٌ بػاط١

ٛٸف ؾٝ٘ ٚأقِٝ َٓص ا٭ظٍ  إٕ ْؿػٞ قرب أط

 بجٝاب ضاٖب ناٍ

 ٜط ايبؿع٫ٚ َٔ ّهٌُ دسضإ ٖصا ايس

 أٜٗا ايطاٖب ايهػٍٛ َت٢ أعطف

 إٔ أقٓع َٔ سانط سٝاتٞ ايبا٥ػ١

ٟٸ ٚسبًا يعٝينٸ  ع٬ًُ يٝس
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ٚٸ  ايعس

        L'ENNEMI 

 ؾبابٞ مل ٜهٔ غ٣ٛ ظٚبع١ قا١ُ

 اخرتقت٘ ٖٓا ٖٚٓاى ايؿُٛؽ اي٬َع١

 ؾكس عبح إطط ٚايطعس ببػتاْٞ

 ايصٖب١ٝ ؾًِ ٜبكٝا ؾٝ٘ إ٫ ايكًٌٝ َٔ ايجُاض

 ٖٚا إٕ أؾهاضٟ قس بًػت خطٜؿٗا

 ٫ٚبس يٞ َٔ اغتعُاٍ ايطؾـ ٚإػًؿ١

 ٭عٝس تِٓٛٝ ٖصٙ إعاضع اييت غُطتٗا إٝاٙ
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 ٚسؿطت ؾٝٗا سؿطًا ٚاغع١ نايكبٛض

 َٔ ٜسضٟ إشا ناْت ٖصٙ ا٭ظٖاض اؾسٜس٠

 اييت نٓت بٗا أسًِ

 غتذس ٗ ايرتب١ إػػٛي١ نايطٌَ

 ؾٝٗا ايٓؿاٙ ايػصا٤ ايطَعٟ ايصٟ ٜبعح

ٜٴبًٞ اؿٝا٠  أٜٗا ا٭مل إٕ ايعَٔ 

ٚٸ ايػاَض ايصٟ ٜٓٗـ قًٛبٓا,  ٚايعس

 ع٢ً زَٓا إػؿٛح ُٜٓٛ ٜٚك٣ٛ
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 ايؿ٪ّ

LE GUIGNON 

 

 ئ تٴػين قبٸ١ ايعٌُ عٔ ايؿذاع١ أٟ ))غٝعٜـ((

 ست٢ تطؾع ٖصا ايعب٤ ايؿازح.

ٔٸ ط١ًٜٛ ٚايعَٔ قكري  ؾططٜل ايؿ

 يطبٌ إبشٛحإٕ قًيب ٜػري نا

 ايصٟ ٜتذ٘ إٍ َكرب٠ َععٚي١

 بعٝسًا عٔ إساؾٔ إؿٗٛض٠

 ٖٚٛ ٜكطع ا٭ْاؾٝس اؾٓا٥ع١ٜ.

 أنجط َٔ دٖٛط٠ تطقس َهّؿ١ٓ باي٬ّٛ ٚايٓػٝإ

 ٫ تسضنٗا ؾأؽ ٫ٚ ٜكٌ إيٝٗا َػباض

 ٚأنجط َٔ ظٖط٠ تطٜل عطٛضٖا إٓعؿ١

 ٗ اـؿا٤ ع٢ً ا٭َانٔ إٛسؿ١
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 ايطدٌ ٚايبشط

 

     L'HOMME ET LA MER 

 

 أٜٗا اٱْػإ اؿط غتشب ايبشط زا٥ًُا

 ؾايبشط َطآتو تتأٌَ ْؿػو ٗ اْبػاٙ أَٛاد٘

 غري إتٓا١ٖٝ, ٗ سٌ

 إٔ ضٚسو ٖا١ٜٚ ٫ ٜكٌ عٓ٘ َطاض٠

 َٚٔ زٚاعٞ غطٚضى إٔ تػٛم ٗ أعُام قٛضتو

 ٚتهُٗا بعٝٓٝو ٚشضاعٝو

 ٚقًبو ًٜٗٛ أسٝاًْا غؿكاْ٘

 ايٛسؿ١ٝ إتُطز٠ٚبكدب ٖصٙ ايؿه٣ٛ 

 ؾأْتُا غتُهإ ٫ تبٛسإ

 ؾٝا أٜٗا ايطدٌ.... مل ٜػتطع أسس إٔ ٜػرب أغٛاض ْؿػو

 ٜٚا أٜٗا ايبشط .... مل ٜػتطع أسس إٔ ٜعطف َكساض ثطٚتو

 ايسؾ١ٓٝ ٗ أعُاقو

 ؿطقهُا ايؿسٜس ع٢ً نتُإ أغطاضنُا

 َٚع شيو ؾإْهُا ؼرتبإ ب٬ ؾؿك١ ٫ٚ ْسّ

 إٛت ٚاجملاظض ٭ْهُا ؼبإ نجريًا

 ٜا أٜٗا إتشاضبإ ا٭ظيٝإ

 ٚا٭خٛإ ايًصإ ٫ ٜعطؾإ اهلس٤ٚ
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 اؿػٓا٤

 

         LA BEAUTE 

 

 أٜٗا ايٓاؽ ايؿإْٛ

 أْا ١ًْٝ ْاٍ سًِ َٔ سٳذٳط

 ْٚٗساٟ ايًصإ مل ٜػًِ أسس َٔ عصابُٗا

ٝٴًُٗا ايؿاعط سبًا خايسًا ٚقُتًا  خًكا ٹي

 طغا٤نكُت إاز٠ اـ

 إْٞ أدًؼ ع٢ً عطف ايػُا٤

ٛٵٍ غاَض ٖٳ  نأبٞ 

 ٚأْع إٍ بٝاض اٱٚظ٠ قًبًا َٔ دًٝس

ٝٸط َٛانع اـطٛٙ  أنطٙ اؿطن١ اييت تػ

 ٫ٚ أعطف َطًكًا ايهشو ٫ٚ ايبها٤

 ٚايؿعطا٤ أَاّ ع١ُٛ َٛاقؿٞ

 اييت ٜبسٚ أْٞ اغتعطتٗا َٔ نربٜا٤ أعِٛ ايكطٚح

 ٜٓؿكٕٛ ا٭ٜاّ ٗ زضاغات داز٠

ٕٸ ي  ٞ ـ ٹيػٳشٵِط ٖ٪٤٫ ايعؿام ايٛازعٌ ـإ

 َطاٜا بػا١ٜ ايكؿا٤ ٚايٓكا٤

 تبسٚ ؾٝٗا ا٭ؾٝا٤ أنجط ْا٫ً

 إْٗا عٝٓاٟ. عٝٓاٟ ايٓذ٬ٚإ

 بأنٛا٥ُٗا اـايس٠
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 إجٌ ا٭ع٢ً

       L'IDEAL 

 

 ئ تػتطٝع ٖصٙ اؾُا٫ت ايعخطؾ١ٝ

 ٖصا ايٓتاز إعضٟ يعكط تاؾ٘

ٓٸاداتٗاٖٚصٙ ا٭قساّ بأ  سصٜتٗا ايجك١ًٝ ٚا٭قابع بك

 إٔ تطنٞ قًبًا نكًيب

 ((* ؾاعط ايؿشٛبGavarniيكس تطنت ))يهاؾاضْٞ 

 قطٝع٘ إػطز َٔ سػٓاٚات إؿاٗ

 ٭ْٞ مل أغتطع إٔ أدس بٌ ٖصٙ ايٛضٚز ايؿاسب١

 ظٖط٠ عُط٠ َجًٞ ا٭ع٢ً

 ؾُجًٞ ا٭ع٢ً ٖٛ أْت ٜا ))يٝسٟ َانبح((

 يكازض٠ ع٢ً اقرتاف اؾطا٥ِأٜتٗا ايطٚح اؾباض٠ ا

 أْت اييت تػتطعٌ إضنا٤ قًب عُٝل ناهلا١ٜٚ

 ٖٛ أْت ٜا سًِ ))اغدًٝٛؽ(( إتؿتح ٗ ا٭دٛا٤ ايعاقؿ١

 ٌ آْر((**ٖٝٛ أْت أٜٗا ايًٌٝ ايعِٛٝ ٜا ابٔ ))َٝه

 ايصٟ ٜكتٌ بٗس٤ٚ ٗ ٚنع غطٜب

 ايؿت١ٓ ٗ أؾٛاٙ اؾبابط٠

 

 ـــــــــــــــــــ

 ْٛاْٞ قسِٜ ٜعس أبا إأغا٠.ؾاعط ٜ* 

 ُجاٍ َؿٗٛض يًُجاٍ َٝهٌٝ آْر.** 
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 ايع٬ُق١

        LA GEANTE 

 

 عٓسَا ناْت ايطبٝع١ ٗ شض٠ٚ إخكابٗا

 تتُدض نٌ ّٜٛ عٔ أطؿاٍ عُايك١

ٕٸ أعٝـ بايكطب َٔ ع٬ُق١ ؾاب١  نٓت أسب أ

ٞٵ ًَه١  نُا تعٝـ قط١ ؾٗٛي١ٝٓ عٓس قسَ

 تؿتٸح َع تؿتٸح ضٚسٗانٓت أسب إٔ أض٣ دػُٗا ٜ

 ُٜٚٓٛ طًٝكًا بايػًا أقك٢ َساٙ

 ؾأنؿـ َٔ خ٬ٍ ايهباب ايػابح ٗ عٝٓٝٗا

 عٔ ايؿع١ً ايه٦ٝب١ اييت ىؿٝٗا قًبٗا

 ٚأطٛف َت٬ًُٗ ؾٛم أعها٤ دػسٖا ايطا٥ع

ٟٵ ضنبتٝٗا ايعُٛٝتٌ َٴٓشسضٳ  ٚأغًل 

 ٚٗ ايكٝـ عٓسَا تػهب ايؿُؼ أؾعتٗا إ٪ش١ٜ

َٴتعٳب١ٚؼًُٗا ع٢ً ايتُسٸ  ز ٗ دٛف ايطٜـ 

 أسب إٔ أْاّ َػرتخًٝا ٗ ٬ٍٚ ْٗسٜٗا

 نُا تػرتٜح اـ١ُٝ ؼت أقساّ اؾبٌ
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 أْؿٛز٠ اؿػٓا٤

 

      HYMNE A LA BEAUTE 

 

 غٛا٤ ٖبطت َٔ أعايٞ ايػُا٤

 أّ خطدت َٔ أغٛاض ا٭ضض أٜتٗا اؿػٓا٤

 إٕ ْٛطتو اؾ١ُٝٓٗ اٱهل١ٝ

 ٕ ٚاؾط١ّتػهب بػُٛض, اٱسػا

 ٚإْو يتؿبٌٗ ٗ شيو, اـُط.

 ٗ عٝٓٝو ايؿذط ٚايػطٚب

 تػهبٌ ايعطط نُػا٤ عاقـ

 قب٬تو ضسٝل ٚؾُو قاضٚض٠ طٝب

 ػعٌ ايبطٌ دباًْا ٚايطؿٌ ؾذاعًا

 ٚغٛا٤ خطدت َٔ ٬ّٚ اهلا١ٜٚ أّ ٖبطت َٔ ايهٛانب

 ؾإٕ ايكسض إؿتٕٛ ٜكتؿٞ نايهًب أثط تٓاْريى

 يؿطح ٚايهٛاضخإْو تعضعٌ بػري قكس ا

 ؼهٌُ ايهٌ ٫ٚ تٴػأيٌ عٔ ؾ٤ٞ

 تسٚغٌ اؾجح ٚتٗع٥ٌ بٗا

ٝٸو ؾت١ٓ  ؾايطعب يٝؼ أقٌ سٴً

 ٚا٫غتٝاٍ َٔ دٛاٖطى ا٭ثري٠ يسٜو

 ٖٚٛ ٜطقل باؾتتإ ع٢ً دػسى إتهبٸط

 ٚايؿاْٞ إبٗٛض ٜطري إيٝو أٜٗا ايكباح
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ٖٸرٵ ٚقٌ: يٓباضى ٖصٙ ايؿع١ً  ؾاظؾطٵ ٚتٛ

 ٜٓشين ؾٛم سػٓا٥٘ ؾايعاؾل اهلُٝإ

 نُشتهط ٜساعب قربٙ

 غٝإ عٓسٟ َٔ ايػُا٤ ٖبطت

 أّ َٔ دِٗٓ قعست

 ٜا ٚسؿًا ٖا٬ً٥ كٝؿًا بط٦ًٜا

 يٛ إٔ عٝٓٝو ٚابتػاَتو ٚقسَٝو

 يٛ أْٗا نًٗا تؿتح يٞ أبٛاب اي٬ْٗا١ٜ

 اييت أسبٗا ٚمل أعطؾٗا َطًكًا

 غٝإ عٓسٟ أد٦ت َٔ ؾٝطإ أّ د٦ت َٔ إي٘

 تٗا إطأ٠ ايؿات١ٓأٜٗا ا٬ٕى ـ أٜ

 أٜتٗا اؾ١ٝٓ إد١ًُٝ ايعٌٝٓ

 أٜٗا اٱٜكاع ـ ٚايعطط ٚايربٜل

 ٜا ًَٝهيت ايٛسٝس٠ يٝت ٜسٜو

 ػع٬ٕ ايعامل أقٌ بؿاع١

 ٚايجٛاْٞ أقٌ ثك٬ً
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 عٵطؾٳ

       LA CHEVELURE 

 

 أٜٗا ايؿعط اجملعٸس ست٢ ايعٴٓل

ُٸٌ بايهػٌ  أٜتٗا اـك٬ت ٚايعطط احمل

 ٗا ايٓؿ٠ٛ: ٭دٌ إٔ أَٮإدسع إًِٛأٜت

 ٖصا إػا٤ بايصنطٜات ايطاقس٠ ٗ ٖصا ايؿعط

ٜٴٓؿض إٓسٌٜ  ٜطٝب يٞ إٔ أْؿه٘ ٗ اهلٛا٤ نُا 

 ؾآغٝا ايؿاتط٠ ٚإؾطٜك١ٝ احملرتق١

 نٌ ٖصا ايعامل ايػا٥ب ايبعٝس نأْ٘ َٝت

 وٝا ٗ أعُاقو أٜتٗا ايػاب١ إعطط٠

 إٕ ضٚسٞ تػبح ٗ عطٛضى

 أْػاّ إٛغٝكاػبح ا٭ضٚاح ع٢ً نُا ت

 غأشٖب إٍ سٝح ايؿذط ٚاٱْػإ إُت٦ًإ ْػٴػًا

 تتػؿاُٖا إغُا٠٤ ط١ًٜٛ َٔ سطاض٠ إٓار

 ؾهْٛٞ إٛد١ اييت ؼًُين أٜتٗا ايهؿا٥ط ايك١ٜٛ

 ؾاْت أٜٗا ايبشط ا٭بٓٛغٞ ؼٟٛ سًًُا ضا٥عًا

 ٚأؾطع١ ٚفسِّؾٌ. ٚهلبًا ٚقٛاضٟ

 صٟ تػتطٝع ؾٝ٘ ْؿػٞ إٔ تعٴبٻأْت إطؾأ ايؿٗري اي

 ايعطط ٚايه٤ٛ ٚايًٕٛ ظطعات نبري٠

 ٚتػتطٝع ؾٝ٘ ايػؿٔ إٓػاب١ ؾٛم ايصٖب ٚايهٝا٤

 إٔ تؿتح شضاعٝٗا ايٛاغعٌ يتعاْل
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 فس مسا٤ ْك١ٝ تطػـ ؾٝٗا اؿطاض٠ ا٭ظي١ٝ

 غأيكٞ بطأغٞ إٛيع بايػټهطٵ

ِِّ إًِٛ ٚضٚسٞ ايكاؾ١ٝ  ٗ ٖصا اـه

 ا اٖتعاظ ا٭َٛازاييت ٜٗسٖسٖ

 نٝـ تعجط عًٝو ٜا ؾتٛضًا خكبًاغتعطف 

 ٜٚا ٖسٖس٠ً َٔ ايؿطاؽ إعطط يٝؼ ي٘ ْٗا١ٜ

 أٜٗا ايؿعط ا٭ظضم ٚايطٚام إؿطٚف بايًُٛات

 دعًت ظضق١ ايػُا٤ تبسٚ يعٝين

 ٖا١ً٥ َػتسٜط٠

 ؾع٢ً ظٳَغب أططاف خك٬تو إرب١َٚ

 أغهط بايطٚا٥ح إدتًط١ إٓبعج١

 هلٓس ٚإػو ٚايػاضَٔ ظٜت دٛظ ا

 ٜٚسٟ تٓجط زا٥ًُا ًًَٚٝا ٗ ؾعطى ايهجٝـ

ُٸٞ أشْٝو  ايٝٛاقٝت ٚايٰي٧ ست٬٣ تك

 عٔ ْسا٤ ضغباتٞ

 أيػتٹ ايٛاس١ اييت بٗا أسًِ

 ٚايكاضٚض٠ اييت َٓٗا أعبٸ ظطعات نبري٠

 ٔط٠ ايصنطٜات
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 ا٭ؾعٛإ ايطاقل

     LE SERPENT QUI DANSE 

 

 اي٬َباي١ٝأٜتٗا ايععٜع٠ 

 نِ أسب إٔ أض٣ ٗ ٖصا ايكسٸ ايطا٥ع

 تً٪ي٪ بؿطت٘ نِ ٜتٮ٭ ثٛب ٖؿٗاف

 ٚنِ أسب إٔ أض٣ ٗ ؾعطى ايهح اجملعٸس

 إهُذ بايعطٛض ايؿاغ١ُ

 شيو ايبشط ايعٳطٹط ايتا٥٘

 بأَٛاد٘ ايعضقا٤ ٚايػُطا٤

 ٚنايػؿ١ٓٝ اييت تػتٝكٜ َع ضٜاح ايكباح

 ا٤ بعٝس٠تتٗٝأ ْؿػٞ اؿا١ٕ يٲعاض مٛ مس

 عٝٓاى ايًتإ ٫ تُٓإ عٔ ؾ٤ٞ َٔ سًٛ َٚطٸ
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 ُٖا سًٝتإ باضزتإ ؾُٝٗا ىتً٘

 ايصٖب باؿسٜس

 ؾُٔ ٜط٣ ٚقع خطٛى ع٢ً ْاٍ غذٸٝت٘

ٔټ أؾعٛاًْا ٜطقل ؾٛم ضأؽ عكا ٜٛ 

 ٚؼت عب٤ ؾتٛضى ٜتُاٌٜ ضأغو ايطؿٌ

 ُاٌٜ ؾٌٝ قػري

 ٚقسى بامٓا٥٘ ٚتطاٚي٘ ٜؿب٘

 ؾاط٧ يؿاط٧غؿ١ٓٝ ضؾٝك١ تٓػاب َٔ 

 ٚتػطؽ زٚاقٌ قاضٜٗا ٗ إا٤

 ٚنُا ٜطتؿع إٛز َٔ شٚبإ ايجًٛز اهلازض٠

 ٖهصا ٜطتؿع ؾٛم ثٓاٜاى ايطناب

ٝٸٌ يٞ أْٞ أعب٘ ٔط٠ ب١ُٖٝٝٛ  ٚأْا ى

 ٖصٙ اـُط٠ ايكاٖط٠

 نأْٗا مسا٤ غا١ً٥ تٓجط ٗ قًيب ايٓذّٛ
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 دٝؿ١

UNE CHAROGNE 

 

 ٓاٙأتصنطٜٔ ٜا ْؿػٞ ايؿ٤ٞ ايصٟ ضأٜ

 شات قباح قٝؿٞ َٓعـ

 ع٢ً َٓعطـ ططٜل نٝل

 ٖصٙ اؾٝؿ١ ايهط١ٜٗ ايطاقس٠ ع٢ً غطٜط َٔ سك٢

 إٍ ا٭ع٢ً نإطأ٠ ايؿبك١غاقاٖا 

 ؼرتم ٚتٓؿح ايػُّٛ

 ٚتهؿـ عٔ دٛف َؿعِ بايطٚا٥ح إٓت١ٓ

 بكش١ ٚبػري انرتاخ

 ناْت ايؿُؼ ته٤ٞ ؾٛم ٖصا ايعؿٔ

 نأِا تطٜس إٔ تٓٗٞ طٗٛٙ

 طبٝع١ ايع١ُٝٛيتعٝس إٍ اي

 أنعاف َا ْعت٘ َٓٗا

 ناْت ايػُا٤ تٓٛط إٍ اهلٝهٌ ايطا٥ع نأْ٘ ظٖط٠ َتؿتش١

 ٚايًٓ َٔ ؾست٘ نإ ٜبعح ع٢ً اٱغُا٤ ؾٛم ايعؿب

 ٚايصباب ٜطٛف ؾٛم ٖصا ايبطٔ إتعؿٔ

 ايصٟ ناْت ؽطز َٓ٘ نتا٥ب ايسٚز ا٭غٛز

 َٓػاب١ نايػا٥ٌ ايهجٝـ

ٕٹعٳم اؿ١ٝ  ع٢ً داْيب ٖصٙ ا

 ٌ شيو نإ ٜٗب٘ ٜٚكعس نإٛز اهلازضن
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 أٚ ٜٓسؾع ٖٚٛ وتسّ

 نأْٞ بٗصا اؾػس إٓتؿذ بٓػ١ُ غاَه١

 ٜعٝـ ٜٚتهاثط

 ٖصا ايعامل نإ ٜطزٸز َٛغٝكا غطٜب١

 نأْٗا إا٤ اؾاضٟ ٚايطٜح

 أٚ سب١ ايكُح وطنٗا ٜٚسٜطٖا غطباٍ

ُّشٞ نإٔ مل تهٔ إ٫ سًًُا  ناْت ا٭ؾهاٍ 

 ٧ ٗ ايٛٗٛضأٚ خطٛطًا أٚي١ٝ تبط

 ع٢ً يٛس١ َٓػ١ٝ واٍٚ ايؿٓإ

 إنُاهلا َٔ ايصانط٠.

 ٚٚضا٤ ايكدٛض ناْت نًب١ قًك١

 تٓٛط إيٝٓا بعٌ ساْك١

 ٖٚٞ تتشٌ ايٛقت ا٥٬ِٕ

 يتأخص َٔ اؾج١ ايكطع١ اييت تطنتٗا

 ؾٝا ل١ُ عٝينٸ ٚمشؼ زْٝاٟ

 ٜا ٬َنٞ ٖٚٛاٟ

 غتكبشٌ ٜا ًَٝه١ إؿاتٔ

 عس تًكٝو ا٭غطاض ا٭خري٠ٜا ؾب١ٗٝ بٗصٙ اؾٝؿ١ ب

 عٓسَا تطسًٌ ٚتطقسٜٔ ؼت ايعؿب ٚايعٖط

 يتتشًًٞ بٌ ايطؾات

 عٓسٖا ٜا سػٓا٥ٞ قٛيٞ يًسٜسإ
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 اييت غتًتُٗو بكب٬تٗا

 إْٞ قس استؿٛت بايؿهٌ ٚاؾٖٛط اٱهلٞ

 يػطاَٝاتٞ اييت ؼًًت
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 اهلط

            LE CHAT 

 

 تعاٍ ٜاٖطٟ اؾٌُٝ إٍ قًيب ايٛهلإ

ُٹسٵ كايبو زاخٌ قا٥ُتٝو  أغ

 ٚزعين أغٛم ٗ عٝٓٝو اؾًُٝتٌ

 إكٓٛعتٌ َٔ عكٝل َٚعسٕ

ٗٸٌ أْاًَٞ ٗ َساعب١  ؾعٓسَا تتُ

 ضأغو ٚٚٗطى إطٛاع

 ٚتٓتؿٞ ٜسٟ َٔ يص٠ ٬ََػ١

 دػُو إهٗطب

 ترتا٣٤ يٞ ٗ اـٝاٍ اَطأتٞ

 ْٛطتٗا نٓٛطتو أٜٗا اؿٝٛإ احملبٛب

 نايػِٗ عُٝك١ ٚباضز٠ تػطٟ ٚتكطع

 َٚٔ أٔل قسَٝٗا ست٢ ايطأؽ

 ٜطٛف سٍٛ دػُٗا ا٭مسط ٜٚػبح

ٛٸ يطٝـ ٚعطط خٳطٹط  د
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 ايؿطؾ١

       LE BALCON 

 

 ٜا َكسض ايصنطٜات ٚغٝس٠ اـ٬ًٝت ٜاأْت

ٟٵ ٜا أْت ٜا نٌ ٚادباتٞ  ٜا نٌ ٬َش

 غٛف تصنطٜٔ ضٚع١ إساعب١

 ٚس٠ٚ٬ إٛقس ٚغشط ا٭َػٝات

 يصنطٜات ٚغٝس٠ اـ٬ًٝتٜا َكسض ا

 ٗ ا٭َاغٞ إها٠٤ بأٚاض إٛقس

 ٚاييت قهٝٓاٖا ٗ ايؿطؾ١ اجمل١ًً بايهباب ايٛضزٟ

 نِ نإ قسضى سًًٛا ٚقًبو طٝبًا

 ؾهجريًا َا ؼسثٓا بأؾٝا٤ خايس٠

 ٗ ا٭َاغٞ إها٠٤ بأٚاض إٛقس

 ٚاييت قهٝٓاٖا ٗ ايؿطؾ١ اجمل١ًً بايهباب ايٛضزٟ

 ًٛا ٚقًبو طٝبًانِ نإ قسضى سً

 ؾهجريًا َا ؼسثٓا بأؾٝا٤ خايس٠

 ٗ ا٭َاغٞ إها٠٤ بأٚاض إٛقس

 َا أٌْ ايؿُٛؽ ٗ ا٭َػٝات ايساؾ١٦

 ٚأعُل ايؿها٤. ٚأدطأ ايكًٛب

 عٓسَا نٓت أْعطـ مٛى ٜا ًَه١ إعبٛزٜٔ

ِٸ ضا٥ش١ زَو  نٓت أخايين أؾ

 َا أٌْ ايؿُٛؽ ٗ ا٭َػٝات ايساؾ١٦



 
- 41 - 

 

ِټ  نأْ٘ اؾساض ايؿاقٌ نإ ايًٌٝ ٜسهل

 ٚيهٔ عٝينٸ ٗ سًهت٘ ناْتا تػتؿؿإ سسقتٝو

ِٸ ٚاؿ٠ٚ٬  ٚنٓت أػطع أْؿاغو أٜتٗا ايػ

 ٚقسَاى بٌ ضاسيتٸ ا٭خٜٛتٌ

 ناْتا تػتػًُإ يّٓٛ ٖاز٨

ِٸ نأْ٘ اؾساض ايؿاقٌ  عٓسَا نإ ايًٌٝ ٜسهل

ٔٸ إثاض٠ ايًشٛات ايػعٝس٠  إْٞ أعطف ؾ

ٞٸ إ ٔٸ إسٝا٤ َان  تهٛض عٓس ضنبتٝوٚأعطف ؾ

 َاشا ٜؿٝسْٞ إٔ أؾتـ عٔ َؿاتٓو ايٓاعػ١

 ٗ َهإ غري دػسى ايععٜع ٚقًبو ايطٝب

ٔٸ إثاض٠ ايًشٛات ايػعٝس٠  ٭ْٞ أعطف ؾ

 ٖصٙ ايعٗٛز ٚايعطٛض ٚايكب٬ت ب٬ عسز

 ٌٖ غتكعس َٔ ٠ٖٛ ٫ قطاض ي٘

 نُا تطتؿع ٗ ايػُا٤ ايؿُٛؽ إؿطق١

 يػشٝك١بعس إٔ اغتػًت ٗ أعُام ايبشاض ا

 أٜتٗا ايعٗٛز ٚايعطٛض أٜتٗا ايكب٬ت ب٬ عسز.
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 إُػٛؽ

        LE POSSEDE 

 

 ايؿُؼ تتًؿع بػ٬ي١ ضقٝك١

 ؾاتؿحٵ َجًٗا ٜا قُط سٝاتٞ باي٬ٍٛ

 ْاَٞ أٚ ؾسخٸين ع٢ً ٖٛاى

 ٚنْٛٞ خطغا٤ ٚنْٛٞ غاَه١

 ٚاغطقٞ بهًّٝتو ٗ ؾ١ ايػأّ

 ؾأْا أسبو ٖهصا

 ايّٝٛٚيهٔ إشا أضزت 

 إٔ ؽتايٞ ٗ ا٭َانٔ اييت ٜعزسِ ؾٝٗا اؾٕٓٛ

 نُا ىتاٍ لِ خطز َٔ نػٛؾ٘

 ؾ٬ بأؽ عًٝو. أٜٗا اـٓذط ايؿاتٔ

 اخطزٵ َٔ غُسى

 أؾعًٞ أسساقوٹ ع٢ً هلب ايجطٜات

 ٚأٚقسٟ ايطغب١ ٗ عٕٝٛ غ٬ٚ ايكًٛب

ْٳعٳم ٚاعت٬ٍ  ؾهٌ َا ٜكسض عٓو َٔ 

 ٖٛ َكسض يًصتٞ

 سايهًا أٚ قباسًا ٚضزًٜا نْٛٞ نُا تطٜسٜٔ ي٬ًٝ

 ؾًٝؼ ٗ دػسٟ إطػـ نً٘ عكب ٚاسس

 ٫ ٜكطر : آٙ ٜا ععٜعٟ ))بًٝعٜبٛت(( أعبسى
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 ايًُٛات

       LES TENEBRES 

 

ٜٴػبٳط سعْٗا ْؿاْٞ ايكسٳض أقب١ٝٺ إٍ  ٫ 

 أقب١ٝٺ ٫ ٜسخًٗا أبسًا ؾعاع ٚضزٟ َؾِطح

 ايعابؼ ؾٝٗا أدًؼ ٚسٝسًا َع ايًٌٝ ٖصا ايهٝـ

 نأْٞ ضغاّ سهِ عًٝ٘ إي٘ غاخط

 إٔ ٜطغِ ٚاأغؿاٙ ع٢ً يٛس١ َٔ ٬ّٚ

ٞٸ ايؿ١ٝٗ  أٚ نطبٸار َأُ

 ٜعهـ ع٢ً غًل قًب٘ يٝكتات ب٘

 ٚأسٝاًْا ًٜتُع ٜٚػتطٌٝ ٜٚٓتؿط

 ٓر ٚضٚع١ؾبحٷ قٴٓع َٔ غ

ٖٳسٵٟ نؿٝت٘ اؿا١ٕ ايؿطق١ٝ  ٚع٢ً 

 ٚسٌ ٜبًؼ غا١ٜ عُٛت٘

 أتعطف ظا٥طتٞ اؿػٓا٤

 زا٤ َٚع شيو َه١٦ٝإْٗا غٛ
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 ايعطط

         LE PARFUM 

 

 أٜٗا ايكاض٨ ٌٖ اغتٓؿكت َط٠

 ٗ ْؿ٠ٛ ٚؾطٙ بط٦ٌٝ

 ضا٥ش١ ٖصٙ اؿب١ َٔ ايبدٛض

 ايصٟ ّٮ أضدا٤ نٓٝػ١

َٹػو ؾتٝل  أٚ ٌٖ مشُت سلٸ 

 ٜاهلا َٔ ؾت١ٓ عُٝك١ غاسط٠

 ٜػهطْا ؾٝٗا إانٞ إتذسز ٗ اؿانط

 ٖهصا ايعاؾل ع٢ً قسض َعبٛز

  َٔ ايصنطٜات ظٖطتٗا ايؿ١ٝٗهين

 ؾُٔ ؾعطٖا ايهح إطٛاع

 ٖصا اؿل اؿٞ ٖٚصٙ إبدط٠ يًُدسع

 ٜتكاعس عبري ٚسؿٞ أؾكط

 َٚٔ ثٝابٗا اؿطٜط١ٜ إد١ًُٝ

 إؿبع١ بؿبابٗا ايطاٖط

 ٜتكاعس عبل ايؿطا٤
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 بهاًَٗا

        TOUT ENTIERE 

 

 ١ٝظاضْٞ ايؿٝطإ ًَٜٛا ٗ غطؾيت ايعاي

 قا٫ًٚ إٔ ٜهبطين َتًبػًا باـط١٦ٝ

 ؾكاٍ: أتٛم إٔ ؽربْٞ عٔ أس٢ً َا ؾٝٗا

 ؾبٌ نٌ إؿاتٔ اييت تكٓع غشطٖا

 َٚٔ ا٭ؾٝا٤ ايٛضز١ٜ ٚايػٛزا٤

ٛٸٕ دػسٖا ايؿاتٔ  اييت ته

 أ٣ ؾ٤ٞ ٖٛ ا٭ٌْ

 أضاىٹ ٜا ْؿػٞ ػٝبٌ ناض١ٖ

 ٫ غبٌٝ إٍ إؿان١ً ؾهٌ َا ؾٝٗا بًػِ

 ػشطٙ نٌ ؾ٤ٞ ؾٝٗاؾعٓسَا ًٜؿين ب

 أدسْٞ أدٌٗ ايؿ٤ٞ ايصٟ غشطْٞ

 إْٗا نايؿذط تب٣ٗين ٚنايًٌٝ تععٜين

 ٚا٫ْػذاّ ايصٟ ًٜـ نٌ دػسٖا

 بًؼ َٔ ضٚعت٘ إٔ عذع ايتشًٌٝ ٚقكٻط

 عٔ تعساز تٛاؾكاتٗا ايعسٜس٠

ٝټط سٛاغٞ نًٗا ايصا٥ب١ ٗ ٚاسس٠  ؾٝا تػ

 إٕ أْؿاغٗا تكٓع إٛغٝك٢

 ٚإٕ قٛتٗا ٜكٓع ايعطٛض
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 إػا٤إٜكاع 

       HARMONIE DU SOIR 

 

 ٖا قس دا٤ ايٛقت ايصٟ ؾٝ٘ تٗتعٸ

 نٌ ظٖط٠ ع٢ً غاقٗا ٚتؿٛح نإبدط٠

 ؾا٭ؿإ ٚايعطٛض تسٚض ٗ ْػِٝ إػا٤

 نُا تسٚض ايطقك١ ايه٦ٝب١ ٚايٓؿ٠ٛ ايؿاتط٠

 نٌ ظٖط٠ تؿٛح نُبدط٠

 ٚايهُإ ٜطتعـ نايكًب إعصب

 ٝب١ ٚايٓؿ٠ٛ ايؿاتط٠أٜتٗا ايطقك١ ايه٦

 ايػُا٤ سع١ٜٓ ١ًْٝ نُصبح نٓٝػ١ ٚاغع

 ايهُإ ٜطتعـ نايكًب إعصب

 قًب ضقٝل ٜهطٙ ايعسّ ا٭غٛز ايؿػٝح

 ٚمسا٤ سع١ٜٓ ١ًْٝ نُصبح نٓٝػ١ ٚاغع

 ٚايؿُؼ تػطم ٗ زَٗا إتذُس

 قًب ضقٝل ٜهطٙ ايعسّ ا٭غٛز ايؿػٝح

 ًٜتك٘ نٌ بك١ٝ َٔ َانٝ٘ إه٤ٞ

 ٗ زَٗا إتذُسٚايؿُؼ تػطم 

 ٚشنطاى ٗ ْؿػٞ تتأيل

 نٛاد١ٗ َصبح َكسؽ
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 ايػټِ

       LE POISON 

 

 ٜعطف اـُط نٝـ ٜهؿٞ ست٢ ع٢ً أسكط ا٭نٛار

 ٚأقصضٖا بصخًا خاضقًا

 ٜٚؿذط أنجط َٔ ضٚام خطاٗ

 ٗ شٖب غاضٙ ا٭ٓط

 نؿُؼ غاضب١ ٗ مسا٤ غا١ُ٥

 ٚزا٭ؾٕٝٛ ٜعٜس اتػاع َا يٝؼ ي٘ سس

ُٸل ايعَٔ  ٜطٌٝ اي٬َتٓاٖٞ ٜع

 ٜهؿـ عٔ أعُام ايًص٠

 ّٚٮ ايٓؿؼ ؾٛم َا تػع

 بًصا٥ص قا١ُ غٛزا٤

 نٌ ٖصا ٫ ٜهاٖٞ ٖصا ايػټِ

 إٓػهب َٔ عٝٓٝو اـهطاٜٚٔ

 عريتٌ تطػـ أَاَٗا ْؿػٞ

 ؾرت٣ ْؿػٗا ٗ ٚنع َكًٛب

 ٚتٳؿٹسٴ إيٝٗا أس٬َٞ ظَطًا

ُٕطٸ٠  يرتتٟٛ َٔ أعُاقٗا ا

 ٫ ٜهاٖٞ أعذٛب١ يعابو ايطٖٝب نٌ ٖصا

 ايصٟ ٜؿسٸ ع٢ً قًيب

ْٳسٳّ  ٜٚػطم ٗ ايٓػٝإ ْؿػٞ ب٬ 
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 ٚهطف َع٘ زٚاضٖا

 تإٜٛٚرتنٗا خا٥ط٠ ع٢ً ؾٛاط٧ 
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 ايػُا٤ ايػا١ُ٥

     CIEL BROUILLE 

 

 نأْٞ بٓٛطاتو هًًٗا ايهباب

 ٚعٝٓاى ايػاَهتإ أُٖا

 ظضقاٚإ خهطاٚإ أّ ضَازٜتإ؟

 ا ٜتعاقب عًُٝٗا اؿًِ ٚايكػ٠ٛ ٚاؿٓإٚعٓسَ

 تعهػإ اي٬َبا٠٫ ٚؾشٛب ايػُا٤

 تصّنطٜٔ با٭ٜاّ ايبٝض ايػا١ُ٥ ايؿاتط٠

 اييت ػعٌ ايكًٛب إػشٛض٠ تصٚب زَٛعًا

 عٓسٖا تٗعأ ا٭عكاب ٖٚٞ ٗ شض٠ٚ اْؿعاهلا بايٓعاؽ

 تًو ا٭عكاب اييت ضٚعٗا ٚعكطٖا امل فٍٗٛ

 ام ايػاسط٠تؿبٌٗ أسٝاًْا تًو اٯؾ

 اييت ته٦ٝٗا مشٛؽ ايؿكٍٛ ايػاضق١ ٗ ايهباب

 ؾُا أؾس تأيكو أٜٗا إٓٛط إدهٌ

 ايصٟ ته٦ٝ٘ أؾع١ مسا٤ غا١ُ٥

ُٕػط١ٜ  أٜتٗا إطأ٠ اـطط٠ ٚإٓاخات ايؿات١ٓ ا

 أٜتاح يٞ إٔ أعبس قكٝعو ٚثًٛدو

 ٌٖٚ غأعطف نٝـ أدين َٔ ايؿتا٤ ايصٟ ٫ ٜطسِ

 اؾًٝس ٚاؿسٜسَتعًا أنجط سس٠ ٚقػ٠ٛ َٔ 
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 اهلط

       LE CHAT 

 

ِٷ هٛؽ ٗ زَاغٞٷ ٖطٸ ٌْٝ ٟٷ ْاع  قٛ

 نُا هٛؽ ٗ ؾكت٘

 ٚعٓسَا ٤ّٛ تهاز ٫ تػُع٘

 ؾًطٌْ قٛت٘ ضق١ ٚضقا١ْ

 ٚغٛا٤ ظفط أّ ٫ٕ

 ؾٗٛ زا٥ًُا عُٝل ايكٛت غين ايٓربات

 ٖٚٓا ٜهُٔ غطٸ ؾتٓت٘

 قٛت٘ ايصٟ ٜكطط ٜٚتػطب إٍ أعُاقٞ

ٜٴػهطْٞ نايطسٝل  ًّ٪ْٞ نايؿِّعط ٚ

 ٜػهِّٔ ٗ ْؿػٞ أقػ٢ اٯ٫ّ

 ٚوتٟٛ ع٢ً نٌ ايٓؿٛات

 ٚيهٞ ٜعبٸط عٔ أطٍٛ اؾٌُ

 ٫ وتاز َطًكًا إٍ نًُات

 َٚا َٔ ٚتط ٜػتطٝع إٔ ٜععف

 ع٢ً أٚتاض قًيب ٖصٙ ا٭ي١ إتك١ٓ

 ٜٚٓتعع َٓ٘ أؾذ٢ ايٓػُات

 بغ٣ٛ قٛتو أٜٗا اهلط ايػاَض ا٥٬ٕهٞ ايعذٝ

 ٖصا ايصٟ وٟٛ نٌ َا ٗ قٛت ا٥٬ٕه١

 َٔ ضق١ ٚاْػذاّ
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 ؾُٔ ؾٴكط٠ ؾطٚت٘ ٚمسطتٗا

 اْطًل عبري بًؼ َٔ ايٓع١َٛ

 أْ٘ غُطْٞ بايعطط شات َػا٤

 جملطز أْٞ ٫َػت٘ َط٠ ٚاسس٠

 إْ٘ ضٚح ايبٝت ا٭يٝـ

 ٜكهٞ ٜٚطأؽ ًِٜٚٗ نٌ ؾ٤ٞ ٗ اَرباطٛضٜت٘

 أؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ دًٓا أؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ إهلًا

 ٚعٓسَا تؿٳسٸ عٝٓاٟ مٛ ٖصا اهلط

 ايصٟ أسب٘ نأِا دصبُٗا َػٓاطٝؼ

 تطتسإ طا٥عتٌ يتتأ٬َ زاخًٞ

 ؾأض٣ ٚأْا َأخٛش أْٛاض سسقتٝ٘ ايؿاسبتٌ

 تتأًَين قسٸق١

 نأْٗا ايػٴطٴز إه١٦ٝ ٚايٰي٧ إتأيك١
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 زع٠ٛ إٍ ايػؿط

     L'INVITATION AU VOYGE 

 

  تأًَٞ َا أس٢ً ايصٖاببٓٝيت ؾكٝكيت

 إٍ ٖٓاى يٓعٝـ َعًا

 مب ع٢ً ٌَٗ مب ِٚٛت

 ٗ ايبًس ايصٟ ٜؿبٗو

 ؾؿُٛؽ ايػُٛات إبت١ً ايػا١ُ٥

 ٖٞ ضٚسٞ ٖصا ايػشط ايػاَض يعٝٓٝو ايػازضتٌ

 إتٮي٦تٌ َٔ خ٬ٍ ايسَٛع

 ؾهٌ ؾ٤ٞ ٖٓاى غٝهٕٛ

 ْٛاًَا ْٚا٫ً ٚتطؾًا ٖٚس٤ًٚا َٚتع١

 صٟ قكًت٘ ايػٕٓٛؾا٭ثاخ اي٬َع اي

 غٝعٜٔ غطؾتٓا

 ٚأْسض ا٭ظٖاض غٝدتً٘ عبريٖا بايعٓرب

 ٚايرتف ايؿطقٞٚايػكٛف إعخطؾ١ ٚإطاٜا ايعُٝك١ 

 نٌ شيو غٝهًِ ايٓؿؼ غطًا

 ع٠ٚ٬ يػ١ َٛطٓٗا

 نٌ ؾ٤ٞ ٖٓاى غٝهٕٛ ْٛاًَا ْٚا٫ً

 ٚتطؾًا ٚغه١ٓٝ َٚتع١

 اْٛطٟ إٍ ايػؿٔ ايػاؾ١ٝ ؾٛم ايكٓٛات

 آخط ايسْٝانٝـ تأتٞ َٔ 
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 يرتٟٚ ُٚأ أتؿ٘ ضغباتو

 ٚايؿُٛؽ ايػاضب١ تهػٛ اؿكٍٛ

 ٚايكٓٛات ٚإس١ٜٓ بهاًَٗا

 بايصٖب ٚايٝاقٛت

 ٜٚػؿٛ ايعامل ٗ ايٓٛض ايساؾ٧

 نٌ ؾ٤ٞ ٖٓاى غٝهٕٛ ْٛاًَا ْٚا٫ً

 ٚتطؾًا ٚغه١ٓٝ َٚتع١.
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 قازث١

        CAUSERIE 

 ضز١ٜأٜتٗا ايػُا٤ اـطٜؿ١ٝ اؾ١ًُٝ ايكاؾ١ٝ ايٛ

 إٕ اؿعٕ ٗ ْؿػٞ ٜتكاعس نُسٸ ايبشط

 ٜٚرتى عٓس امػاضٙ ع٢ً ؾؿيتٸ إطٸتٌ

َٴشطق١ يطعِ ٚسً٘ إطٸ  شنط٣ 

 عبجًا تٓعيل ٜسى ع٢ً قسضٟ إبتٗر

 ؾُا تبشح عٓ٘ ٜا قسٜكٞ ٖٛ َهإ خطب

 زَطٙ ٚؿط ْٚاب اَطأ٠ َتٛسؿ١

 ؾ٬ تبشجٞ عٔ قًيب : يكس ايتُٗت٘ ايٛسٛف

 ا٤قًيب عبجت ب٘ ايػٛغ

 ؾٝ٘ ٜػهطٕٚ ٜٚتصاعٕٛ

 ٜأخص بعهِٗ بٓٛاقٞ بعض

 ٗ سٌ ٜطٛف سٍٛ عٓكو ايعاضٟ عبري َٓعـ

 أٜتٗا اؿػٓا٤ ـ ٜا َكٝب١ قاغ١ٝ ع٢ً ايٓؿٛؽ

 ٖصٙ ٖٞ إضازتو

 ٚبعٝٓٝو ايٓاضٜتٌ إه٦ٝتٌ نا٭عٝاز

ٕٹعٳم اييت عّؿت عٓٗا ايٛسٛف  أسطقٞ ٖصٙ ا
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 ْؿٝس خطٜؿٞ

      CHANT D'AUTOMNE 

 

 غٓػٛم قطٜبًا ٗ ايًُٛات ايباضز٠

 ؾٛزاعًا ٜا تٮي٪ أنٛا٤ أٜاّ ايكٝـ ايككري٠

 إْٞ ٭مسع َٔ اٯٕ غكٛٙ اؿطب ع٢ً ايب٬ٙ

 نأْ٘ إٜكاع أْػاّ دٓا٥ع١ٜ

 غٝتػًػٌ ايؿتا٤ نً٘ ٗ نٝاْٞ

 غهب, سكس, ٍٖٛ, اؾػاٍ ؾاق١

 ٚنايؿُؼ ٗ دشُٝٗا ايكطيب

 ٝسغٝهٕٛ قًيب نت١ً ٓطا٤ َٔ دً

 قٛت نٌ سطب١ تػك٘ ٜؿعطْٞ بكؿعطٜط٠

 ٚقس٣ بٓا٤ إؿٓك١ ئ ٜهٕٛ أق٣ٛ

 ؾهطٟ ٜؿب٘ ايربز ايصٟ ٜٓٗاض

 ؼت نطبات قطٕٚ تٝؼ ٖا٥ٌ ٫ ٜعطف ايتعب

 ىٌٝ يٞ ٖٚصا ايكطع ايطتٝب ٜٗسٖسْٞ

 أِْٗ ٜػًكٕٛ َػطعٌ بإػاَري ْعؿًا ٗ َهإ َا ٕٔ ؟

 با٭َؼ نإ ايكٝـ ٚايّٝٛ دا٤ اـطٜـ

 ايهذ١ اـؿ١ٝ تسم نأدطاؽ ايطسٌٝ. ٖصٙ

 أسب ٗ عٝٓٝو ايٛاغعتٌ أٜتٗا اؾ١ًُٝ ٖصا ايٓٛض إدهٛنط

 يهٔ نٌ ؾ٤ٞ ٗ ؾُٞ َطٸ إصام

 ٫ ؾ٤ٞ ! ٫ سبٸو ٫ٚ غطؾتو ٫ َٛقسى
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 نًٗا ٫ تػاٟٚ ٗ ْٛطٟ

 ايؿُؼ إتٮي١٦ ع٢ً ايبشط

 ٚضغِ شيو أسبٝين ٜا شات ايكًب اؿٕٓٛ

 يطغِ َٔ خبجٞ ٚعكٛقٞنْٛٞ يٞ أًَا ع٢ً ا

 ٚغٛا٤ نٓت عؿٝك١ أّ ؾكٝك١

 نْٛٞ اؿ٠ٚ٬ ايػطٜع١ ايعٚاٍ

 ـطٜـ فٝس ٚمشؼ غاضب١

 ا١ُٕٗ قكري٠ ا٫َس ؾايكرب ٜٓتٛطْٞ ؾٳِطًٖا

 آٙ زعٝين أيكٞ ظبٗيت ع٢ً ضنبتٝو

 ٭تصٚم ايؿعاع ايؿاسب ايٓاعِ ٯخط اـطٜـ

 طم ْسًَا ع٢ً ايكٝـ ايٓاقع احملطٚأْا أؼ
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 يبعس ايٛٗط أغ١ٝٓ

        CHANSON D' APRES-MIDI 

 

 أٜتٗا ايػاسط٠ شات ايعٕٝٛ ايؿات١ٓ

 أٜتٗا ايعبج١ ٜا ٚيعٞ ايطٖٝب

 أعبسى نُا ٜعبس ايطاٖب قُٓ٘

ٜٴهٝؿ٘ سادباى إانطٜٔ عًٝو  بطغِ َا 

 َٔ غش١ٓ غطٜب١ ٫ تٓتُٞ ٬ٕى.

 ايػاب١ ٚايكشطا٤ تعططإ دسا٥ًو إؿتٛي١

 ؾُشٝاى يػع ٚغُٛض

 ف ايعطط ع٢ً بؿطتو نُا ٜطٛف سٍٛ فُط٠ٜطٛ

 ٚنايػُا٤ تػشطٜٔ

 أٜتٗا ايطب١ ايػٛزا٤ ايساؾ١٦

 ٚاًٖا يو ! إٕ أق٣ٛ ضسٝل ٫ ٜؿعٌ َا ٜؿعً٘ ؾتٛضى

 ٚتعطؾٌ إساعب١ اييت تبعح اؿٝا٠ ٗ ا٭َٛات

 ٚضناى ٜعؿكإ َٓو ايٛٗط ٚايكسض

 ٚتبٗطٜٔ ايٛغا٥س بؿتٛض سطناتو

 ٞٚست٢ ٜػهٔ ؾٝو ايػهب اـؿ

 تػطؾٌ أسٝاًْا ٗ َٓح ايكبٌ ٚايعضٸ

 ٚبهشه١ غاخط٠ ُعقٝٓين ٜا مسطا٤

 ثِ تهعٌ ع٢ً قًيب عًٝٓا نايكُط س٠ٚ٬

 ؾتشت سصا٥ٝو اؿطٜطٌٜ ٚقسَٝو ايؿاتٓتٌ
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 أنع ؾطسٞ ا٭نرب ٚعبكطٜيت ٚقسضٟ

 ؾٝو ؾؿا٤ ْؿػٞ أٜتٗا ا٭ْٛاض ٚا٭يٛإ

 أْت اْؿذاض ايسف٤ ٗ قكٝع قشطا٥ٞ ايػٛزا٤
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 إٍ غٝس٠ خ٬غ١ٝ

     A UNE DAME CREOLE 

 

 ٗ بًس َعطط ا٭دٛا٤ تساعب٘ ايؿُؼ

 تعطؾت ؼت قب١ َٔ ا٭ؾذاضا٭ضدٛا١ْٝ ٚايٓدٌٝ

 ايصٟ ٜتػاق٘ َٓ٘ ايهػٌ ؾٛم ايعٕٝٛ

 ع٢ً غٝس٠ خ٬غ١ٝ فٍٗٛ إؿاتٔ

 يْٛٗا ؾاسب زاؾ٧ تًو ايػُطا٤ ايػاسط٠

 ٚع٢ً دٝسٖا ٜبسٚ تهًـ َرتؾع

 ١ ايكٛاّ ؽطط نكٓاق١ٖٝؿا٤ ؾاضع

 ٗ عٝٓٝٗا اط٦ُٓإ ٚٗ ابتػاَتٗا ٖس٤ٚ

 يٛ أْو غٝستٞ تصٖبٌ إٍ ب٬ز اجملس ايعطٜل

 ع٢ً نؿاف ايػٌ أٚ ايًٛاض ا٭خهط

 يهٓت دسٜط٠ إٔ تهْٛٞ ظ١ٜٓ ايككٛض ايكس١ّ

 ٚٗ اـًٛات اي١ًًٝٛ غتهٌْٛ

 ايٛسٞ ايصٟ ٜٓبت ٗ قًٛب ايؿعطا٤ آ٫ف ايككا٥س

 غعتإ غتذع٬ٕ َِٓٗٚعٝٓاى ايٛا

 أتباعًا أنجط خهٛعًا َٔ عبٝسى ايػٛز
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 ايؿبح

       LE REVENANT 

 

 نا٥٬ٕه١ شات ايعٕٝٛ ايٛسؿ١ٝ

 غأعٛز إٍ كسعو

 اي٬ًٌّٚٝ إيٝو بػري دًب١ َع ٚأتػًٌ 

 ٚغأَٓشو ٜا مسطا٥ٞ

 قب٬ً باضز٠ نايكُط

 َٚساعبات أؾعٛإ ٜػع٢ سٍٛ ٚنطٙ

 ايكباح ايه٦ٝبٚعٓسَا ٜعٛز 

 غتذسٜٔ َهاْٞ ؾاضغًا ٚغٝػتُط باضزًا ست٢ إػا٤

 ٚنُا وب بعهِٗ إٔ ٜػٝططٚا

 باؿب ع٢ً سٝاتو ٚؾبابو

 أْا أضٜس إٔ أغٝطط بايطعب

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 61 - 

 

 ْؿٝس اـطٜـ

SONNET D'AUTOMNE 

 

 عٝٓاى ايكاؾٝتإ نايهطٜػتاٍ تك٫ٕٛ يٞ

 أٜٗا ايعاؾل ايػطٜب ا٭طٛاض

 يت ٗ ْٛطى ؟ٜٖٞ َعَا 

 نْٛٞ ؾات١ٓ ٚايعَٞ ايكُت

 ؾكًيب ايصٟ ٜجريٙ نٌ ؾ٤ٞ

 َا خ٬ بطا٠٤ ايٛسـ ايكسِٜ

 ٫ ٜٛز إط٬عو ع٢ً غطٸٙ اؾُٗٓٞ

 ٫ٚ ع٢ً أغطٛضت٘ ايػٛزا٤ إهتٛب١ بايًٗب

 أٜتٗا إطأ٠ اييت تسعْٛٞ ٜساٖا إٗسٖستإ يًّٓٛ

 إْٞ أنطٙ ايٛدس ٜٚٛدعين ايؿهط

 زعٝٓا ْتشاب ٗ ٖس٤ٚ

 ؾاؿب ٗ نٛخ٘ إًِٛ اٯَٔ

 ٜٛتط قٛغ٘ إؿ٪١َٚ

 ٚأْا عًِٝ بصخا٥ط َػاؿ٘ ايكس١ّ

 إْٗا اؾط١ّ ٚايعطب ٚاؾٕٓٛ ـ ٜا ظٖطتٞ ايؿاسب١

 أيػت َجًٞ مشػًا خطٜؿ١ٝ

 ٜا ي٪ي٪تٞ اييت ٫ أبطز ٫ٚ أؾسٸ َٓٗا بٝانًا
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 أسعإ ايكُط

     TRISTESSES DE LA LUNE 

 

 َعٜس َٔ ا٫غرتخا٤ ٖصا إػا٤ وًِ ايكُط

 نأْ٘ سػٓا٤ تته٧ ع٢ً ٚغا٥سٖا

 تساعب بٝس شا١ًٖ خؿٝؿ١ سٛافٸ ْٗسٜٗا

 قبٌ إٔ ٜػتٛيٞ عًٝٗا ايّٓٛ

 ٚتػتػًِ َتٗايه١ ٫ْتؿا٤ات ط١ًٜٛ

ـٸ  نأْٗا ع٢ً ًَ سطٜطٟ يطناّ ثًذٞ ٖ

 ٚعٝٓاٖا ػ٫ٕٛ ع٢ً ايطټ٣٩ ايبٝض

 ػُا٤اييت تتكاعس نأْٗا ا٭ظٖاض ٗ ظضق١ اي

 ٚعٓسَا تسع زَع١ خؿٝؿ١ تػك٘ اسٝاًْا

 ع٢ً ٖصا إكباح ٖٚٞ ٗ ًًَٗا ايهػٍٛ

ٚٸ يًطقاز  ٜتٓاٚهلا ؾاعط تكٞ عس

 ٗ ضاس١ ٜسٙ. ٖصٙ ايسَع١ ايؿاسب١

 شات ا٫ْعهاغات ايكعس١ٝ

 نأْٗا قطع١ َٔ سذط نطِٜ

 ٚىؿٝٗا ٗ قًب٘ بعٝسًا عٔ عٕٝٛ

 ايؿُؼ
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 ايبّٛ

       LES HIBOUX 

 

 ؼت ا٭ؾذاض ايػٛز ػجِ طٝٛض ايبّٛ

 كتب٦ات ٗ قؿٛف َٓت١ُٛ

 ؾاخكات بعْٝٛٗٔ اُؿُط

 نأْٗا آهل١ غطٜب١. إْٗٔ ٜتأًَٔ

 ٚب٬ سطاى ّهجٔ ست٢ ايػاع١ ايه٦ٝب١

 اييت ٜٛطس ؾٝٗا اي٬ّٛ غٝططت٘

 طاضزًا أؾع١ ايؿُؼ إٓشطؾ١

ٔٸ ٖصا ٜعًِ اؿهِٝ إٔ ىؿ٢  َٛقؿٗ

 ٗ ٖصا ايعامل

 ٚايعساّ اؿطن١

 ؾاٱْػإ ايصٟ ٜػهطٙ خٝاٍ عابط

 وٌُ َع٘ زا٥ًُا عكاب٘

 ايصٟ ٜهُٔ ٗ إضاز٠ تػٝري َهاْ٘
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 ايػًٕٝٛ

       LA PIPE 

 

 أْا غًٕٝٛ ٭سس ايهتٸاب

 ؾُٔ ٜتأٌَ غشٓيت اؿبؿ١ٝ

َٴهجطٷ َٔ ايتسخٌ  ٜسضى إٔ قاسيب 

 ؾعٓسَا ٜػُطٙ ا٭مل

 ٜطًل ايسخإ نُسخ١ٓ نٛر

 ٜٴعٳسٸ ٗ َطبد٘ ايطعاّ

 اْتٛاضًا يعٛز٠ قاسب٘ ايؿ٬ح

 إْب أعاْل ٚأٖسٖس ضٚس٘

 ٗ ؾبه١ َٔ ايسخإ ا٭ظضم

 ايصٟ ٜطًك٘ ؾُٞ إًتٗب

 ٚأقٓع بًػًُا قًٜٛا ٜػشط قًب٘

 ٜٚؿؿٞ ؾهطٙ َٔ ايتعب
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 إٛغٝكا

       LA MUSIQUE 

 

 ز ايبشطغايًٝا َا ؼًُين إٛغٝكا نُا وًُين َٛ

 مٛ لُٞ ايؿاسب

 ٚؼت غكـ َٔ ايهباب أٚ ٗ أثري ٚاغع

 أعط

 ؾأتػًل ًَ ا٭َٛاز إرتان١ُ اييت وذبٗا عين ايًٌٝ

 ٚقسضٟ إٍ ا٭َاّ ٚض٥تاٟ َٓؿٛختإ

 نأُْٗا َٔ قُاف

 إْٞ ٭ؾعط ٗ زاخًٞ بهٌ اْؿعا٫ت

 َطنب َؿطف ع٢ً ايػطم

 ٗاٚأؾعط بايطٜح إٛات١ٝ ٚبايعاقؿ١ ٚاخت٬دات

 تٗسٖسْٞ ؾٛم ايًذ١ إرتا١َٝ

 ٚأسٝاًْا أخط٣ أمسعٗا ٖاز١٥ ًَػا٤

 نأْٗا َطآ٠ ٜأغٞ ايهبري٠

 

 

 

 

 



 
- 65 - 

 

 إٝت ايَؿِطحٵ

     LE MORT JOYEUX 

 

 ٗ أضٍض خكب١ ٠٤ًٖٛ باؿًعٕٚ

 أضٜس إٔ أسؿط بٓؿػٞ سؿط٠ عُٝك١

ٌٍ عٛاَٞ ايباي١ٝ  أزؾٔ ؾٝٗا ع٢ً َٗ

 ام ايبشاضٚأْاّ ٗ ايٓػٝإ نُا ٜٓاّ اؿٛت ٗ أعُ

 إْٞ أنطٙ ايٛقاٜا ٚأَكت ايكبٛض

ٞٸ إٔ أزعٛ ايػطبإ  ٚأؾهٌ ٚأْا بعس س

 يتُتل ايسّ َٔ أططاف ٖٝهًٞ ايكصض

 ع٢ً إٔ أغتذسٟ زَع١ َٔ زَٛع ايبؿط

 أٜتٗا ايسٜسإ ايػٛزا٤

 ٜا ضاؾكًا ٫ ٜطٕٚ ٫ٚ ٜػُعٕٛ

 اْٛطٚا إٍ ٖصا إٝت ايؿِطح اٯتٞ إيٝهِ عطٸ١ٜ

 ٝا٠ ٜٚا أبٓا٤ ايعؿ١ْٜٛا ؾ٬غؿ١ وبٕٛ اؿ

 أٚغًٛا ٗ ٖٝهًٞ زٕٚ ْسّ ٚقٛيٛا يٞ

 إٕ نإ ٫ ٜعاٍ ٜٛدس أٜهًا

 هلصا اؾػس ايؿاْٞ اـايٞ َٔ ايطٚح

ٝٸت بٌ ا٭َٛات  ٚإ

 َعٜس َٔ ايعصاب

 

 



 
- 66 - 

 

 بطٌَٝ اؿكس

       LE TONNEAU DE LA HAINE 

 

 اؿكس بطٌَٝ بٓات زْا٥ٝس* ايؿاسبات

 ٗتادًا بصضاعٌ أٓطٜٔ قٌٜٛٚا٫ْتكاّ ٜكبٸ َ

 ٗ ؾطاغ٘ إًِٛ اهلا٥ٌ زٹ٤٫ ٠٤ًٖٛ

 بسَا٤ ا٭َٛات ٚزَٛعِٗ

ٜٸ١  ٚايؿٝطإ وؿط ٗ ٖصٙ ا٭عُام ثكٛبًا غط

 َٓٗا ٜتػطب َا ْع٘ أيـ عاّ َٔ دٗس ٚعطم

 َٚع شيو ؾإٕ اؿكس ٜعطف نٝـ ٜبعح اؿٝا٠

 ٗ نشاٜاٙ يٝعتكطٖا َٔ أدػازِٖ َٔ دسٜس

 قابع ٗ دٛف سا١ْاؿكس غّهري 

 ٜؿعط بايُٛأ ايسا٥ِ ٚنًُا أنجط َٔ ايؿطب

 ػسٸز نُا تتذسز ض٩ٚؽ ثعبإ )اٱٜسظ(

 نًُا قطع َٓٗا ضأؽ

 يهٔ ايػهاض٣ ايػعسا٤ ٜعطؾٕٛ قاٖطِٖ

 أَا اؿكس ؾتٓتٛطٙ ٖصٙ اـا١ُ احملع١ْ

 بأ٫ ٜػتطٝع أبسًا إٔ ٜػعس

 بايػكٛٙ قطٜعًا ؼت إٛا٥س

 

 ــــــــــــــــــــ

 اغِ ٜطًل ع٢ً ايؿتٝات اـُػٌ ايًٛاتٞ قتًٔ أظٚادٗٔ ي١ًٝ ظؾاؾٗٔ* 
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 اؾطؽ إكسّٚ

        LA CLOCHE FELEE 

 

 َا أَطٻ َٚا أس٢ً إٔ تكػٞ ٗ يٝايٞ ايؿتا٤

 ٚأْت دايؼ قطب إسؾأ٠ اييت ؽتًر ٚتطًل ايسخإ

 إٍ ايصنطٜات ايبعٝس٠ اييت تػتٝكٜ ع٢ً ٌَٗ

 قٝؼ اييت تكسح ٗ ايهبابع٢ً قٛت ايٓٛا

 طٛب٢ يو أٜٗا اؾطؽ ايكٟٛ اؿٓذط٠

 إْو ٫ تعاٍ َٛؾٛض ايٓؿاٙ ٚايعاؾ١ٝ

 بطغِ بًٛغو غا١ٜ ايهرب

 ؾ٬ تعاٍ قازضًا ع٢ً إٔ تطًل بأَا١ْ

 ْسا٤ى ايسٜين نأْو دٓسٟ عذٛظ

 ٜكهٞ ايًٌٝ ساضغًا ؼت خُٝت٘

 إٕ ْؿػٞ إتكسع١

 عٓسَا تطٜس َٔ خ٬ٍ غأَٗا

 ٓا٥ٗا دٛ ايًٝايٞ ايباضز٠إٔ ُٮ بػ

 ؾإٕ قٛتٗا غايبًا َا ٜٓطًل نعٝؿًا

ٞٸ ع٢ً ساؾ١ عري٠ َٔ زّ  نشؿطد١ دطٜح َٓػ

 ؼت أنساؽ اؾجح

 ٖٚٛ ٜعاجل غهطات إٛت زٕٚ سطاى

 ظٗس عِٛٝ
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 نآب١

       SPLEEN 

 

 ٜكبٸ ؾٗط ا٭َطاض ايػانب ع٢ً إس١ٜٓ نًٗا

 تسؾك١َٔ قطبت٘ إؿع١ُ با٭َٛاز إ

 بطزًا ًًَُٛا ع٢ً ايػهإ ايؿاسبٌ

 ايكاطٌٓ إٍ دٛاض إكرب٠

 َٚٛتًا ع٢ً ايهٛاسٞ إػًؿ١ بايهباب

 ٜؿتـ ٖطٸٟ عٔ َطقس ؾٛم ايب٬ٙ

 ٖٚٛ وطى دػسٙ اهلعٌٜ ا٭دطب زٕٚ نًٌ

 ٗ سٌ تِٗٝ ضٚح ؾاعط عذٛظ ٗ إٝاظٜب

 بكٛت سعٜٔ نكٛت ؾبح أْٗه٘ ايربز

 إؿتع١ًايٓاقٛؽ ٜٓتشب ٚاؿطب١ 

 تطاؾل بكٛت ساز قٛت ايطقام إبشٛح

 ْٚبت )ايبػتْٛٞ(أَا أعطز )ايهبٸ١( 

 اٱضخ إؿ٪ّٚ يعذٛظ َكاب١ با٫غتػكا٤

 ؾكس دًػا ٜتشسثإ ععٕ

 عٔ سبُٗا ايطاسٌ

 ٗ يعب١ ١٦ًَٝ بايطٚا٥ح ايهط١ٜٗ
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 نآب١

      SPLEEN 

 

 نجري٠ ٖٞ شنطٜاتٞ نأْٞ عؿت أيـ عاّ

 خعا١ْ ند١ُ َعز١ٓ ا٭زضازإْٗا 

 بأٚضام اؾطز ٚا٭ؾعاض ٚايبطاقات ايطقٝك١

 ٚايسٸعا٣ٚ ٚا٭غاْٞ ايعاطؿ١ٝ

 ٚخك٬ت ايؿعط ايهجٝؿ١ إًؿٛؾ١ بايربا٤ات

 إٕ َا ؽؿٝ٘ َٔ ا٭غطاض أقٌ ٖا ىؿٝ٘ ٚدساْٞ اؿعٜٔ

 إْٗا نٗـ ٖٚطّ ٚاغع وٟٛ َٔ اؾجح

 ؾٛم َا ؼٜٛ٘ اؿؿط٠ اؾُاع١ٝ

 عاؾٗا ايكُط, ٜػع٢ ؾٝٗا أْا َكرب٠

 نُا ٜػع٢ ايٓسّ زٚز طٌٜٛ ٜٓكضٸ زا٥ًُا بِٓٗ

 ع٢ً ا٭ععا٤ َٔ أَٛاتٞ

 أْا بٗٛ قسِٜ ًُ٪ٙ ايعٖٛض ايصاب١ً

 تػهٓ٘ أنساؽ َٔ ا٭ظٜا٤ اييت ؾات ظَاْٗا

 ٚتػتٓؿل ؾٝ٘ عبري سل َؿتٛح

 ضغّٛ ايباغتٌٝ ايؿان١ٝ

 ٚيٛسات )بٛؾٝ٘( ايؿاسب١

 ٭ٜاّ إتعجط٫٠ ؾ٤ٞ ٜعازٍ ٗ ايطٍٛ, ا

 عٓسَا ٜطظح ؼت ضناّ ثكٌٝ َٔ ثًٛز ايػٌٓ,

ُٕطٸ٠ ي٬ًَبا٠٫ ايه٦ٝب١  ايهذط تًو ايجُط٠ ا
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 يٝأخص أبعازًا ػعً٘ أبسًٜا

 ؾٝا أٜتٗا إاز٠ اؿ١ٝ مل تعٛزٟ

 غ٣ٛ قدط٠ وٝطٗا ضٴعب غاَض

 تٓاّ ٗ قًب قشطا٤ َػربٸ٠

 نأبٞ ٍٖٛ ػاًٖ٘ عامل غاؾٌ

 ٚأظٌٜ عٔ اـطٜط١

 ت َعاد٘ غٛزاًٜٚاؾبا

 ٚمل ٜعس ٜػين إ٫ ع٢ً ايه٤ٛ ايؿاسب

 ٭ؾع١ ايؿُؼ ايػاضب١
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 نآب١

 

          SPLEEN 

 

 َا أؾبٗين ًَو يب٬ز أَطاضٖا نجري٠

 غين ٚيهٔ عادع, ؾاب ٚيهٔ عذٛظ َٗسّ

 ٜهطٙ امٓا٤ات َ٪زبٝ٘

 ٜٚؿعط بإًٌ َٔ ن٬ب٘ نُا َٔ بك١ٝ اؿٝٛاْات

 ٌ إٍ ْؿػ٘ؾ٬ ايططٜس٠ تػتطٝع إٔ تسخ

 إطح ٫ٚ ايعٴكاب

 ٫ٚ ؾعب٘ ايصٟ ٜػك٘ َٝتًا أَاّ ؾطؾت٘

 ٚست٢ قكا٥س َٗطٸد٘ إؿهٌ إهشه١

 مل تعس قازض٠ ع٢ً تػ١ًٝ ٖصا إطٜض ايكاغٞ

ٛٸٍ غطٜطٙ إٛؾٸ٢ إٍ قرب  ؾكس ؼ

 ٚغٝسات اؿاؾ١ٝ ايًٛاتٞ هسٕ نٌ ٭َري ٬ًْٝ

 مل ٜعسٕ قازضات ع٢ً ابتساع ظ١ٜٓ ؾادط٠

 ع ا٫بتػا١َ َٔ ٖصا اهلٝهٌ ايعُٛٞتٓتع

 ٚايعايٹِ ايصٟ ٜكٓع ي٘ ايصٖب

 عذع عٔ إٔ ٜٓتعع َٔ نٝاْ٘

 ٖصا ايعٓكط إتٗسّ

 ٚست٢ ٓاَات ايسّ اييت اْتكًت إيٝٓا َٔ ايطَٚإ

 ٚاييت ٜتصنطٖا اؾبابط٠ ٗ أٚاخط أٜاَِٗ
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 مل تػتطع إٔ تعٝس ايسف٤ إٍ ٖصٙ اؾج١ اؿُكا٤

 بس٫ً َٔ ايسّ اييت ٜػٌٝ ٗ ؾطاٜٝٓٗا

 َا٤ ْٗط ايٓػٝإ ايعٳؿٹٔ
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 نآب١

         SPLEEN 

 

 عٓسَا تٓطبل ايػُا٤ إهؿٗطٸ٠ ايجك١ًٝ نايػطا٤

 ع٢ً ايٓؿؼ اؿع١ٜٓ, ؾطٜػ١ ايػأّ ايطٌٜٛ

ٌٸ زا٥ط٠ ا٭ؾل بصضاعٝٗا  ٚتٌ ن

 ٚتكب عًٝٗا ْٗاضًا قاًُا أؾس سعًْا َٔ ايًٝايٞ

 ٔٚعٓسَا تتشٍٛ ا٭ضض إٍ غذٔ عٳؿٹ

 ٜٚػسٚ ا٭ٌَ ٚطٛاطًا ٜهطب اؾسضإ ظٓاسٝ٘

 ٚضأغ٘ بايػكٛف إتساع١ٝ

 خٝٛط٘ اهلا١ً٥ٚعٓسَا ٜطغٌ إطط 

 َكًسًا بٗا قهبإ غذٔ ٚاغع

 ٜٚٓػر ؾعب أخطؽ َٔ ايعٓانب ايس١٦ْٝ

 ؾبان٘ ٗ ت٬ؾٝـ أزَػتٓا

 تؿاد٦ٓا زقات أدطاؽ غانب١

 ٚتطًل مٛ ايػُا٤ ع٬ًٜٛ كٝؿًا

 ١ُ٥ ب٬ ٚطٔعٌٜٛ ايٓؿٛؽ اهلا

 عٓسَا تًرٸ بايٓٛاح ٚايؿه٣ٛ

 ٚعٓسٖا تتتابع ٗ ْؿػٞ أضتاٍ َتباط١٦

 َٔ ايعطبات اؾٓا٥ع١ٜ

 ٫ ٜتكسَٗا طبٌ ٫ٚ َٛغٝكا

 ؾا٭ٌَ ٜبهٞ َكٗٛضًا



 
- 74 - 

 

 ٚايكًل ايؿٛٝع إتذبٸط

 ٜٓشين ؾٛم ضأغٞ يٝػطؽ ؾٝ٘

 عٳًُ٘ ا٭غٛز
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 َعصب ْؿػ٘

       L'HEAUTONTIMOROUMENOS 

 

 بو ٜا ْؿػٞ زٕٚ سكس ٫ٚ غهبغأنط

 نُا ٜهطب اؾعاض ٚنُا نطب َٛغ٢ ايكدط٠

 ٚغأدعٌ دؿٓٝو ٜتؿذطإ َا٤ ايعصاب

 ٭ضٟٚ قشطا٥ٞ

 ٚغتػبح ضغبيت إؿع١ُ بايطدا٤

 ٗ ؾ١ زَٛعو إاؿ١

 نُا تػبح ايػؿ١ٓٝ ٗ عطض ايبشط

 ٚمٝبو ايػايٞ ايصٟ أغهط قًيب

ٚٸٟ ؾٝ٘ نايطبٌ ٜسم زقات اهلذّٛ  غٝس

 تٴ ايًشٔ ايٓاؾع ٗ ايػُؿ١ْٝٛ اٱهل١ٝأيػٵ

 بؿهٌ ايػدط١ٜ اي١ُٗٓ

 اييت تٗعْٞ ٚتٓٗؿين

 أْا ايكطخ١ اؿاز٠ ٗ قٛتٞ

 ٚايػټِ ا٭غٛز ٗ زَٞ

 أْا إطآ٠ إؿ٪١َٚ اييت تت٢ًُ

 ؾٝٗا إطأ٠ ايؿطغ١ ٚدٗٗا

 أْا اؾطح ٚايػهٌ أْا اـسټ ٚايكٸؿع١

 أْا اؾػس ٚز٫ٚب ايتعصٜب

 ايهش١ٝأْا اؾ٬ز ٚ
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 أْا َكام زَا٤ قًيب

 ٚأسس ٖ٪٤٫ إٓبٛشٜٔ ايعٛاّ

 ايصٜٔ سٴهِ عًِٝٗ بايهشو إ٪بس

 ٚيهٔ اَتٓع عًِٝٗ ا٫بتػاّ
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 ايؿُؼ

       LE SOLEIL 

 

 ع٢ً طٍٛ ايهاس١ٝ ايكس١ّ ٚٗ ا٭نٛار

 اييت أغسيت َػايٝل ْٛاؾصٖا

 يتػرت خؿاٜا ايؿذٛض

 اي٬ٖب ٚعٓسَا تكبٸ ايؿُؼ احملطق١ ؾعاعٗا

 ع٢ً إس١ٜٓ ٚاؿكٍٛ ٚايكُح ٚايػٸطٛح

 أشٖب ٚسسٟ ٭ُطٸٕ ع٢ً يعب١ إػاٜؿ١ *

 أغتًِٗ ايكٛاٗ ٗ نٌ ايعٚاٜا ٚا٭ضنإ

 أتعجط بايهًُات نُا ٜتعجط ايػا٥ط بايب٬ٙ

 ٚأضتطِ أسٝاًْا بأبٝات نٓت قس سًُت بٗا ط٬ًٜٛ

 ايؿُؼ ـ ٖصا ا٭ب اؿاْٞ ـ تٗعأ بايهعٝـ

 كٍٛ ايسٚز ٚايٛضٚزٚتٛقٜ ٗ اؿ

 ٚتبدط ٗ اؾٛ اهلُّٛ

 ٚتؿتح ايعكٍٛ ُٚٮ اـ٬ٜا بايعػٌ

 ؽًع ايؿباب ع٢ً ايؿٝٛر ايعادعٜٔ

 ؾتًُ٪ِٖ بإطح ٚاؿ٠ٚ٬ نايكباٜا ايباؾعات

 ٚتأَط إٛاغِ بإٔ تُٓٛ ٚتٓهر

 ٗ ايكًب اـايس ايصٟ ٜطٜس إظٖاضًا زا٥ًُا

 سٕٚعٓسَا تٓعٍ نُا ٜٓعٍ ايؿاعط ٗ ضساب إ

 تطؾع َٔ قسض أتؿ٘ ا٭ؾٝا٤ ٚأزْاٖا
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 ٚتٓعٍ ًَه١ زٕٚ نذٝر ٫ٚ ساؾ١ٝ

 ع٢ً نٌ إؿاٗ ٚنٌ ايككٛض

 

 ــــــــــــــــــــ

 َا ٜسع٢ ٗ ايطٜان١ ايّٝٛ بػٝـ ايؿٝـ *
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 ايبذع١

       LE CYGNE 

 َٗسا٠ إٍ ايؿاعط ؾٝهتٛض ٖٛغٛ

 أؾهط بو ٜا اْسضَٚاى

 ٖصا ايٓٗط ايكػري ايؿكري

 ايصٟ نإ إطآ٠ ايه٦ٝب١ اييت تأيل عًٝٗا ٗ إانٞ

َټًو  د٬ٍ آ٫ّ تط

 ٖٚصا ))ايػُٝٛا(( ايهصاب ايصٟ نبٸطت٘ زَٛعو

 نٌ شيو أخكب ؾذأ٠ شانطتٞ إبسع١

 ٚأْا أدتاظ ))ايهاضٸٚظٌٜ(( اؾسٜس

 باضٜؼ ايكس١ٜ مل ٜعس هلا ٚدٛز, ؾؿهٌ إس١ٜٓ

 ْػإٜتبسٸٍ ٚاأغؿاٙ بأغطع ٖا ٜتبسٸٍ قًب اٱ

 إْٞ أض٣ ٚبعٌ اـٝاٍ ؾك٘ َعػهط ا٭نٛار ٚخٝاّ ايػٸريى

ُٸا٤  ٚايرباٌَٝ ٚا٭عؿاب ٚايهتٌ ايك

ٛٸْٗا َا٤ اؿهط با٭خهط  اييت ي

 ٚا٭ؾٝا٤ ايتاؾ١ٗ إتٓٛع١ اييت تًتُع ٗ ايٓٛاؾص

 ٖٓاى ناْت تٓتؿط قسًّا سٝٛاْات ايعطض

 ٖٚٓاى ضأٜت شات قباح

 ايعُاٍ َٔ َِْٛٗٗ تًو ايػاع١ اييت ٜٗب ؾٝٗا 

 ؼت ايػُا٤ ايكاؾ١ٝ ايباضز٠

 ٚتطًل ايسَِّٔ ؾٝٗا ظٚبع١ قا١ُ ٗ اهلٛا٤ ايػانٔ

 ظع١ ٖاضب١ َٔ قؿكٗا تهطب ا٭ضض بكا٥ُتٝٗا
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 ٚػطدط ضٜؿٗا ايٓاقع ع٢ً ا٭ضض ايٛعط٠

 ٚتؿتح َٓكاضٖا عٓس غاق١ٝ داؾ١

 ٚتعٳؿِّط دٓاسٝٗا بايرتاب, ٚاؿٌٓ ٜؿسٸٖا

 طٓٗا, ٚيػإ ساهلا ٜكٍٛ:إٍ ْاٍ عري٠ َٛ

 أٜتٗا إٝاٙ َت٢ تٓٗايٌ أَطاضًا

 ٜٚا أٜتٗا ايكاعك١ َت٢ تٓكهٸٌ

ٗٸ ايعذٝب ايتاعؼ نأْػإ ))أٚؾٝس((  ؾرتا٣٤ يٞ ايطا٥ط اـطا

 ايسان١ٓ ايعضق١ٖٚٛ ٜتذ٘ مٛ ايػُا٤ 

 ايػاخط٠ ايكاغ١ٝ

ِّـ ؾٛم عٓل َتؿٓر  ٚقس َسٸ ضأغ٘ إتً

 هللنأْ٘ ٜٓشٞ باي١ُ٥٬ ع٢ً ا

 باضٜؼ تتبسٍ يهٔ ؾ٦ًٝا ٚاسسًا ٗ ْؿػٞ ايه٦ٝب١ مل ٜتبسٍ

 ؾايككٛض اؾسٜس٠ ٚإٓؿآت ٚا٭نٛاّ ٚايهٛاسٞ ايكس١ّ

 نًٗا أقبشت ٗ ْٛطٟ َٓشٛت١ ضَع١ٜ

 ٚأعع شنطٜاتٞ أقبشت أثكٌ َٔ نتٌ ايكدٛض

 ٚأَاّ ٖصا ))ايًٛؾط(( تعصبين قٛض٠ َع١ٓٝ

 ١إْٞ أؾهط ببذعيت ايهبري٠ عطناتٗا ايكًك

 إهشه١ ايػا١َٝ نشطنات إٓؿٌٝ

 ٚاييت تػصٜٗا ضغب١ غا١َٝ

 ٚأؾهط بو با أْسضَٚاى ٚأْت تطٌُ

 بٌ شضاعٞ ظٚز عِٛٝ
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 ناؿٝٛاْايعادع بٌ ٜسٟ بريٜؼ ايطا٥ع

 ٚتٓشٌٓ َػًٛب١ ايؿهط ظاْب قرب ؾاضؽ

 ٜا أض١ًَ ))ٖهتٛض(( ٚظٚد١ ))ًٖٝٝٓٛؽ((

 ١ٚأٜهًا أؾهط بايعل١ٝ إػًٛي١ إعطٚق

َٴؿتؿ١  عٔ مثاض دٛظ اهلٓس اٱؾطٜك١ٝ تسٚؽ ٗ ايٛسٌ 

 بعٌٝٓ ظا٥ؿتٌ ٚضا٤ أغٛاض ايهباب

 ٚأؾهط بهٌ َٔ ؾكس ؾ٦ًٝا ٫ ّهٓ٘ تعٜٛه٘

 بايصٜٔ ٜؿطبٕٛ زَٛعِٗ ّٚتكٕٛ آ٫َِٗ

 نٝتا٢َ ايص٥ب١ ايطٝب١ ايٓاسًٌ ايصابًٌ نا٭ظٖاض

 أؾهط بايػاب١ اييت أقبشت َٓؿ٢ يعكًٞ

 نط٣ قس١ّ نُا ٜسم ايبٛمؾتسم ٗ قسضٟ ش

 أؾهط بايبشاض٠ إٓػٌٝ ؾٛم دعٜط٠ نا٥ع١

 با٭غط٣ ٚإػًٛبٌ ٚبهجرئٜ غريِٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 82 - 

 

 ايعُٝإ

       LES AVEUGLES 

 

 تأًَِٝٗ ٜا ْؿػٞ إِْٗ سكًا بؿعٕٛ

 نأِْٗ ُاثٌٝ يعطض ا٭ظٜا٤ بايتدٌُ َهشهٕٛ

 كٝؿٕٛ نايػا٥طٜٔ ٗ َِْٛٗ ؾاشٕٚ

ٜٴعطف إٍ   أٜٔ عسقاتِٗ ا١ًُٕٛ ٜتٛد٫ٕٛٗ 

 ٚنإٔ عِْٝٛٗ اييت خبت ؾٝٗا ايؿع١ً اٱهل١ٝ

 تبك٢ َطتؿع١ إٍ ايػُا٤ نأِا يًبعٝس ٜتطًعٕٛ

 ٫ أسس ٜطاِٖ أبسًا بط٩ٚغِٗ إجك١ً اؿا١ٕ

 نٛ ا٭ضض ٜٓشٕٓٛ

 ٚهتاظٕٚ ٖهصا اي٬ّٛ اي٬قسٚز

 ٖصا ايؿكٝل اـايس يًكُت ؾٝا أٜتٗا إس١ٜٓ

 تهشهٌ سٛيٓا ٚتػٌٓ ٚتكطخٌ بُٝٓا أْت

 ٜػتػطقو ايػطٚض ست٢ ايؿطاغ١

ٞٸ نٝـ أدط ْؿػٞ أْا أٜهًا  اْٛطٟ إي

 ٚبأنجط ٖا ٜؿعًٕٛ ش٫ًٖٛ ٚأقٍٛ:

 عٔ أٟ ؾ٤ٞ ٜبشح ٗ ايػُا٤

 نٌ ٖ٪٤٫ ايعُٝإ
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 إٍ عابط٠

      A UNE PASSANTE 

 

ِٸ اٯشإ َٔ سٛيٞ ٜٛيٍٛ  نإ ايؿاضع ايصٟ ٜك

 ت سػٓا٤ م١ًٝ ؾاضع١ ايكسَٚط

َٳٗٝب  ف١ًً بايػٛاز ًٜؿٗا سعٕ 

 تطؾع ٚؼطى بٝس َرتؾ١ أشٜاٍ ثٛبٗا إططٸظ

 تتػِ بايٓبٌ ٚايطؾاق١ ٚؼ٢ٛ بػاقٞ ُجاٍ

 ٚأْا نٓت أعب نُٔ أخصٙ اهلصٜإ

 َٔ عٝٓٝٗا ـ تًو ايػُا٤ ايسان١ٓ ـ

 اؿ٠ٚ٬ ايػاسط٠ ٚايًص٠ ايكات١ً

 ٜتٗا اؿػٓا٤ اهلاضب١ٜا يٮيل ايصٟ ٜعكب٘ ايًٌٝ أ

 اييت دعًتين ْٛطتٗا أخًل ؾذأ٠ َٔ دسٜس

 أؾًٔ أضاى أبسًا إ٫ ٗ ا٭بس١ٜ

 أؾًٔ أضاى ٗ َهإ بعٝس َٔ ٖٓا

 بعس ؾرت٠ ط١ًٜٛ أٚ قس ٫ أضاى َطًكًا

 ٭ْٞ ٫ أعطف إٍ أٜٔ تٗطبٌ

 ٚأْت ٫ تعطؾٌ إٍ أٜٔ أشٖب

 ٜا أْت اييت نإ َٔ إُهٔ إٔ أسبٗا

  تعطؾٌ شيوٜا أْت اييت
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 ؾؿل إػا٤

       LE CREPUSCULE DU SOIR 

 

 أقبٌ إػا٤ ايؿاتٔ قسٜل ايكاتٌ

 إْ٘ ٜعسـ ناجملطّ غطٛات َهت١َٛ

 ٚايػُا٤ تٛقس أبٛابٗا بب٤٘ نُدسع نبري

 ؾٝٓكًب اٱْػإ ايٓاؾس ايكرب ٚسؿًا ناضًٜا

 أٜٗا إػا٤ ـ إػا٤ اؿبٝب ا٭ثري ع٢ً

 ٜساٙ إٔ تك٫ٛ غري ناشبتٌَٔ تػتطٝع 

ُٹًٓا ايّٝٛ ـ  عٳ

ٜٴععٸٟ ايٓؿٛؽ  إاٙ إػا٤ ايصٟ 

 اييت تٓٗؿٗا أقػ٢ اٯ٫ّ

 ٜٚععٸٟ ايعايٹِ ايعٓٝس ايس٩ٚب إجكٌ اؾب١ٗ

 ٚايعاٌَ ايصٟ ٜعٛز إٍ ؾطاؾ٘ قينٸ ايٛٗط

 ٗ إػا٤ تػتٝكٜ ايؿٝاطٌ إؿػس٠ ٗ ا٭دٛا٤

 َتجاق١ً نأْٗا ضداٍ ا٭عُاٍ

 ّ ٖٚٞ تطري بإكاضٜع ٚا٭ؾاضٜعٚتكطس

 عرب ا٭نٛا٤ اييت تعكـ بٗا ايطٜح

ٗٵط ٗ ايؿٛاضع ـ قط٣ ايٌُٓ ـ  ٚوتسّ ايعٴ

 ٜؿتح َٓاؾصٙ ٜٚؿل يٓؿػ٘ ٗ نٌ َهإ

 ططٜكًا خؿًٝا نايعسٚ إٗادِ

 ٜٚتشطى نايسٚز ٗ قًب َس١ٜٓ ايٛسٍٛ
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 ٜػتكب َٔ اٱْػإ قٛت٘

ٜٴػُع ٖٓا ٖٚٓاى قؿري إ  طابذٚٗ إػا٤ 

 ٚقطار إػاضح ٚقدب إٛغٝكا

 ُٚت٧ً َٛا٥س ايهٝٛف بايعاٖطات

 َٚٔ تٛاطأ َعٗٔ َٔ ايٓكابٌ ٚايًكٛم

 يٝػتأْؿٛا عًُِٗ ب٬ ٚاظع َٔ نُري

 ؾٝسُٖٕٛ بطؾل ايكٓازٜل ٚايبٝٛت

ِّٓٛا  عٝؿِٗ يبهع١ أٜاّ يٝ٪

 ٜٚٛؾطٚا ـ٬ًٝتِٗ ايهػا٤

 ؾاغتػطقٞ ٜا ْؿػٞ ٗ ايتأٌَ

 عكب١ٝٗ ٖصٙ ايًش١ٛ اي

 ٚأقُٞ أشْٝو عٔ ٖصا اهلسٜط

 ؾٗصٙ ٖٞ ايػاع١ اييت تؿتسٸ ؾٝٗا آ٫ّ إطن٢

 ٭ٕ ايًٌٝ إًِٛ ٜأخص غٓاقِٗ

ٛٸ٠ إؿرتن١  ؾتٓتٗٞ أٜاَِٗ ٜٚٓسؾعٕٛ إٍ اهُل

 بعس إٔ ُت٧ً إؿاٗ بآٖاتِٗ

 ٚئ ٜأتٞ أنجطِٖ يتٓاٍٚ اؿػا٤ ايًصٜص

 قطب ايٓاض إٍ داْب َٔ وب

 ٜعطؾٛا َطًكًا س٠ٚ٬ ا٫يتؿاف سٍٛ إٛقس ٭ٕ ايهجرئٜ مل

 ٫ٚ س٠ٚ٬ ايعٝـ اؿكٝكٞ
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 ضٚح اـُط

     L'AME DU VIN 

 

 أْؿست ضٚح اـُط شات َػا٤ ٗ ايكٛاضٜط

 إيٝو أٜٗا اٱْػإ ايععٜع احملطّٚ

 أطًل َٔ دػين ايعدادٞ ٚختُٞ ايصٖيب

 ْؿٝسًا ٦ًًَٝا بايهٝا٤ ٚاٱخا٤

 ٟ ؼتاد٘ ايطب٠ٛ إًتٗب١أْا أعطف اؾٗس ايص

 َٔ ايهسح ٚايعطم ٚاؾٗس ٚأؾع١ ايؿُؼ احملطق١

 ست٢ أٚيس ٚتسبٸ ٗ نٝاْٞ ؾع١ً اؿٝا٠

 يهين ئ أنٕٛ عاق٘ ٫ٚ ؾطٜط٠

 ٭ْٞ أؾعط بػبط١ ع١ُٝٛ

 ٚأْا أمسض ٗ سًل إْػإ أْٗه٘ ايعٌُ

 ؾإٕ قسضٙ ايساؾ٧ غٝهٕٛ يٞ قربًا

 ؾٝ٘ أس٢ً ٚأَتع َٔ ايهٗـ ايباضز ايصٟ نٓت

 ٌٖ تػُع قٛت تطاتٌٝ ا٭سس ترتزز

 ٚا٫ٌَ ايصٟ ٜعغطز ٗ قسضٟ اـاؾل

ُٸط عٔ غاعسٜو يتهعُٗا ع٢ً إٓهس٠  ؾعٓسَا تؿ

 غٛف ُذسٸْٞ ٚتؿعط بايؿطح

 غأغهب ايًٗب ٗ عٝين ظٚدتو إؿت١ْٛ

 ٚأعٝس يٛيسى قٛت٘ ٚتٛضٸز خسٸٜ٘
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ٞٸ ايصٟ أٖٚٓت شضاعٝ٘  ٚغأنٕٛ يًطٜان

 أعبا٤ اؿٝا٠

 يصٟ ٜؿسٸ َٔ عه٬ت ايهازسٌايعٜت ا

 ٚٗ دٛؾو غاغك٘ ضسٝكًا ْباتًٝا

 ٚسب١ مث١ٓٝ أيك٢ بٗا ايعاضع ا٭ظيٞ

ٜٴٓبت سبٓا ؾعطًا  نٞ 

 ٜتكاعس مٛ ايعطف اٱهلٞ

 نعٖط٠ ْازض٠
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ـٹطٳمٳ  ٔط يكاطٞ ا

      LE VIN DES CHIFFONNIERS 

 

 ع٢ً ن٤ٛ َكباح ايؿاضع احملُطٸ

 ٚتكؿع ؾٝ٘ ايعدازايصٟ تت٬عب بؿتًٝ٘ ايطٜح 

 ٚٗ قًب ناس١ٝ قس١ّ تؿب٘ إتا١ٖ إٛس١ً

 ؾٝٗا ٜعزسِ ايٓاؽ بكدب ٚنذٝر عاقؿٌ

 ٜكبٌ يكاٙ اـطم ٖٚٛ ٜٗعٸ ضأغ٘

 ٜٚكطسّ باؾسضإ ٜٚهطبٗا نأْ٘ ؾاعط

 زٕٚ إٔ ًٜكٞ با٫ً إٍ ايٛؾا٠ َٔ أتباع٘

 يٝػهب شٚب قًب٘ ٗ َؿاضٜع فٝس٠

 اٌْؾٝكػِ ا٭ّإ ًّٚٞ أمس٢ ايكٛ

 ٜكطع اـبجا٤ ٜٚأخص بٝس ايهشاٜا

 ٚؼت ايػُا٤ إُتس٠ نايػطازم إعًل

 ايؿدك١ٝ ٜٓتؿٞ بطٚا٥ع ؾها٥ً٘

 أدٌ إٕ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ أضٖكتِٗ ُّٖٛ ايعا١ً٥

 ٚطشِٓٗ ايهسح ٚعصبتِٗ ايػٕٓٛ

 ٚقكُت ٚٗٛضِٖ احمل١ٝٓ ؼت أنساؽ ايٓؿاٜات

 اييت قصؾتٗا باضٜؼ اهلا١ً٥ َٔ دٛؾٗا

 ُٸدتِٗ عطٛض ايسٸْإغٝعٛزٕٚ ٚقس ن

ٝٸهت ْٛاقِٝٗ إعاضى  ٜتبعِٗ ضؾام ب

 تتسٍ ؾٛاضبِٗ نأع٬ّ قس١ّ



 
- 89 - 

 

 ٚتٓتكب أَاَِٗ

 ايبٝاضم ٚايعٖٛض ٚأقٛاؽ ايٓكط باستؿاٍ غشطٟ

 ٚٗ نذٝر ٖصٙ ايعطبس٠ إتٮي١٦

 يٮبٛام ٚايؿُؼ ٚايكطار ٚايطبٍٛ

 باجملس يًؿعب إٓتؿٞ باُؿبٸ غٝأتٕٛ

 ٜل سًل اٱْػإٖهصا تٓجط اـُط عٔ طط

 ٚعرب َػري٠ اٱْػا١ْٝ ايعابج١ اي١ٖٝ٬

 ايصٖب َٔ َٓبع٘ ايػاسط

 ٜؿين َآثطٙ ٜٚػٛز بعطا٤ات٘

 غٝاز٠ ًَو سكٝكٞ

 ٚاهلل ايصٟ أزضن٘ ايٓسّ

 قٓع ايٓعاؽ يٝػطم ؾٝ٘ أسكازٙ

 ٖ٪٤٫ ايعذا٥ع إٓبٛشٜٔ ٜٚٗسٖس

 أس٬َِٗ

 ؾأناف اٱْػإ إٍ شيو اـُط٠

 ؿُؼتًو ا٫ب١ٓ إكسغ١ يً
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 ٔط٠ ايكاتٌ

      LE VIN DE L'ASSASSIN 

 

 أْا سط ؾعٚديت َاتت ٚأغتطٝع إشًا

 إٔ أؾطب ست٢ ايجُاي١

 سٌ نٓت أضدع إيٝٗا خايٞ ايٛؾاض

 نإ قطاخٗا ٜكطع ْٝاٙ قًيب

 أْا غعٝس اٯٕ نًُو

ٞٸ ٚايػُا٤ ضا٥ع١  ؾاهلٛا٤ ْك

 يكس نإ يٓا َجٌ ٖصا ايكٝـ عٓسَا ٚقعت ٗ سبٗا

 ايُٛأ ايطٖٝب ّعقين. ٚست٢ أضتٟٛ أستاز

 إٍ غع١ قربٖا َٔ اـُط

 ٖٚصا يٝؼ بايؿ٤ٞ ايكًٌٝ

 يكس قصؾتٗا ٗ دٛف ب٦ط

 ٚؾٛقٗا أيكٝت بهٌ َاع٢ً ساؾتٝ٘ َٔ أسذاض

 ٚغأْػاٖا إٕ اغتطعت

 ضدٛت َٓٗا َٛعسًا عٓس إػا٤ ع٢ً ططٜل ١ًَُٛ

 باغِ َا ٜطبطٓا َٔ سٓإ ٚقػٳِ ٫ ؾهاى َُٓٗا

 ْعٝس ايكؿا٤ بٝٓٓاٚست٢ 

 نُا ٗ ا٭ٜاّ اؾ١ًُٝ َٔ غطآَا

 ٚأتت ـ إدًٛق١ اؿُكا٤ ـ

 ٚمٔ ٖهصا ٜعرتٜٓا أسٝاًْا اؾٕٓٛ
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 ناْت بعسٴ ١ًْٝ بايطغِ َٔ تعب ايػٌٓ

 ٚأْا نٓت َٛيعًا بٗا ٚهلصا قًت هلا:

 اخطدٞ َٔ ٖصٙ ايسْٝا

 ٫ أسس ٜػتطٝع ؾُٗٞ. ٌٖ َٔ ٚاسس

 َٔ ٖ٪٤٫ ايػهاض٣ اجملاٌْ

 ٜؿهط ٗ يٝايٝ٘ ايػك١ُٝ

 إٔ ٜكٓع َٔ ا٭نؿإ ٔطًا ؟

 ٖصٙ ايؿادط٠ احملك١ٓ نكهبإ غهو اؿسٜس

 مل تعطف اؿب اؿكٝكٞ ًَٜٛا ٫ ٗ قٝـ ٫ٚ ؾتا٤

 ع٢ً ايطغِ َٔ غشطٖا ا٭غٛز

 َٚٛنب شعطٖا اؾُٗٓٞ

ُٸٗا ٚزَٛعٗا  ٚقٛاضٜط غٴ

 ٚقًٌٝ غ٬غًٗا ٚعٛاَٗا

 ٖا إْٞ سطٸ ٚسٝس

 ػا٤ ست٢ أؾكس ايٛعٞغأغهط ٖصا إ

 ثِ أضقس ٭ْاّ ع٢ً ا٭ضض نايهًب

 زٕٚ خٛف ٫ٚ ْسّ

 ٚباغتطاع١ ايعطب١ ايجك١ًٝ

 إٮ٣ بايطٌ ٚاؿذاض٠

 ٚنصا ايكاططات ايؿسٜس٠ ايػطع١

 إٔ تػشل ضأغٞ اجملطّ
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 أٚ تؿططْٞ ْكؿٌ

 غٝإ إْٞ ٭ٖعأ باؾ١ٓ ٚاؾشِٝ

 ٚبإا٥س٠ إكسغ١....
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 ٔط٠ ايعؿام

       LE VIN DES AMANTS 

 

 ايؿها٤ ايّٝٛ َؿطم ظاٙ

 ؾًٓػاؾط ع٢ً دٛاز َٔ ٔط

 بػري ضٳغٳٔ ٫ٚ ؾهِٝ ٫ٚ َُٗاظ

 إٍ مسا٤ غشط١ٜ ضا٥ع١

ـٹ أثط ايػٸطاب ايبعٝس  ٚيٓكت

 ٗ ظضق١ ايكباح ايكاٗ

 ن٬ُنٌ ٜػٛقُٗا قسض قتّٛ

 َٗسٖسٜٔ بطؾل ؾٛم دٓاسٞ

 ظٚبع١ غري ٖٛدا٤

 َٛاظ ٚغٓػبح ٜا ؾكٝك١ ضٚسٞ ظٕٓٛ

 ب٬ ضاس١ ٫ٚ ٖس١ْ

 إٍ ؾطزٚؽ أس٬َٞ
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 اهلسّ

       LA DESTRUCTION 

 

 ٜهططب ايؿٝطإ بػري اْكطاع إٍ داْيب

 ٜػبح َٔ سٛيٞ نٗٛا٤ ٫ ّهٔ ٕػ٘

 ؾأبتًع٘ ٚأسؼ ب٘ ًٜٗب ض٥يت

 ًّٚ٪ٖا ؾ٠ٛٗ آمث١ أظي١ٝ

 ٚأسٝاًْا ٜٓتٗع سيب ايهبري يًؿٔ

 ؾٝتدص ؾهٌ اَطأ٠ باضع١ اؿػٔ ٚاؾُاٍ

 ٜٚتصضع عذر خازع١ َٔ اهلُّٛ

ٛٸز ؾؿيت ع٢ً َؿطٚبات نط١ٜٗ  يٝع

 ٖٚهصا ٜكٛزْٞ بعٝسًا عٔ ْٛط اهلل

 ٫ٖجًا قطًُا َٔ ايتعب

 إٍ أعُام غٍٗٛ ايهذط إرتا١َٝ ايكاس١ً

ٝٵط٠  ٜٚكصف ٗ عٝينٸ إُت٦ًتٌ سٳ

 خٹطٳقًا ًَٛث١ ٚدطاسًا ؾاغط٠

 ٚآي١ يًٗسّ َهطٸد١ بايسّ
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 ٜٓبٛع ايسّ

       LA FONTAINE DE SANG 

 

ٝٸٌ يٞ أسٝاًْا بإٔ زَٞ هطٟ ٖسٸاضًا  ى

ٞٸ ايٓشٝب  نٝٓبٛع إٜكاع

 ٚأمسع٘ ٜػٌٝ غطٜط َتكٌ

 يهين عبجًا أتؿشل ْؿػٞ ٭دس دطسٞ

 ٚعرب إس١ٜٓ ٜٓسؾع نأْ٘ ٗ سكٌ ؾػٝح

ٛٸٍ ايب٬ٙ إٍ دعض قػري٠  يٝش

 ٚيريٟٚ ُٚأ نٌ كًٛم

ٛٸٕ ايطبٝع١ باؿُط٠ ًٜٚ 

 ت َٔ اـُٛض اـازع١ٚغايبًا َا طًب

 إٔ تٴػٳّهٔ ٚيٛ يّٝٛ ٚاسس

 ايطعب ايصٟ ٜػتأنًين

 ؾاـُط هعٌ ايعٌ أنجط قؿا٤ ٚا٭شٕ أزم مسعًا

 ٚعجت ٗ اُؿبٸ عٔ إغؿا٠٤ ب٬ ٖٛادؼ

 يهٔ اؿب مل ٜهٔ يٞ غ٣ٛ ؾطاف َٔ قتاز

 ٚٴدس يريٟٚ ُٚأ تًو ايؿتٝات

 ايًٛاتٞ ٖٔ بػري قًب
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 ط٠ غٝجريضس١ً إٍ دعٜ

     UN VOYAGE A CYTHERE 

 

 نإ قًيب ٜطؾطف ؾطسًا نعكؿٛض

 ٚوًل طًٝكًا سٍٛ سباٍ ايػؿ١ٓٝ

 ٖٚٞ تؿلټ ايعٴباب ؼت مسا٤ ب٬ غّٝٛ

 ن٬ُى أغهطت٘ ايؿُؼ إتأيك١

 َا ٖصٙ اؾعٜط٠ ايػٛزا٤ اؿع١ٜٓ ؟

 قٌٝ يٓا إْٗا ))غٝجري(( ايبًس ايصٟ اؾتٗط ٗ ا٭غاْٞ

 ٟ ايتاؾ٘ٚا٥ٌٕٛ ا٭غطٛض

 يهٌ ايهٍٗٛ ايععٸاب

 اْٛطٚا إيٝ٘ إْ٘ أضض ؾكري٠

 ٜا دعٜط٠ أعصب ا٭س٬ّ ٚأس٢ً ا٭عٝاز

 إٔ ؾبح ))ؾٝٓٛؽ(( ايطا٥ع

 ٫ ٜعاٍ وّٛ ؾٛم عاضى نُا وّٛ ايؿصا

 ّٚٮ ايٓؿٛؽ باؿب ٚايؿتٛض

 أٜتٗا اؾعٜط٠ ايطا٥ع١ إؿطٚؾ١ باٯؽ

 ٚايػاضق١ با٭ظٖاض

 بس َٔ ْٝع ا٭َِأٜتٗا إباضن١ إٍ ا٭

ُٕتعبٸس٠  إٔ تٓٗسات ايكًٛب ا

 تتكاعس ؾٝٗا نايبدٛض ؾٛم بػتإ َٔ ايٛضز

 ٚنٗسٌٜ اؿُاّ اـايس
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 يهٔ غٝجري مل تٳعٴس غ٣ٛ بكع١ دطزا٤

 ٚقشطا٤ قدط١ٜ ٜكًكٗا قطار ساز

 ٚيهين حملت ؾٝٗا ؾ٦ًٝا ؾطٜسًا

 مل ٜهٔ َا ضأٜت٘ َعبسًا تًًٛ٘ ا٭ؾذاض

 اييت تعؿل ا٭ظٖاض تطٛف ب٘ ايها١ٖٓ ايؿاب١

 ٚقس أهلبت دػسٖا ْاض خؿ١ٝ

 ؾؿكت ثٛبٗا ايتُاغًا يًٓػُات ايعابط٠

 ؾعٓسَا نٓا ْػاٜط ايؿاط٧ عٔ قطب

ٚٸع ايعكاؾري بأؾطعتٓا ايبٝها٤  ْٚط

 طايعتٓا َؿٓك١ بج٬خ ضنا٥ع

 تٓتكب غٛزا٤ ٗ ايؿها٤

 نؿذط٠ ايؿطبٌ

 ٚدٛاضح ايطري ؼ٘ ع٢ً ٖصا إطع٢

 قس ْهرٚتؿتو بِٓٗ َؿٓٛم 

 ٚنٌ داضح َٓٗا ٜػطؽ َٓكاضٙ ايًٓ نآي١ ساز٠

َٸ٢ َٔ ٖصٙ اؾٝؿ١ إتعؿ١ٓ َٴس  ٗ نٌ ضنٔ 

 ناْت ايعٝٓإ ػٜٛؿٌ ؾاضغٌ

 َٚٔ بطٓ٘ إبكٛض ناْت ا٭َعا٤ ايجك١ًٝ

 تػٌٝ ع٢ً ايؿدصٜٔ

 ٚقس أغبع٘ د٬زٚٙ إتدُٕٛ

 بٗصٙ ايٛي١ُٝ ايهط١ٜٗ
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 بهطبات َٓاقريِٖ تؿًٜٛٗا ٚخكًٝا

 قساَ٘ ضاح قطٝع َٔ اؿٝٛاْات اؿاقس٠ٚؼت أ

 ٜسٚض ٜٚطٛف ٜتٛغط٘ ٚسـ ندِ

 نأْ٘ اؾ٬ز ٜي ظباْٝت٘

 ٜا غانٔ غٝجري ٜا طؿٌ مسا٤ ضا٥ع١ اؾُاٍ

 عاْٝت ا٫ستكاض بكُت تهؿريًا

 عٔ َباز٥و ايس١٦ْٝ ٚخطاٜاى اييت سطَتو َٔ ايكرب

 أٜٗا إؿٓٛم إهشو, آ٫َو ٖٞ آ٫َٞ

ُٕس٠٫ٚعٓسَا أْٛط إٍ أططاؾ  و ا

 نٓٗط طٌٜٛ ٜٓػاب باؿكس ٚا٭مل

 أؾعط بايك٤ٞ ٜتكاعس إٍ ؾُٞ

 ؾأَاَو أٜٗا إػهٌ ايصٟ أععٸ شنطاٙ

 أؾعط بٛقع َٓكاض نٌ غطاب

 ٚؾّو نٌ ؾٗس أغٛز

 ؾٗ٪٤٫ ناْٛا ٗ إانٞ ٜتٛقٕٛ إٍ غشل ؿُٞ

 ناْت ايػُا٤ ضا٥ع١ ٚايبشط أًَؼ نإطآ٠

 أغٛز يهٔ نٌ ؾ٤ٞ ٗ تٛطٟ أقبح زاًَٝا

 ٫ْٞ نٓت أؾعط ٚاأغؿاٙ

ـٸ ٗ نؿٔ مسٝو  نإٔ قًيب ي

 ٚزؾٔ ٗ ٖصٙ إٓشٛت١ ايطَع١ٜ

 مل أدس ٗ دعٜطتو قا٥ًُا ٜا ؾٝٓٛؽ
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 غ٣ٛ َؿٓك١ ضَع١ٜ تتسٍ َٓٗا قٛضتٞ

 ؾآَشين ٜا ضبټ ايك٠ٛ ٚايؿذاع١

 ع٢ً تأٌَ قًيب ٚدػُٞ ب٬ قط
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 قًٛات يًؿٝطإ

       LES LITANIES DE SATAN 

 

 ٜا أٌْ ٚأبطع ًَو بٌ ا٥٬ٕه١أْت 

 ٜاإهلًا خاْ٘ اؿٜ ٚسٴطّ َٔ إسٜح

 أٜٗا ايؿٝطإ اضسِ ب٪غٞ ايطٌٜٛ

 ٜا أَري ايػطب١ ٜا ًًََٛٛا

ِٗط ْٗض زا٥ًُا أق٣ٛ ٚأقًب  ٜا َٔ إشا ق

 أْت ٜا َٔ تعطف نٌ ؾ٤ٞ

 ٜا ًَهًا عًُٛٝا يًدؿاٜا

 ٚؾاٗ اٱْػا١ْٝ َٔ قًكٗا ٚسريتٗا

 يًبٴطم ٚإٓبٛشٜٔ إًعٌْٛ أْت ٜا َٔ تعًِّ ست٢

ٚٸم طعِ ايؿطزٚؽ عٔ ططٜل اُؿب  تص

ٝٸ١ عؿٝك١ ايعذٛظ ايك١ٜٛ ٔٳ إٓ َٹ ٔٵ  َٳ  أْت ٜا 

 ألبت ا٭ٌَ ايؿاتٔ اجملٕٓٛ

 أْت ٜا َٔ ُٓح احملهّٛ باٱعساّ

 ايٓٛط٠ اهلاز١٥ إتعاي١ٝ

 اييت تسٜٔ ؾعبًا نا٬ًَ ًٜتـ سٍٛ َؿٓكت٘

 ا٭ضض إؿتٗا٠ أْت ٜا َٔ ٜعطف ٗ أٟ ضنٔ َٔ

 ىب٧ اهلل ايػٝٛض ا٭سذاض ايهط١ّ

 أْت ٜا َٔ تعطف عٝٓو إه١٦ٝ

 اـباٜا ايعُٝك١
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 اييت ٜٓاّ ؾٝٗا َسؾًْٛا عامل إعازٕ

 أْت ٜا َٔ بٝسى ايهبري٠ تػرت اهلا١ٜٚ

 اييت ٜطٛف سٛهلا ايػا٥ط ٗ َْٛ٘

 أْت ٜا َٔ تعٝس ايعٛاّ احملط١ُ

 ي١ٓٝيػّهري عذٛظ زاغت٘ غٓابو اـٌٝ 

 أْت ٜا َٔ عًُتٓا نٝـ نً٘ ًَح ايباضٚز بايهربٜت

 يتسخٌ ايععا٤ إٍ قًب اٱْػإ ايهعٝـ

 ايصٟ ٜعتكطٙ ا٭مل

 أْت أٜٗا ايؿطٜو ايباضع تهع َٝػُو

 ع٢ً دب١ٗ قاضٕٚ ايس٤ْٞ ايكاغٞ

 أْت ٜا َٔ تٛزع عٕٝٛ ٚقًٛب ايؿتٝات

 عباز٠ اُؾطح ٚسب ا٭مساٍ

 عٌٜا عهاظ إٓؿٌٝ َٚكباح إدرت

 ٚايهأٖ ايصٟ ٜتًك٢ اعرتاف إؿٓٛقٌ ٚإتآَطٜٔ

ٓٸ٢ نٌ ايصٜٔ ططزِٖ اهلل اٯب  أٜٗا ا٭ب ايصٟ تب

 بػهب٘ ا٭غٛز َٔ د١ٓ ايؿطزٚؽ

 أٜٗا ايؿٝطإ اضسِ ب٪غٞ ايطٌٜٛ

 اجملس ٚإسٜح يو أٜٗا ايؿٝطإ

 ٗ أعايٞ ايػُا٤ سٝح نٓت تػٛز

 ٚٗ أعُام دِٗٓ

 سٝح ؼًِ بكُت بعس ٖعّتو
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 ع ْؿػٞ تػرتح ًَٜٛا بكطبوز

 ؼت ؾذط٠ إعطؾ١

 ٗ ايػاع١ اييت تٓتؿط ؾٝٗا أغكاْٗا

 نأْٗا ٖٝهٌ دسٜس
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 َٛت ايعؿام

      LA MORT DES AMANTS 

 

 غٝهٕٛ يٓا َهادع َؿع١ُ بايعطٛض ايٓاع١ُ

 ٚأضا٥و عُٝك١ بعُل ايكبٛض

 ٚظٖٛض غطٜب١ ع٢ً ايطؾٛف تتؿتح ٭دًٓا

 ٌؼت مسٛات ٫ أس٢ً ٫ٚ أْ

 ٚغٛف ٜهٕٛ قًباْا َكباسٌ نبرئٜ

 ٜػتٓؿسإ َتٓاؾػٌ ايبك١ٝ ايباق١ٝ َٔ سبُٗا

 ٜٚعهػإ أْٛاضُٖا إهاعؿ١

 ع٢ً ضٚسٝٓا: إطآتٌ ايتٛأٌَ

 ٚٗ َػا٤ ٚضزٟ ايًٕٛ ضَعٟ ايعضق١

 غٓتبازٍ َٚٝض اؿب ايٛسٝس

 نعؾري طٌٜٛ َجكٌ عطاض٠ ايٛزاع

 ٚغٝأتٞ ٬َى كًل َؾطحٵ

 يٝؿتح ا٭بٛاب

 ؾٝبعح اؿٝا٠ ٗ إطاٜا اـاَس٠

 ٚايًٗب إٓطؿ٧
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 َٛت ايؿكطا٤

       LA MORT DES PAUVRES 

 

 إْ٘ إٛت ايصٟ ٜععٸٟ ٚاسػطتاٙ

 ٖٚٛ ايصٟ وًُٓا ع٢ً اؿٝا٠

 إْ٘ غا١ٜ اؿٝا٠ ٚا٭ٌَ ايٛسٝس

 ايصٟ ٜطؾعٓا ٜٚبعح ناٱنػري ايٓؿ٠ٛ ٗ ْؿٛغٓا

ٚٸزْا باؾطأ٠ اييت ػ  عًٓا ْتابع ايططٜل إٍ ايٓٗا١ٜٜٚع

 عرب اٱعكاض ٚايجًر ٚاؾًٝس

ٛٸز ٗ آؾاقٓا ايػٸٛز  ٖٛ ايه٤ٛ إتُ

 إْ٘ ايؿٓسم ايصا٥ع ايكٝت

 ايصٟ ٜٛؾط ايطعاّ ٚايطاس١ ٚايّٓٛ

 إْ٘ ا٬ٕى ايصٟ وٌُ بٌ أقابع٘ ايػشط١ٜ

 ايطقاز ْٚع١ُ ا٭س٬ّ ايػعٝس٠

 ٜٚػٟٛ َهادع ايؿكطا٤ ٚايعطا٠

 هل١ ٚكعٕ ايػ٬ٍ ايطَعٟٖٛ فس اٯ

 ٚنٝؼ ْكٛز ايؿكطا٤ َٚٛطِٓٗ ايكسِٜ

 إْ٘ ايطٚام إؿتٛح ع٢ً اٯؾام

 اجملٗٛي١...
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 َٛت ايؿٓاٌْ

       LA MORT DES ARTISTES 

 

َٴَكب٬ًِّ دبٗتو إهؿٗط٠ ٞٸ إٔ أختاٍ   نِ عً

 أٜتٗا ايكٛض٠ اهلعي١ٝ ايه٦ٝب١

ٞٸ إٔ أطًل َٔ نٓ  اْيتٚنِ غًُٗا عً

 ٭قٝب اهلسف َٔ ٖصٙ ايطبٝع١ ايطَع١ٜ

 إْٓا ْػتٓؿس طاقتٓا ٗ َ٪اَطات باضع١

 ْٚٗسّ ايعسٜس َٔ ا٭غؼ اهلا١َ

 قبٌ إٔ ْتأٌَ ايعامل ايٛاغع

 ايصٟ ًُ٪ْا ضغبت٘ اؾ١ُٝٓٗ بايٓشٝب

 ٗ ٖصا ايعامل َٔ مل ٜعطف ق٘ َعبٛزٙ

 ٖٚ٪٤٫ ايٓشاتٕٛ إعصبٕٛ إٛغَٕٛٛ بايعاض

 ايكسٚض ٚايٛدٛٙايصٜٔ ٜسقٕٛ 

 ٚيٝؼ هلِ غ٣ٛ أٌَ ٚاسس

 ٜٚا ي٘ َٔ َكط غطٜب ًَِٛ

 ٖٛ إٔ إٛت احملًل نؿُؼ دسٜس٠

 غٛف ٜعٌُ ع٢ً تؿتٝل أظٖاض عبكطٜتِٗ
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 غطٚب ايؿُؼ ايطَٚاْػٞ

   LE COUCHER DU SOLEIL         ROMANTIQUE 

 

 َا أٌْ ؾطٚم ايؿُؼ عٓسَا

 ْؿذاضتطًل إيٝٓا ؼٝتٗا نأْٗا ا

 غعٝس ٖٛ اٱْػإ ايصٟ ٜػتطٝع عب

 إٔ ٜٛزٸع غطٚبٗا ا٭ضٚع َٔ اؿًِ

 أتصنط أْٞ ضأٜت نٌ ؾ٤ٞ

 ٜتؿتح ؼت ْٛطٖا نكًب ىؿل

 ايعٖط ٚايٝٓبٛع ٚأخسٚز ايؿ٬ح

 يٓػطع مٛ ا٭ؾل قبٌ ؾٛات ا٭ٚإ

 يٓػطع ست٢ ْٛؿط ع٢ً ا٭قٌ بؿعاع َا٥ٌ

 عبجًا أطاضز اٱي٘ إٓػشب

 س ًٖهت٘ؾايًٌٝ ايصٟ ٜٛط

 غٛزا٤ ضطب١ َؿ٪١َٚ ٠٤ًٖٛٚ بايطٸعؿات

 ٚضا٥ش١ ايكبٛض تػبح ٗ ايًُٛات

 ٚقسَاٟ إصعٛضتٌ تطإٓ ع٢ً نؿاف إػتٓكع

 نؿازع غري َٓٛٛض٠ ٚسًعًْٚا باضزًا
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 ْٗط ايٓػٝإ

      LE LETHE 

 

ُٸا٤  تعايٞ إٍ قًيب أٜتٗا ايطٚح ايكاغ١ٝ ايك

 يٛسـ اي٬َبايٞأٜٗا ايُٓط إعبٛز ٚا

 أضٜس إٔ أغطم أقابعٞ إطػؿ١

 ٗ عُل ؾعطى ايهح

 ٚإٔ أزؾٔ ضأغٞ إٛدع

 ٗ تٓاْريى ا٠٤ًُٕٛ بعططى

 ٚإٔ أغتٓؿل ا٭ثط ايٓاعِ ؿيب ايطاسٌ

 نأْ٘ ظٖط٠ شاب١ً

 أضٜس إٔ أْاّ. إٔ أْاّ ٫ إٔ أعٝـ

 أْاّ ٗ ضقاز أس٢ً َٔ إٛت

 ٚغأْجط قب٬تٞ ب٬ ْسّ

 ٌ إككٍٛ نايٓشاؽع٢ً دػسى اؾُٝ

 ٚيهٞ أزؾٔ عرباتٞ ٚأٖس٥ٗا

 ٫ ؾ٤ٞ عٓسٟ ٜعازٍ ّؾ١ َهذعو

 ؾايٓػٝإ ايكازض ٜػهٔ سٍٛ ؾُو

 ْٚٗط ايٓػٝإ ٜتسؾل َٔ قب٬تو

 ٚإْٞ أغتػًِ يكسضٟ كتاضًا ٖا٦ًْا

 نؿٗٝس َطٝع بط٤ٟ قهّٛ

 يهٔ ٚضع٘ ٜعٜس ٗ عصاب٘
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 ٚ٭غطم سكسٟ غٛف أؾطب

 ؾطاب ايٓػٝإ َٚا٤ ايؿٛنطإ

 َٔ ع٢ً أططاف دٝسى اؾٌُٝ

 ايصٟ مل ٜأغط قًبًا َطًكًا
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 إٍ اييت تؿٝض ؾطسًا

     A CELLE OUI EST TROP GAIE 

 

 قٝاى طًعتو سطناتو

 نًٗا ١ًْٝ نُٓٛط طبٝعٞ ضا٥ع

 ًٜٚٗٛ ٗ ٚدٗو ايؿطح

 نُا ًٜٗٛ ايٓػِٝ ٗ مسا٤ قاؾ١ٝ

 ٚايهآب١ ايعابط٠ اييت ُط بو

 ١ٜٝبٗطٖا َٓو تؿذط ايعاؾ

 اييت تٓبجل نايؿعاع

 َٔ شضاعٝو َٚٔ نتؿٝو

 ٚا٭يٛإ ايكاضخ١

 اييت تٛؾٸٞ بٗا ظٜٓتو

 ترتا٣٤ يًؿعطا٤

 نأْٗا ضقل َٔ ا٭ظٖاض

 ٖصٙ ا٭ثٛاب ايباٖط٠ ٖٞ ضَع يعكًو إربقـ

 أٜتٗا اجمل١ْٛٓ اييت بٗا دٓٓت

 ٚاييت أنطٖٗا بكسض َا أسبٗا

 ؾأسٝاًْا ٚأْا ٗ سسٜك١ ١ًْٝ

 عم قسضٟأسؼٸ بايؿُؼ ُ

 نُا ُعق٘ ايػٸدط١ٜ

 ٚايطبٝعٛا٫خهطاض
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 نجريًا َا أؾعطاْٞ بإٗا١ْ

 ٚ٭ْتكِ َٔ ٚقاس١ ايطبٝع١

 أقب غهيب ع٢ً ظٖط٠

 ٖٚهصا ٗ ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ

 عٓسَا تسم غاع١ ايطغب١

 أضٜس إٔ أظسـ مٛ نٓٛظ دػسى

 نُا ٜعسـ اؾبإ َتػرتًا بايكُت

 ست٢ أعصب دػسى ايػض

 وٚأثدٔ باؾطاح ْٗسٜ

 ٚأطعٔ دٓبو ايصٟ أخصٙ ايعذب

 طع١ٓ عطٜه١ ٚعُٝك١

 ٚأْؿح مسٞ عرب ؾؿتٝو

 ع٠ٚ٬ تبعح ايسٸٚاض

 ٖاتٌ ايؿؿتٌ ايًتٌ

 ٫ أب٢ٗ َُٓٗا ٫ٚ أٌْ

 ٜا ؾكٝك١ ضٚسٞ
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ٞٸ  اؿً

     LES BIJOUX 

 

 ناْت اؿػٓا٤ ايػاي١ٝ عاض١ٜ

 ٕٚا ناْت تعطف َا أسب

 ٕمل ؼتؿٜ إ٫ عًٝٗا ايطْا

 ٚقس خًع ْؿٝػ٘ عًٝٗا

 ١٦ٖٝ إٓتكطٜٔ اييت ناْت

 يًعبٝس ايربابط٠ ٗ أٜاَِٗ ايػعٝس٠

ُٕؿع َٔ إعسٕ ٚاؾٛاٖط  ٖصا ايعامل ا

 عٓسَا ًٜكٞ ٖٚٛ ٜطقل

ٞٸ ايػاسط  قًًٝ٘ اؿ

 ٜػشط ضٚسٞ ٚأْا أسب ست٢ اؾٕٓٛ

 ا٭ؾٝا٤ اييت ىتً٘ ؾٝٗا ايكٛت. ٚبايه٤ٛ

 ناْت َهطذع١ َٚػتػ١ًُ يًشب

 أع٢ً أضٜهتٗا ناْت تبتػِ باضتٝاحَٚٔ 

 ؿيب ايعُٝل ايًصٜص ايصٟ نإ ٜتكاعس مٖٛا

 نُا تتكاعس أَٛاز ايبشط مٛ ايؿاط٧

ٗٸ بٓٛط٠ تا١ٗ٥ سا١ٕ  ناْت ؼسٸم 

ٚٻض ٚػطب أٚناعًا ُٕط  نايُٓط ا

ٗٵط ٗٵط بايط  اختً٘ ؾٝٗا ايعٴ
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 ؾدًع ع٢ً تكًباتٗا غشطًا دسٜسًا

 كطٖاٚشضاعاٖا ٚغاقاٖا ٚؾدصاٖا ٚخ

 إككٛي١ نايعٜت ٚإتُٛد١ نايبذع١

 ناْت تتابع أَاّ عٝينٸ ايكاؾٝتٌ اهلاز٥تٌ

 أَا بطٓٗا ٚثسٜاٖا, عٓاقٝس نطَيت ايؿ١ٝٗ

 ؾكس ناْت تتكسّ مٟٛ

 أنجط غٓذًا َٔ ٥٬َه١ ايؿطٸ

 يتعهط ايػه١ٓٝ اييت تعٝـ ؾٝٗا ْؿػٞ

 ٚيتعوٗا عٔ قدط٠ ايهطٜػتاٍ

 ١٥اييت تطبٻعت عًٝٗا ٚسٝس٠ ٖاز

 نٓت أخايين أض٣ قٛض٠ دسٜس٠

 ػُع بٌ ضزٗ ٚيب ٚدصع ٜاؾع أَطز

 َٔ نجط٠ َا ناْت قاَتٗا تربظ ٚضنٗا

 ٚع٢ً يْٛٗا ا٭ؾٗب ا٭مسط

 ناْت ظٜٓتٗا ضا٥ع١

 ؾعٓسَا َات ن٤ٛ إكباح

 ٚمل ٜبل َا ٜٓري ايػطؾ١ غ٣ٛ ْاض إٛقس

 نإ دًسٖا ايصٟ ٖٛ بًٕٛ ايعٓرب

 ٜػطم بايسّ ٗ نٌ َط٠

 تٓطًل ؾٝٗا ظؾط٠ َؿتع١ًناْت 
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 ايٓاؾٛض٠

       LE JET D'EAU 

 

 عٝٓاى اؾًُٝتإ َتعبتإ

 أٜتٗا ايعاؾك١ إػه١ٓٝ

 استؿٛٞ بُٗا َػُهتٌ ط٬ًٜٛ

 ٗ ٖصا ايٛنع ايؿاتط ايصٟ ؾادأتو عًٝ٘ ايًص٠

 ايٓاؾٛض٠ تجطثط ٗ ايؿٓا٤

 ٫ٚ تػهت ٫ ٗ ايًٌٝ ٫ٚ ٗ ايٓٗاض

 ايٓؿ٠ٛ إْٗا تػصٟ بٗس٤ٚ,

 اييت أغطقين بٗا اؿب ٖصا إػا٤

 ايباق١ إتؿتش١ بأيـ ظٖط٠,

 ٚاييت ٚظع عًٝٗا تابع ظسٌ إبتٗذ١ أيٛاْ٘

 تتػاق٘ زَٛعٗا ايػعٜط٠ نإطط

 ٖهصا ضٚسو اييت أسطقٗا َٚٝض ايؿٗٛات

 تٓسؾع غطٜع١ دط١٦ٜ مٛ ايػُٛات ايٛاغع١ إػشٛض٠

 ثِ تٓػهب َت٬ؾ١ٝ نُٛد١ ن٦ٝب١ سا١ٕ

 تػاق٘ ع٢ً َٓشسض َػترت إٍ أعُام قًيبٚت

 أْت اييت دعًٗا ايًٌٝ ٗ غا١ٜ اؾُاٍ

 َا أس٢ً إٔ أمين ع٢ً ْٗسٜو

 ٭قػٞ إٍ ايؿها٠ ا٭ظي١ٝ
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 اييت تٓتشب ٗ ا٭سٛاض

 ؾٝا قُطًا َٚا٤ٶ َؿطزًا ٚي٬ًٝ َكسغًا

 أٜتٗا ا٭ؾذاض اييت تطػـ سٛهلا

 إٕ سعْو ايكاٗ ٖٛ َطآ٠ سيب

 ١ بأيـ ظٖط٠ايباق١ إتؿتش

 ٚاييت ٚظع عًٝٗا تابع ظسٌ أيٛاْ٘

 تتػاق٘ زَٛعٗا ايػعٜط٠ نإطط
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 عٝٓا بريت

     LES YEUX DE BERTHE 

 

 تػتطٝعإ إٔ ؼتكطا

 أٌْ ايعٕٝٛ

ٝٻيت ايًتٌ ٜكطط َُٓٗا ٜٚٗطب  ٜا عٝين بٓ

ٝٸب ٚعصب نإػا٤  َا يػت ٭عطؾ٘ َٔ ط

ٞٸ غٛ  ازى ايؿاتٔأٜتٗا ايعٝٓإ ايؿاتٓتإ. قبٸٞ عً

ٝٻيت ايٛاغعتٌ  ٜا عٝين بٓ

 أٜتٗا ا٭ضٚق١ إعبٛز٠

 تؿبٌٗ ايهٗٛف إػشٛض٠

 إدتؿ١ٝ ٚضا٤ ضناّ اي٬ّٛ ايؿاتط

 سٝح تتٮ٭ ٗ اـؿا٤ نٓعٚ فٗٛي١

ٝٻيت عُٝكتإ ل٬ٚإ  عٝٓا بٓ

 غٛزاٚإ نػٛازى أٜٗا ايًٌٝ ايٛاغع

 َؿعتإ َجًو

 اٱّإٚأْٛاضُٖا ٖٞ خٛاطط اؿب إدتً٘ ب

 ؾٗٛا١ْٝ أٚ عؿٝؿ١

 

 

 

 



 
- 116 - 

 

 

 أْؿٛز٠

      HYMNE 

 

 إٍ اييت ٫ أعع ٫ٚ أٌْ

 تًو اييت ُٮ قًيب بايهٝا٤

 إٍ ا٬ٕى ٚإعبٛز اـايس

 ؼ١ٝ ي٘ ٗ خًٛزٙ

 إْٗا تٓتؿط ٗ سٝاتٞ

 ناهلٛا٤ إؿبع بإًح

 ٚتػهب ٗ ضٚسٞ ايٛا١٦َ

 طعِ اـًٛز

ٓٸس  ا٠ٚأٜٗا اُؿلٵ ايسا٥ِ اي

ٜٴعطط ا٭دٛا٤ بعطط مثٌ  ايصٟ 

 ٜا ْط٠ َٓػ١ٝ تعبل غطٸًا خ٬ٍ ايًٌٝ

ْٴعٳبِّطٴ عٓو بكسم  نٝـ 

 أٜٗا اؿب ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايؿػاز

 ٜا سب١ َٔ إػو تطقس

 كتؿ١ٝ ٗ أعُام أبسٜيت

 إٍ اييت ٫ أس٢ً ٫ٚ أٌْ

 ٚقاْع١ أؾطاسٞ ٚعاؾٝيت

 ٙإٍ ا٬ٕى ٚإعبٛز اـايس ؼ١ٝ ي٘ ٗ خًٛز
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 ٚعٛز ٚد٘

      LES PROMESSES D'UN VISAGE 

 

 أٜتٗا اؾ١ًُٝ ايؿاسب١

 أسب قٛغٞ سادبٝو

 ايًصٜٔ نأُْٗا ٜػ٬ٕٝ ٬ًَٚا

 ؾعٝٓاى ضغِ غٛازُٖا

ٞٸ غٛاطط يٝػت أبسًا َتؿا١ُ٥  تٛسٝإ إي

 عٝٓاى إٓػذُتإ َع غٛاز ؾعطى

 ٚنجاؾت٘ اؿطٜط١ٜ

 تك٫ٕٛ يٞ بؿتٛض

 ؿٔ, إٔ أضزتٜا عاؾل ضب١ اي

 إٔ تتبع ا٭ٌَ ايصٟ بعجٓاٙ ؾٝو

 ٚنٌ ا٭شٚام اييت تعتٓل

 ؾػٛف ٜتأنس يو قسقٓا

 َٔ ايػطٸ٠ ست٢ ايطزؾٌ

 ٚغٛف ػس ٗ أططاف ايٓٗسٜٔ ايطا٥عٌ إُت٦ًٌ

 ٚغاٌَ بطْٚعٌٜ عطٜهٌ

 ٚؼت بطٔ َككٍٛ ْاعِ نإدٌُ

 زانٔ نذًس ضاٖب بٛشٟ

 ط ايهجٝـدعٸ٠ ْؿٝػ١, ٖٞ سكًا ت٤ّٛ ٖصا ايؿع
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ٝٻ١ٓ فعٻس٠, ٚتهاٖٝو نجاؾ١  ي

 أٜٗا ايًٌٝ ب٬ لّٛ أٜٗا ايًٌٝ إًِٛ
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 ايؿس١ٜ

     LA RANCON 

 

 ست٢ ٜسؾع اٱْػإ ؾسٜت٘

 عًٝ٘ إٔ ٜػتكًح سكًٌ

 ٚوطخ ٜٚعضع باؿسٜس ٚايؿهط

 تطبتُٗا ايعُٝك١ ايػ١ٝٓ

 ٚيهٞ هين بعض ايػٓابٌ

 ٚست٢ ٜكطـ أقٌ ٚضز٠

 ٜٚٗا زٕٚ اْكطاععًٝ٘ إٔ ٜط

 بعطم دبٝٓ٘ إهؿٗطٸ إاحل

 ؾأٍٚ سكٌ ٖٛ ايؿٔ ٚايجاْٞ ٖٛ اؿب

 ٚٱضنا٤ ٖصا ايكانٞ

ٜٴػؿط ايكها٤ ايكاضّ  عٓسَا 

 عٔ ايّٝٛ ايطٖٝب

 ٜٓبػٞ إٔ تٴعٵطٳض عًٝ٘

 ا٭ٖطا٤ إُت١٦ً باؿكاز

 ٚا٭ظاٖري اييت ؼ٢ٛ بتأٜٝس ا٥٬ٕه١

 بأؾهاهلا ٚأيٛاْٗا
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 ؾتا٠ َٔ ًَباض إٍ

     A UNE MALABARAISE 

 

 قسَاى ْاعُتإ نٝسٜو

 ٚضزؾاى ايعطٜهإ ٜجريإ غري٠ أٌْ ايٓػا٤ ايبٝض

 دػسى ايٓاعِ ايػايٞ ععٜع ع٢ً ايؿٓإ اؿامل

 ٚعٝٓاى ايٓذ٬ٚإ إدًُٝتإ

 ُٖا أؾس غٛازًا َٔ بؿطتو

 ؾؿٞ ايب٬ز ايساؾ١٦ ايعضقا٤ سٝح خًكو اهلل

 عًٞ غًٕٝٛ غٝسىناْت َُٗتو إٔ تؿ

 ٦ًُٚٞ قٛاضٜطٙ بإا٤ ٚايعطٛض

ِّّ  ٚتسؾعٞ عٔ َهذع٘ ايبعٛض احمل

 ٚعٓسَا ٜطًل ايكباح غٓا٤ أؾذاض ايؿطبٌ

 تصٖبٌ إٍ ايػٛم يؿطا٤ إٛظ ٚا٭ْاْاؽ

 ٚٗ ايٓٗاض تػٛقو قسَاى ايعاضٜتإ

 إٍ سٝح تؿا٥ٌ

 ٚتسْسٌْ بكٛت خؿٝض أؿاًْا قس١ّ َب١ُٗ

 ٌٝ ضزا٤ٙ ايكطَعٟٚعٓسَا ٜٓؿط ايً

 تهعٌ دػسى بٗس٤ٚ ع٢ً سكري

 ٚتػتػًٌُ ٭س٬ّ َٮ٣ بايعكاؾري ا١ًْٕٛ

 ايؿات١ٓ إعٖط٠ زا٥ًُا َجًو

 ؾًُاشا تطغبٌ بط١ٜ٩ بًسْا ؾطْػا
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 أٜتٗا ايؿتا٠ إػُٛض٠ بايػعاز٠

 ٖصا ايبًس ايؿسٜس ايعساّ

 ايصٟ تعكـ بأًٖ٘ اٯ٫ّ

 ؾتػتػًٌُ ٭شضع ايبشاض٠ ايك١ٜٛ

 كٌ إؾاضات ايٛزاع ٭ؾذاض ايبًح ايععٜع٠ٚتطً

 أْت اييت تطتسٜٔ غ٬ي١ ؾؿاؾ١ ٖٓا

 ٫ تػرت َٔ دػسى غ٣ٛ ْكؿ٘

 غرتػؿٌ ٖٓاى ؼت ايجًر ٚايعَٗطٜط

 ٚعٓسَا ٜهػ٘ إؿس ايكاغٞ ع٢ً دٓبو

 غتبهٌ ؾطاغو اؿط ايًصٜص

 ٚعًٝو إٔ ػُعٞ طعاَو َٔ ٚسٛيٓا

 ٚتبٝعٞ عطط َؿاتٓو ايػطٜب١

 ل عٝٓاى ايعا٥ػتإٚيػٛف ت٬س

 َٔ خ٬ٍ نبابٓا ايكصض

 أؾباح أؾذاض دٛظ اهلٓس ايبعٝس٠

 إبعجط٠ ٖٓا ٖٚٓاى
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 ؾُٝا ٜتعًل بجكٌٝ ٜسٻعٞ قساقتو

   APROPOS D'UN IMPORTUN QUI     SE DISAIT SON 

AMI 

 

 أخربْٞ أْ٘ ؾاسـ ايجطا٤ يهٓ٘ ىؿ٢ ايهٛيريا

 صٚم ا٭ٚبطاٜٗعأ َا ًّه٘ َٔ شٖب يهٓ٘ ٜت

 ٚأْ٘ ِٜٗٝ بايطبٝع١ ٭ْ٘ تعٳطٻف بايػٝس نٛضخ

 ٚأْ٘ سايًٝا ٫ ًّو غٝاض٠ ٚيهٔ غتهٕٛ ي٘ قطٜبًا ٚاسس٠

 قاٍ إْ٘ وب ايطخاّ ٚايكطَٝس

ٖٻب١ ُٕص  ٚا٭خؿاب ايػٛزا٤ ا

 ٚإٔ ث٬ث١ ٚن٤٬ َٔ ساًَٞ ا٭ٚمس١

 ٜسٜطٕٚ ي٘ َكٓع٘

 ٚأْ٘ ًّو عسا أؾٝا٤ نجري٠ أخط٣

 َٔ أغِٗ ايؿُاٍ عؿطٜٔ أيؿًا

 ٚأْ٘ ٚدس ست٢ ؿٛادع زاخٌ مثاض اؾٛظ

 أططًا نأْٗا أطط ايطغاّ أٚبٝٓٛض

 ٚإٔ ي٘ َٔ ايػًع َا ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً ًٓ٘

 ٚأْ٘ ٗ غٛم ايبططٜطى

 قاّ بعس٠ قؿكات ضاع١

 أخربْٞ أْ٘ ٫ وب ظٚدت٘ نجريًا

 ٫ٚ وب أَ٘ يهٓ٘ َ٪َٔ ىًٛز ايطٚح

 ٚأْ٘ قطأ ْٝبٛاٜٝ٘
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 ٌٝ يًُتع اؾػس١ٜأخربْٞ أْ٘ ّ

 ؾؿٞ إقا١َ ١ًٖ قهاٖا ٗ ضَٚا

 تعطٻف ع٢ً اَطأ٠ َػًٛي١

 قهت َٔ ؾس٠ سبٗا ي٘

 ٖٚهصا َه٢ خ٬ٍ ث٬خ غاعات ْٚكـ

ٞٸ سٝات٘ ست٢ قسٻع ضأغٞ  ٜػطز عً

 ٖصا ايجطثاض اٯتٞ َٔ ))تٛضْٝ٘((

 ٚيٛ أْٞ أدربت ع٢ً ٚقـ عصابٞ ٕا اْتٗٝت

 نٓت أسسِّخ ْؿػٞ ٚأْا أنبت سكسٟ

 ٔ ٜرتى يٞ ع٢ً ا٭قٌ فا٫ً ٭ْاّأي

 ٚنُا ٜؿعٌ إٓععر ايصٟ ٫ هط٩ ع٢ً تطى َهاْ٘

 ضست أسوُّ بإكعس قؿاٟ

 ٚأْا أ٢ُٓ يٛ أْٞ أنع٘ ع٢ً خاظٚم

 ٖصا ايٛسـ إسعٛ ))باغتْٛٝٝ٘((

 نإ ٖاضبًا َٔ ايٛبا٤

 أَا أْا ؾػأٖطب إٍ َكاطع١ بعٝس٠

 ٚأقصف ْؿػٞ ٗ إا٤

ِّٞ إٔ أ  ٫قٞأشا نإ عً

 عٓس عٛزتٞ إٍ باضٜؼ

 شاى ايصٟ ىاف َٓٗا, ٖصا ايجكٌٝ,

 ٖصا ايٛبا٤ إٛيٛز ٗ ))تٛضْٝ٘((
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 غعي١ٝ سع١ٜٓ

     MADRIGAL TRISTE 

 

 َا ُٖين إٔ تهْٛٞ سه١ُٝ عاق١ً

 أضٜسى ١ًْٝ سع١ٜٓ

 ؾايسَٛع تهؿٞ ع٢ً ايٛد٘ ايػشط

 ايصٟ ىًع٘ ايٓٗط ع٢ً ايطبٝع١

 ا٭ظٖاض نايعاقؿ١ ػسِّز ؾباب

ُٕطتاع  أسبو عٓسَا ٜٗطب ايؿطح َٔ دبٝٓو ا

 ٚعٓسَا ٜػطم قًبو ٗ ايطټعب

 ٚعٓسَا تٓتؿط ع٢ً سانطى

 غّٝٛ َانٝو إجكٌ باـط١٦ٝ

 أسبو عٓسَا تصضف عٝٓاى ايٛاغعتإ

 زَعًا غاخًٓا نأْ٘ ايسّ

 ٚعٓسَا ٜعصبو قًل ثكٌٝ
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 نشؿطد١ احملتهط

 بايطغِ َٔ شضاعٞ ايًتٌ تٗسٖساْو

 إٍ ؾٗٝل ايسَٛع ٗ قسضىأتٛم 

 ٜا ْؿ٠ٛ إهل١ٝ ْٚؿٝسًا عُٝكًا عصبًا

 ٚأعتكس إٔ َا تصضؾ٘ عٝٓاى َٔ ٯي٧

 ٜهؿٞ ع٢ً قًبو ايهٝا٤

 أعطف إٔ قًبو إرتع

ٞٸ ٫ ٜعاٍ َتٖٛذًا نإٛقس  عب قسِٜ َٓػ

 ٚأْو ؽؿٌ ٗ قسضى

 بعهًا َٔ نربٜا٤ إعصبٌ

 ٚيهٔ ٜا ععٜعتٞ طإا إٔ أس٬َو

 عسٴ ْريإ اؾشِٝمل تعهؼ ب

ِٻ ٚايػٝـ  ٚمل ؼًُٞ بعسٴ بايػ

 ٚمل تٛيعٞ بايباضٚز ٚاؿسٜس

 ؼت ٚطأ٠ نابٛؽ ثكٌٝ ٫ ٜطسِ

 ٚمل تؿتشٞ إ٫ عصض يهٌ طاضم

ِٻ ايكها٤  أٚ تطتعؿٞ عٓسَا و

 ؾًٔ تتصٚقٞ أبسًا

 عٓام ايكطف ايصٟ ٫ ٜكاّٚ

ٝٻس٠ ُٕك  ئ تػتطٝعٞ أٜتٗا إًه١ ا

  خا٥ؿ١اييت ٫ ُٓح اؿب إ٫
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 إٔ تكٛيٞ ٗ ٍٖٛ ايًٝايٞ إٛب٠٤ٛ

 ْٚؿػو ٠٤ًٖٛ بايكطار

ْٹسټى  أٚاٙ ٜا ًَٝهٞ أْا 
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 إٓصض

     L'AVERTISSEUR 

 

 نٌ إْػإ دسٜط بٗصا ايًكب

 ٜٓطٟٛ زاخً٘ أؾع٢ قؿطا٤

 تتدص َٔ قًب٘ عطؾًا تعتًٝ٘

 ؾإشا قاٍ: أضٜس. ػٝب: ٫

 أغطمٵ ْاٚطٜو

 ٌٗ ايعٌٝٓ احملسقت

 ؿٛضٜات ايبشط إ٫ٖات ا٭غاطري

ٔٸ: ؾهِّط بٛادبو  ؾتكٍٛ يو ايػ

 الب أطؿا٫ً, اغطؽ أؾذاضًا

 اقكٌ ظدادًا ٚامت ضخاًَا

 ؾتكٍٛ يو ايػِّٔ: ٌٖ غتعٝـ ست٢ إػا٤

 ؾُُٗا ضغِ اٱْػإ َٔ خط٘

 أٚ ب٢ٓ َٔ آَاٍ

 ؾإْ٘ ئ ٜعٝـ ؿ١ٛ

 إ٫ ؼت ٚطأ٠ اٱْصاض

 ٫ ٴؼتٌُ ايصٟ تطًك٘ ٖصٙ ا٭ؾع٢ اييت
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 ايجا٥ط

      LE REBELLE 

 

ٓٸػط غانبًا  اْكضٻ ٬َى َٔ ايػُا٤ ناي

 ٚأَػو ٤ٌَ قبهت٘ بٓاق١ٝ ايهاؾط

 ٚقاٍ ٖٚٛ ٜٗعٙ: غٛف ؼؿٜ ايٓاَٛؽ

 أْا ٬َنو اؿاضؽ أتػُع إْٞ أضٜس شيو

َٸط ِٵ إٔ عًٝو إٔ ؼبٻ زٕٚ تص  اعً

 ايؿكري ٚاـبٝح, إٓشطف ٚا٭بً٘

 ػتطٝع إٔ تكٓع يٝػٛع عٓسَا ّطٸست٢ ت

 غذاز٠ اغتكباٍ َكٓٛع١ َٔ إسػاْو

 ٖهصا ٜهٕٛ اؿب

ٌٻ َٓ٘ قًبو  ؾكبٌ إٔ ّ

 أعس إؾعاٍ اْتؿايو َذس اهلل

 ٭ْ٘ ايٛدس اؿكٝكٞ ايسا٥ِ اٱغطا٤.

 ٚا٬ٕى ايصٟ ٜٛقع ايككام

 وب إٔ ٜعصب بكبهتٝ٘ اؾباضتٌ

 ايؿطٜط ايصٟ ٜطزټ عًٝ٘ باغتُطاض

 س٫ أضٜ
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 بعٝسًا َٔ ٖٓا

      BIEN LOIN D'ICI 

 

 ٖصا ايهٛر إكسؽ ايصٟ تكِٝ ٗ ٖصٙ ايؿتا٠

 إػاي١ٝ ٗ ايتربټز ٖاز١٥ َتأٖب١ باغتُطاض

 تػرتٚح بٝسٖا ايٓػُات إٍ قسضٖا

 ٚتكػٞ إٍ ْٛاح ايٓٛاؾري ٗ ا٭سٛاض

 َٚطؾكاٖا ٜػتٓسإ إٍ اؿؿاٜا

 ٖصٙ ٖٞ غطؾ١ ))زٚضٚثٞ((

 ٕا٤ ٚايٓػِٝ ٜػٓٝإ ٗ ايبعٝسا

 أغٓٝتُٗا إُعٚد١ بايٓشٝب

 يٝٗسٖسا ٖصٙ ايطؿ١ً إسي١ً

 ٚبعٓا١ٜ نبري٠ تسيو بؿطتٗا ايٓاع١ُ

 َٔ ضأغٗا ست٢ أٔل قسَٝٗا بايعٜت إعطط ٚايًبإ

 ٗ سٌ تبتٗر ا٭ظٖاض

 ٗ إسس٣ ايعٚاٜا
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َټٌ  تأ

        RECUEILLEMENT 

 

 اعتكُٞ باؿه١ُ ٜا آ٫َٞ

 ٚنْٛٞ أنجط ٖس٤ًٚا

 نٓت تطًبٌ إػا٤ ٖٚا ٖٛ قس أت٢

ـټ إس١ٜٓ ًٜ ًَِٛ ٌّٛ  د

 وٌُ يًبعض ايػ٬ّ ٚايكًل يًبعض اٯخط

 ؾعٓسَا هين ايسُٖا٤ ايٓسّ َٔ َباشهلِ

 ؼت ٚطأ٠ غٝاٙ ايًص٠

 ٖصا اؾ٬ز ايصٟ ٫ ٜطسِ

ٞٻ ٜا آ٫َٞ  َسِّٟ ٜسٜو إي

 ٚتعايٞ ْصٖب بعٝسًا عٔ ٖ٪٤٫

 ايػٓٛات اهلاضب١ اْٛطٟ إٍ

 تٓشين ع٢ً ؾطؾات ايػُا٤ بأثٛابٗا ايباي١ٝ

 ٚإٍ ايٓسّ إبتػِ ٜٓطًل َٔ أعُام إٝاٙ

 ٚإٍ ايؿُؼ احملتهط٠ تٓاّ ؼت قب١ ايػُا٤

 ٚػطدط ع٢ً ا٭ؾل أؾعتٗا

 نأْٗا نؿٔ طٌٜٛ

 امسعٞ ٜا ععٜعتٞ

 امسعٞ ظسـ ايًٌٝ ايٓاعِ
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 ؾه٣ٛ اٜهاضٚؽ*

      LES PLAINTES D'UN ICARE 

َٴعاؾٕٛ غعسا٤ َٴتدُٕٛ                             عؿام ايعاٖطات 

 ٚأْا تتشطِ شضاعاٟ َٔ َعاْك١ ايػُاّ

 ٚعٝٓاٟ إتعبتإ ٫ تطٜإ

 غ٣ٛ شنطٜات ايؿُٛؽ ايػاطع١

 بؿهٌ ايٓذّٛ اييت ٫ َجٌٝ هلا

 إتٮي١٦ ٗ أعُام ايؿها٤

 ١ٜعبجًا أساٍٚ إٔ أدس يًؿها٤ ٚغطًا أٚ ْٗا

ٜٸ١ عٌ َٔ ْاض  ؾًػت أزضٟ ؼت أ

ٞٸ ٜٓكٗطإ  ؾعطت ظٓاس

 ٚأْا ايصٟ أسطقين سبټ اؾُاٍ

 ئ أسكٌ ع٢ً ايؿطف ايطؾٝع

 بإٔ أخًع امسٞ ع٢ً اؿؿط٠

 اييت غتهٕٛ يٞ قربًا

 ــــــــــــــــــــ

 ايؿدل ا٭غطٛضٟ ايصٟ ؽًل َٔ غذٓ٘ بكٓع دٓاسٌ َٔ ايؿُع*
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 ايػطا٤

      LE COUVERCLE 

 

 غٛا٤ نإ إهإ ايصٟ تػع٢ إيٝ٘ عطًا أٚ بطًا

 ٚغٛا٤ نإ إٓار َٔ ْاض أّ َٔ دًٝس

َٴطٜس   Cythereغٝجريؾٝا خازّ إػٝح ٜٚا 

 أٜٗا إتػٍٛ اؿعٜٔ ٚأٜٗا ايكاضٕٚ ايؿاسـ ايجطا٤

 ٜا غانٔ إس١ٜٓ ٚايطٜـ

 أٜٗا إتؿطز ٚإكِٝ

 غٛا٤ نإ عكًو ضادشًا أّ نٓت بط٤ٞ ايتؿهري

 أٜٗا ا٭ْػإ ٚاقع ٗ نٌ َهإ ؾإْو

 ؼت غٝطط٠ غط ضٖٝب

 إ٫ بعٌ َطػؿ١

 ؾايػُا٤ نٗـ دسضاْ٘ خاْك١

 غكـ تٓريٙ أْٛاض َػٓا٠ ٖعي١ٝ

َٴدهبٻ١ بايسّ  ٜسٚؽ ؾٝٗا ايبًٗٛإ ع٢ً أضض 

 إْٗا ضعب ايؿاغل ٚأٌَ ايٓاغو اجملٕٓٛ

 ٖصٙ ايػُا٤ ٖٞ ايػطا٤ ا٭غٛز يكسض ع١ُٝٛ

 ٛضتػًٞ ؾٝٗا بؿهٌ غري َٓٛ

 اٱْػا١ْٝ ايٛاغع١
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 احملت٣ٛ

 

 إكس١َ 

 إٍ ايكاض٨ 

 َباضن١ 

 ايكططؽ 

 ٛمس 

 إٓاضات 

 ايطاٖب ايطز٨ 

 ٚايعس 

 ّ٪ايؿ 

 ايطدٌ ٚايبشط 

 اؿػٓا٤ 

 إجٌ ا٭ع٢ً 

 ايع٬ُق١ 

 أْؿٛز٠ يًشػٓا٤ 

 ؾٳعٵط 

 ا٭ؾعٛإ ايطاقل 

 دٝؿ١ 

 اهلطٸ 

 ايؿطؾ١ 
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 إُػٛؽ 

 ايًُٛات 

 ايعطط 

 بهاًَٗا 

 إٜكاع إػا٤ 

 يػٳٴِا 

 ايػُا٤ ايػا١ُ٥ 

 اهلط 

 زع٠ٛ إٍ ايػؿط 

 قازث١ 

 ْٞؿٝس خطٜؿ 

 أغ١ٝٓ يبعس ايٛٗط 

 إٍ غٝس٠ خ٬غ١ٝ 

 ايؿبح 

 ْؿٝس اـطٜـ 

 أسعإ ايكُط 

 ّٛايب 

 ًٕٛٝايػ 

 إٛغٝكا 

 إٝت ايؿطح 

 بطٌَٝ اؿكس 
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 ّٚاؾطؽ إكس 

 نآب١ 

 نآب١ 

 نآب١ 

 نآب١ 

 َ٘عصب ْؿػ 

 ايؿُؼ 

 ايبذع١ 

 ٕايعُٝا 

 إٍ عابط٠ 

 ؾؿل إػا٤ 

 ٚح اـُطض 

 ٔط يكاطٞ اـطم 

 ٌٔط٠ ايكات 

 ٔط٠ ايعؿام 

 ّاهلس 

 ّٜٓبٛع ايس 

 ضس١ً إٍ دعٜط٠ غٝجري 

 ٕقًٛات يًؿٝطا 

 َٛت ايعؿام 

 َٛت ايؿكطا٤ 
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 ٌَْٛت ايؿٓا 

 ٞغطٚب ايؿُؼ ايطَٚاْػ 

 ْٕٗط ايٓػٝا 

 إٍ اييت تؿٝض ؾطسًا 

 ٞٸ  اؿً

 ايٓاؾٛض٠ 

 عٝٓا بريت 

 أْؿٛز٠ 

 ٘ٚعٛز ايٛد 

 ايؿس١ٜ 

 اضإٍ ؾتا٠ َٔ ًَب 

 ؾُٝا ٜتعًل بجكٌٝ ٜسٸعٞ قساقتو 

 غعي١ٝ سع١ٜٓ 

 إٓصض 

 ايجا٥ط 

 بعٝسًا َٔ ٖٓا 

 ٌَټ  تأ

 ؾه٣ٛ اٜهاضٚؽ 

 ايػطا٤ 




