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 اغتيال

 

 للشاعر البلوش ي: مير كل خان نصير

 

 صرخاٌت .. نحيٌب .. استغاثات

 وحشٌد أعمى يحتفُل وينادي

 الصباحات
ُ
 هو ذا الفجُر سّباق

 وحدي أنادي وأناجي

 الغسُق ينداُح، إنه الليل األعمى

 أخرس
ٌ
 وميض إضراٍب وبرق

 ما مطرهناك في مكان 

 هنا الهواء فاسد

 رائحة األجاج في الخندق

 ال عبير يبشر بالزهر

 أيها الحمقى .. أين الصباح؟ أواهُ 

 
 
 الليل يزداد جبروتا

 اإلمبرياليون مازالوا أقوياء يسحقون عظام الفدائيين البسالء
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 هي ذي تهبُّ مرة أخرى عاصفة من الدماء

 على بنغالديش الجميلة ذات الطبيعة الغناء

 مرة أخرى مأساة الحسينتح
ُ
 دث

 أنصار اإلمبريالية يوقدون النار في جسد املدن والقرى 

حتفى يسبح في بركة من الدماء "مجيب"
ُ
 املفادي امل

  "مجيب"آه 
 
 قانيا

 
 مخضبا

 
 .. عبيد االستعمار ألبسوك ثوبا

 عليه طلقات من الرصاص ترنو وسام شهادة وإخالص

 يةكالب االستعمار ارتكبوا إبادة جماع

 يا رفاق النضال

ت طبائعهم أمام العيون 
ّ
 تجل

 وحدها وحدة الصفوف مقتل االستعمار

 الثغر ثغرهم ولكن اللسان إمبريالي

 مع أذيالهم العبيد
 
 عاثوا في البالد فسادا

 
 
 مألوا جيوبهم ماال

 جمعوا العدة والعتاد 

 ومارسوا أبشع استبداد

 ال رحمة في أفئدتهم

واهم أبناء الظالم يخمدون مش
ّ
 اعل الحرية أينما حل
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 البنغالي مجيب« شقيقي»آه يا 

 على مرأى من عيون عائلتك قتلوك

 بمكرهم وغدرهم

 أعالم الحرية تنكس مرة أخرى 

 بقوة السالح يخمدون الثورة

 مرة أخرى األرض الذهبية تتلظى على صفيح النار

 
 
 كذلك وطني بلوشستان يحترق أيضا

 على نفس املسار

 جعانيا رفاق النضال الش

 الحقائق تتجلى في نور السماء

 ال تتخاذلوا وال تتقاعسوا عن النضال

 الطريق معبدة بالصعوبات والدروب وعرة

 إنه اختبار الشجاعة والبسالة

 اختبار صمود الشجعان

 لن تذهب دماء مجيب سدى

 تتجلى في عيني ناصر الرؤى

 يرفرف علمكم في سماء الحرية
 
 خفاقا
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 :هوامش *

 

فتتتج ىكتتترا ارت تتتا  ر تتت    5791ة فتتتج  تتت ن متتتا   تتتا  كتبتتتل الد تتت د -

التتتتتتتتتتوزرا  البورتتتتتتتتتتاكج مم بتتتتتتتتتتور ر  تتتتتتتتتتتن   ار  تتتتتتتتتتا  ممتتتتتتتتتت رة ال تتتتتتتتتت وة فتتتتتتتتتتتج 

 .بورالديش

مم تتتتتس ر تتتتت    زرا  بتتتتتورالديش  تتتتتا ارت التتتتت    وتتتتتا  الو تتتتتا  فتتتتتج  تتتتتب    -

 .الحرية

التتتي نع تتي  "بانتد "ا تتخد  الشتتا ر فتج بيتتر ب تل متتن الد ت دة    تتة  -

 .الشد ق بالعرب ة

-  
 
ها فتتج بيتتر ائمتتتدا   بتشن اتتعرا  اارد  اليال ت ي شن بتت كر ا ت   تر 

 .ب ل من الد  دة

مشتتتت   تتتت  يتتتتان ن تتتتش ا   تتتتد  كيتتتت  رمتتتتوز ااد  الب و تتتت ي  ا  تتتتدد ن فتتتتج  -

 لتد الشعر الب و  ي. اتا ر  متخرو  اتحافج    ا ت ي متن ب وا تتان. 

 .5791 ي    وفج  ا  افج موطدة نو  5751ما و  51فج 

  ظتا اتا ر  تور   دعتى اعارات   مثا  اعب ة. ي   حولل ق ا ده إك -

فتتج التتتاريد اادلتتي الب و تت ي. اتتارا فتتج ن تتا  الشتتعس الب و تت ي متتن  جتت  

اال تتتدال  التتو  ي   ل تتبس ىلتتا قبتتض  را  الد تتبان لعتتدة  تتووات فتتج 

 .5797  تى  5715ال ت ة ما بشن  ا  
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ها الرقيب  أيُّ

 

 الشاعر الكردي: دلدار

 

ها الرقيُب إنَّ ا  لكورَد باقون أيُّ

 على مدى الزمان، هذي اللغة باقية

 ماضية
ُ
 هذه األّمة

 لن تقهَر .. لن تزول

 لن يذهَب األثر

 مدافع القدر
ْ
 مهما جارت

 إنَّ الكورد باقون 

 بنو سالِح الثورات

 أبناء األحمِر القاني

 يا حارس الّسجِن 

 أيها املاضون 
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 أجدادنا 2وامليديون  1كي خسرو 

 
 
 فافتحوا أعينكم جيدا

 بالّدِم مخّضٌب تاريخنا

 شباَب الكورد هّبوا كالسباع

 تاُج الحياة كي َيسُمو بالدّمِ الزكّي 

 ديُنهم إيمانهم عشق البالد

 روحهم قربان الوطن

 روحهم روح املفادي

 ال تقل إن الكورد هالكون 

 إنَّ الكورد باقون 

 كرايِة خفاقة إلى العلياء

 إلى األبِد ماضون 
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 هوامشال*

 ر   -
 
 .  كث ها  بدرية  من   ظا م وا امل د شن  ي ي

امل تتتتتد  ون الوتتتتتواة اا ا تتتتت ة ل شتتتتتعس اليتتتتترد  بح تتتتتس ر ا تتتتتات   -

 . اريخ ة

الشتتا ر اليتترد  دلتتدارا ا تت   ال امتت   تتوح  متتال ر    مح تتود  -

تتتتتر  با تتتتت   اادلتتتتتي دلتتتتتدار  العااتتتتتق  اتتتتتا ر  .بتتتتتن متتتتتال  تتتتتعد     

ر  كتتتتترد   دتتتتتدمي  مخلتتتتتم حشتتتتت د ج  وريتتتتتة م ابتتتتتاد فتتتتتج اتتتتت ا  رتتتتتت

 حشتتتتتتتت د كرد تتتتتتتتتتان العتتتتتتتتترا   متتتتتتتتن موال تتتتتتتتتد مد وتتتتتتتتتة   إ تتتتتتتتران
د
  ال تتتتتتتتتا

     لى الثانوية العامتة  .5759 وي ومق محافظة  رب    ا  

 متتتتتن  تتتتتا نتتتتتا  ا جتتتتتازة فتتتتتج الحدتتتتتو  فتتتتتج جامعتتتتتة   فتتتتج مد وتتتتتة كر تتتتتوا

برداد   اصر الشا ر اليبش  فا ق ب ي  س  الد الشا ر الرا   

   دفتتتتتن فتتتتتج 5719 تتتتتا  اتتتتتش  وه ب يتتتتت  س   تتتتتوفج فتتتتتج ريعتتتتتان اتتتتتباب  

 .م دط ر    ب د وة  رب  
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 الوردة الحمراء

 

 دلدارالكردي : الشاعر 

 

 يا بنت نوروز .. أيا وردتي الحمراء

 ِ
ّ
، وكْم بهت

ْ
 كل األماكن قد بهتت

 أي مخلب قطفك من الحياة

 خضراء حياتنا التي كانت بِك 

 ألجل شمة واحدة رموِك على الطريق

 ّردةوقبل أن تصير بتالتك مو 

 تنوح عليِك حوريات الصباح في كل الحواري 

 وعند غصنك الفالح

 ترتجف الفراشات بألوانها الحمراء والصفراء

 تلعن تلك اليد اآلثمة صباح مساء

 يا وردتي الحمراء

 أنا مثلك كان لي قلب نابض حد السماء
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 طافح باألماني َرِغيب الرغبات

 لم يك يشكو سوى الظمأ لرشفة لغيمة الحب

 لكنه هيهات ا تصير ماءلعله

 لم يعد هذا القلب في مكانه كما كان

 لم يكن ذلك بفعل الهواء

 بل كان هوى بنت حلوة جنان

 عليه خارج البستان
ْ
 اقتلعته وداست

 يا وردتي الحمراء

 
 
 وباكيا

 
 وعاد هذا القلب إلى بستانه البور جريحا

 وأصفر
 
 جدا هزيال

 
 ومقهورا

 انطفأت في عينه وميض اآلمال

 آلن رغم ذلكوا

 ورغم كل ما حصل

 يا وردتي الحمراء

 يا مظلومة مقتولة األمل

 ضعي قلبي املهموم ملرة واحدة

 ضعيه كوسادة عائدة

 هدية تؤنس وحدتك وتكسر في الحب القاعدة
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 لثواٍن  شاعٌر 

 

 للشاعر الهندي : ساحر لدهيانوي 

 

 
 
 تخضرُّ البراعم غدا

 تبتسم األزهاُر 
 
 غدا

 ياسمتمأل الدنيا م

 .. العشب الجميل
 
 غدا

 العشب الندي

 سينتشر على األرض الطرية 

 وأقداٌم ناعمة تتبختُر بحرّية

 ويضايقوني
 
 لم يأتوا أبدا

 كيف لي بمضايقتهم

 عالَم أقض ي لحظات في نهاراتهم ولياليهم

*** 

 أنا شاعٌر لثانية أو ثانيتين
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 أنا شاعٌر لثواٍن 

 قصتي في لحظات تنتهي

 وضحكتي ثواٍن 

 ابي ينتهي في لحظاتشب

 كْم من الشعراء جاءوا قبلي

 !وكم سيرحلون من بعدي

 
 
 وتنّهد طويال

 
 ثمة منهم قضاها حزينا

 
 
 وبعضهم مض ى وغنى سعيدا

 كانوا هنا للحظة وغادروا مثلي بلحظة

 أنا حصتكم في هذا اليوم

 إني ملفارقكم
 
 وغدا

*** 

 أغاٍن جديدة تأتي وتقتطف
 
 غدا

 مثليويأتي رواة أفضل مني و 

 وجمهور مستمع أفضل منكم ومني

 ودادي في األيام املقبلة

 أن يأتي أحدهم ويذكرني
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 ولكن لَم العالم املشغول 

  ؟!يضيُع وقته بالعرض والطول 

 ألجلي

 أنا شاعر الثانية والثواني
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 الهوامش  *

 تتتتتتتا ر لتتتتتتتتده انو ا اتتتتتتتتا ر هوتتتتتتتتد  متتتتتتتن موال تتتتتتتتد البومتتتتتتتتا   تتتتتتتتا   -

منهتتتتتتتتتتا الظتتتتتتتتتتتال    املتتتتتتتتتتترارة      صتتتتتتتتتتدر  تتتتتتتتتتتدة د ا يتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتاارد 5795

با ضتتتتتتتافة إكتتتتتتتى كتابتتتتتتتت     تتتتتتتات اارتتتتتتتاحي لعتتتتتتتدة  فتتتتتتتال  فتتتتتتتج ال تتتتتتت و ا 

 .5791ال ود ة  ددل نما ات باهرة   وفج فج بومبا   ا  

 متتتتتتن املدطتتتتتض الثتتتتتتاحي  صتتتتتبحل متتتتتتن  اتتتتت ر  رتتتتتتاحي  -
د
الد تتتتت دة بتتتتتد ا

نهتتتتتتا  ال تتتتت و ا ال ود تتتتتتة   تتتتتتا رواهتتتتتتا املطتتتتتتر  الرا تتتتتت  متتتتتتوك ش  لح 

متتن إيتترا   5791ي تا  فتتج فتت  ا  تالي  تتالي  تا  املو ت دار الرا تت  

 . ا  نشوبرا
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 !ظالم دامس

 

 للشاعر الباكستاني: ساغر صديقي

 

 أشعلي ظلمتي

 الجبَل سبحانه كما أوقد 

ني طور 
ّ
 1إن

ِك أنِت أنِت النوُر 
ّ
 وإن

 فابعدي عن وجهِك النقاب

 وبّددي كل هذه الظلماء

 2إنني أكمه 

 وإنِك اليد البيضاء

 العتمة لن تمض ي تلك

 !إن لم تكوني حولي وهج الضياء

 أريد أن أتفرج وحدي على هذه الظلمة السوداء

 3ابحثي معي عن ذلك النجم املكسور 
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 على عرش السماء

 !ملاذا ملاذا ال ينير كل هذه الظلماء

 كأنِك الصبُح الكاذُب بخيوطه الحمراء

 تحسبه ضياء وما هو إال ظلماء بظلماء

 ى، انتشاءكأنِك في أحاديث الحيار 

 
 
 لسِت نورا

 
 أبدا

 !إنما َمن بّدد هذا السواد هو سحر االنتشاء

 أخبري حور العين في الفردوس،

 كثيف
 
 أن الظالم جدا

 ونحُن عطش ى لنوٍر منهم حتى ولو خفيف

 هنا حور العين طيفهم

 طفيف
 
 !طيفهم جدا
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 الهوامش  *

 

ه بعت   -5 جب   ور امل  ور فج الدربن اليتريا  الت   ف تر 

الع  تتتتا   نتتتت  ال بتتتت  التتتت    ملتتتتى ف تتتت   جتتتت   تتتتبحان   نعتتتتاكى  متتتتا  

 .  دنا مو  ى      ال ال 

ال تتد الب  تتا  إاتتارة إكتتى  تتد  تت دنا   التت ى    تت  ال تتال    -9

 . التي  انل نش ي ااك    ال   لا  َر الوور فج   ا  

التتتتتتتوما املي تتتتتتتور  رب تتتتتتتا املد تتتتتتتود هوتتتتتتتا  تتتتتتتشن  هتتتتتتتو   تتتتتتت   -3

 رد فتتج الدتتربن اليتتريا     تتبا ال تت ا     تتا  تتودا  ك تتا  الومتتو 

 . " الوما إىا هوا "

ِلتتَد  تتتارر صتتد ديا    مح تتتد  يتتتار  صتتتد دي  فتتج مد وتتتة  نبتتتاال  -   

  دت  نع   تت   .االبتن الو  تد لعا  تة فدشت ة هتو  5799ال ود تة  تا  

 لتتى  تتد ااد تتس  ب تتس   تتن  كتتتس الشتتعر فتتج  تتن مبيتترة  ا ختت  

 ناصتتتتتتتتر م تتتتتتتاز    تتتتتتتتا ا تتتتتتتتدر  لتتتتتتتتى ا تتتتتتتا  تتتتتتتتا
د
 م تتتتتتتتعارا

د
رر ا تتتتتتت ا

 مودطتتتتتتتض  5719 صتتتتتتد دي  انتدتتتتتتت  إكتتتتتتى الهتتتتتتتور  تتتتتتتا 
د
  دتتتتتتق نما تتتتتتتا

الوظش   تى امتد   الشا ر املعر   ج ير مراد بباد       فتج 

ممتتتتالت  تتتتدة  ك تتتتا  صتتتتدر مم تتتتة  تتتتا إرالق تتتتا بعتتتتد صتتتتد ر العتتتتدد 
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  تتتتتتتتى الثالتتتتتتا منهتتتتتتتا ا تتتتتتتبا  ماد تتتتتتتة
د
   تتتتتتتاح  اتتتتتتتظم العتتتتتتت ش كثشتتتتتتت ا

ب تتتض ق تتتتا ده إكتتتى اتتتعرا  بيتتتترين مدابتتت  مبتتتال  زه تتتتدة   اضتتتطر إكتتتى

 ااتتتتتتلهرت   تتتتتتتا الد تتتتتتا د فتتتتتتتج ا ىا تتتتتتتات ا ح  تتتتتتة ب  تتتتتتت ا  اتتتتتتتعرا  

 . بيتتتترين
د
بتتتتد  فتتتتت ة احع التتتت   تتتتن ا حتتتت ط االجت تتتتا ج   ا ختتتت  موظتتتترا

  
د
     تتتتتتتا  م  قتتتتتتتة   لح تتتتتتة  وي تتتتتتتة  اتتتتتتتعر  ويتتتتتتت ف تتتتتتتان ىا م   تتتتتتال

 
د
 فتج اتواره الهتور   تان  . ج تد نح ت  جتدا

د
  توا   ن تاركج مت تيعا

  
د
 تتان    الطريتق التدا ر    رقتات دربتار نعتر  ب تار يطوا ت  ج تدا

  تتتتتشن  تتتتتان  ب تتتتتض   ي تتتتتتمد  متتتتتن الوتتتتتاس ك ا تتتتتت  متتتتتن املتتتتتا  فدتتتتتط

 لتتتتى   تتتات  ران تتت  إكتتتتى اافتتتال  ال تتتت و ا  ة   تتتوزه املتتتتا  ال تتتا    

 موتتتتت  بتتتتت ن هتتتتتخال  
د
ا ت اجتتتتتات م   تتتتت   م تتتتتيو   لتتتتتى ال دتتتتترا  إ  انتتتتتا

املت من    تتا  تتان  فتتج   امت  اايشتت ة ال تتعاَ   ح  تتا. الوتاس   تتق  هتا

   لتتتتتا  يتتتتتن    تتتتتا املتتتتتا  
د
  ك تتتتتا  ن ب تتتتتره ضتتتتتعم جتتتتتدا

د
 ب تتتتتق دمتتتتتا

 بمانتتتتتتس  .الر تتتتتتدا  نظتتتتتتارة  ف تتتتتتان  ت تتتتتت   لتتتتتتى   تتتتتتا
د
ثتتتتتت     تتتتتت  م تتتتتتتا   

فتتتتتتتن فتتتتتتتج مدبتتتتتتت  5791الطريتتتتتتتق فتتتتتتتج اتتتتتتتواره الهتتتتتتتور  تتتتتتتا   رة م تتتتتتتاحي ت د 

 تا    ترا  را ه   بت  الت   متات بعتد   لتا  تتج    تارر . صتا س

اتتعره  دعتتي   . رالشتتاره ن  تت  التت   ر تت  ف تت  الشتتا فتتج   متتن ر   تت

متتتتتتتتتن ر األتتتتتتتتتض ااد  اا رد   يعيتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتن ن تتتتتتتتت  ند تتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتاهرة 

     ن فيها ي ود الر ح   فوا  الخ انة الت اب ة
د
 .    ا ة جدا
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 وأحيانا

 
 أحيانا

 

 للشاعر الهندي: ساحر لدهيانوي 

 

 
 
 وأحيانا

 
 وأحيانا

 تزور نفس ي فكرة

 كّل لحظٍة مّرةب

 بأن العالَم كله يمر بخصلِة شعرك

 ظاللِك حلوة
َ
 وأن هذه الدنيا تحت

 ظالٌم ناسٌك حولي ووحدِك عندِك الدنيا

 بنظرِة عينك نوري

 بنظرة عينِك أنِت 

 هواِك حزني األزلي
 
 لم يكن يوما

 
 غريبا

 وأن جمالِك يرعى بذور اآلِه في نفس ي/ 

الة العي
ّ
 القد ويا قت

َ
 ِن فيا مياسة

 أنا في التيه تفصيل يضيع في تفاصيلك
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 أنا في التيه عنوان

 
 
 وأحيانا

 
 وأحيانا

 تزور نفس ي فكرة

 بكّل لحظٍة مّرة

 حياتي تجري هكذا

 بهذا الدرب أمض ي هكذا

 ودربي ضياؤه أعش ى

  فال هدف يؤطرني

 ننيأغاني الحزن تحضُ 

 
 
  ويبقى طريقي أبدا

 كلي تعُب 
 
 ضياعا

 ظالُل اآله تحملني

 وال ميت فال حي/

 حياتي أصبحت عتمة

 كمصباِح بال زيت

 فال نوٌر وال قمٌر 

 مرادي أن أضيع بهذا الخالء

  أضيع بكل كل إرادتي
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ي كلي علُم 
ّ
 وكل

 بأنِك أنِت وحدك بهذي الفالة . .

 / مناٌر يبدد العتمة

 
 
 وأحيانا

 
 وأحيانا

 تزور نفس ي فكرة بكّل لحظٍة مّرة
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 *هوامش

 

 صتتتتتبحل متتتتتن  اتتتتت ر  رتتتتتتاحي   طتتتتتض الثتتتتتتاحيمتتتتتن املد االد تتتتت دة بتتتتتد د  

نهتتتتا  "متتتتوك ش"رواهتتتتا املطتتتتر  الرا تتتت   فدتتتتد ؛ال تتتت و ا ال ود تتتتة  لح 

متتتتتن  5791 تتتتا   " تتتتالي  تتتتالي"فتتتتج فتتتتت  ا  "ي تتتتا "املو تتتت دار الرا تتتت  

 . " ا  نشوبرا"إيرا  
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 بابورام ساحر الثعابين

 

 للشاعر الهندي سوكومار راي

 

 بابورام -
 
 !مرحبا

 وأنت هناك

اكما الذي تح
ّ
 مله وما هذا الفك الفت

 !ثعبان

ه الجوعان
ّ
 !وكيف للمرء االئتمان من شره وتجنب فك

-  
 
 إن أردت واحدا

 ابتعد عن الذي يلدغ والذي يصدر صوت

 !الفحيح

 
 
 أيضا

 
 وأيضا

 ال تقترب من الذي يلف جسده

 حول خصر مخلوق ضعيف

 وتجاوز من له صوت غدر
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 وذلك الذي له جلد خشن

 وناب حاد

 !ومؤخرة الكسالى وظهر كبير 

 وعن آداب الطعام

 اقترب من تلك الثعابين الرائعة

 !التي ترض ى بوجبة من الرز مع الحليب

 ؟!هل عرفت ذاك النوع من الثعابين يا صاح

 !آه بابورام -

 اسمح لي أن أكون للثعبان بمالك

 
 
 اآلن باستطاعتي سحق رأسه فورا

 !إذا اقتض ى األمر ذلك
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 هوامش *

 

  تتان   5999 كتوبر/نشتترين اا    تتا   31را  فتتج  لتتد  تتو ومار -

 ر تره فتج  .االبن الثاحي ل  وان  ال ا س املعر    بوتدرا  ااتور را 

ب ئتتة  هتتتا بتتااد   ال تتن متتن  بدتتة الي اه تتة  ج عتتت  صتتداقة متتض 

 ختتتتتر   تتتتو ومار متتتتتض مر بتتتتتة الشتتتتتر  فتتتتتج  .الشتتتتا ر ال وتتتتتد   تتتتتارور 

 . 5711  اال شج ا   الي   ا  فج    ة الر ا ة فج  

 تتتافر إكتتتى إنم تتت ا لدرا تتتة  يوولوج تتتا املع ومتتتات   5755فتتج  تتتا   

.  بتتتتتتتتدا  متتتتتتتتن اا  تتتتتتتا  الشتتتتتتتعرية فتتتتتتتتج  تتتتتتتدة ممتتتتتتتالت حشتتتتتتتر العد تتتتتتتد 

 
د
فج الت وير ال و وررافج  ك ا  دق فتج العتا  التتاكج  اهت اما حشطا

 
د
إكتتتتى ال وتتتتد فتتتتج  تتتتا    تتتارور زيار تتتت  التاريخ تتتتة إكتتتتى لوتتتتدن   تتتاد ا معتتتتا

5753. 

دتتاد م تتتش ة  د  ف  مم تتتة لا  تتا  بعوتتوان  تتتانديشه    تتق  التتد

اا  تتتا  البورتتتاكج.   تتتتان  تتتو  ومتتتتار  يتتتتس برتتتت ارة ل  م تتتة   تتتترجا 

 إكى ا نم شج ة ابو  ا خر  العالمي  ا  ا ج ل را . ق ا ده

 



30 
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 ! قارٌب تحت سماٍء مشمسة

 

 للشاعر البريطاني : لويس كارول

 

 سماٍء ا
َ
 مشمسة لقارُب مبحٌر تحت

 مبحر الٍم حو  ٍد ممت ألفٍق 

 يا مساء  من  أمسياِت تموز 

  أطفاٍل من جواري اتخذوا مالذا
ُ
 سكَن فيِه  ثالثة

*** 

 بعيوٍن متلهفٍة وآذاٍن مصغية

 لحكايٍة تروى يستمعون 

 طاَل شحوُبها
 
 يا شمسا

 ما زلِت باهتة سنوات
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ُ
  تموت

ُ
 األصداء تخبو والذكريات

 تدقُّ مضجَع تموز 
ٌ
 نفحاٌت خريفية

 حكم
ْ
 الخياِل بصحبتي وما تزال تسكننيسارت

ُ
 ة

*** 

 سقِف  1"أليس"لن تنظَر بعيوٍن صاحية 
َ
ما تزاُل ترتع تحت

 السماءاِت 

 ُيصغي  األطفاُل  رغَم ذلك بعيوٍن متلهفٍة  وآذاٍن مصغية

درَب املودة قرب القريب يسكنون، في بالِد العجائِب 

 
ْ
 سيستلقون ويحلمون

 دواويُن األّياِم  تمض ي وفصول 
ْ
 الصيِف تندثُر وهْم يحلمون

  ؛سينجرفون وفي بصيص ذهبّيٍ يبقون لدوامِة النهِر 
ْ
ليست

ما حلُم 
ّ
 إن

 
 حياة
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 :* هوامش

 

 لتتتتت   ب   تتتتتاح  ل تتتتتد   فتتتتتتاة بريطان تتتتتة  تتتتتان ال ا تتتتتس  ا لتتتت   .5

لتتتتتتتوي   تتتتتتتار   صتتتتتتتد ق  ا  لهتتتتتتتا   وتتتتتتتدما كيتتتتتتت ت  ا م تتتتتتتل  إكتتتتتتتى 

  هج ن   ا بط ة ق ة  ل   فج بالد الع ا س.  ااد 

  بال رتتتة ا ن  شج تتتة  لتتتى   شتتتر  تتتد لد تتت دة  تتتت لم متتتن ا-
د
 تتتطرا

فتج  رج تة ا تا  لت    "ل تد   ؛ لت   ب   تاح " دد   ر  ا ا 

    .إكتتتتى العرب تتتتة
َ
ة    شتتتتر ظ تتتتترت فتتتتج  تتتتتتة  متتتتتض مرا تتتتاة الشتتتتتد 

د
 تتتتطرا

ا  لتتتتتت     تتتتتت   تتتتتطر  ح تتتتتت       تتتتتر  متتتتتتن ا تتتتت       تتتتتر  متتتتتن

 .د ال ا إكى يتا  الد  دة هي ا 

ا "لتتتوي   تتتتار  "ااتتتلهر با تتت   اادلتتتتي دك تتتتون نشتتتارل  لتتتو    د  -

 تتتتتتانون  99 د تتتتتس    تتتتتتالا رياضتتتتتت ات  م تتتتتتور بريطتتتتتتاحي  متتتتتتن موال تتتتتتد

ااصتتتت    التتتتده   رلود تتتتةإ    وحتتتتدر متتتتن  تتتتاللة  5939الثتتتتاحي  تتتتا  

ج ال تتعا  التد  ي  الت عتتثا فتت متترَ    تان رجتت  د تن   تتاح  فتتج صتباه

 د  فتتتج  رب  تتتا التتتدل    لتتتى ىلتتتا نشتتتب   ن  تتت  بطتتتا ر التتتد  الوطتتتق

ره فتتتتتتج  تتتتتترد الد تتتتتت   ر ا تتتتتتة ق تتتتتتة  لتتتتتت   فتتتتتتج بتتتتتتالد الع ا تتتتتتس  بتتتتتت

 .اام  ات
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ق تتتتتتتتتة الد تتتتتتتتت دةا كتتتتتتتتتتس لتتتتتتتتتوي   تتتتتتتتتار   هتتتتتتتتت ه الد تتتتتتتتت دة  تتتتتتتتتتا   -

   فتتتتج ن هتتتتةن  لتتتتى متتتتتِن ال تتتت  وِة اصتتتتطحَس فيهتتتتا   الد  ا  تتتتة 5913

الخ ال تتتة  لتت   فتتتج    انتتتل ب تتنها  لتتت   املعر فتتة فتتتج الد تتة  ل تتد 

 بالد الع ا س.

 فتتج   ادب تة بالد تتة الد تش ة  الشتتعربتد    ا تت  ا
د
 نتا  ا تح تتانا

حشتتتتتتتتتتر ق تتتتتتتتتت دة  5911فتتتتتتتتتتج  تتتتتتتتتتا  ا  تتتتتتتتتتالت  ال را تتتتتتتتتتد الي  طان تتتتتتتتتتة  

  با تت   اادلتتي امل تتتعار لتتوي   تتار   "  لتتة"ر مانتي تتة بعوتتوان 

نعتتتتر    لتتتتى  .ل    اتتتتش ة الولتتتو  إكتتتتى  تتتالا ااد   تتتا الد تتتت دة  انتتت

فتتج .   تتر   وتتدها اباتت  ال تترش ة  لتت     ا  تة هرتت   ل تتد  ال ت تة

   تتر فتتج ىهوتت تخد ت  ق تتة  لتت   فتتج بتتالد الع ا تتس  بتت 5919 تتا  

 حشتترت  تتتا    املوافدتتة  لتتى الد تتة ل لعتتد  تت   متتن التترف    تت

عري تتتة لإع تتا  امل يتتة فيتوريتتا  ال  تتاهش  ا لتتى     تتازت 5911

 تتتتتتان  ن لتتتتتوي إ دتتتتتو  ا اتتتتتتا ات  . ج تتتتتى لتتتتتوي  اليثشتتتتتت  متتتتتن املتتتتتتا 

 بتتت ل   الط  تتة التتتتي لتتا
د
متتن   رهتتتا  تمتتتا ز الحاد تتة  شتتترة  مررمتتا

قتتتل متتتن دفتتتت   وم ا تتت   تتتد    5913 تتتا    التتتدل    ن صتتت حاتن م  

ن  فتراد  ا  تت  م قلهتا لاح تا  إ البع   دو     لى   ا املر  ة

يو ت  جتترا  فتج ب تتل إ 5979 توفج  تتا   . لتى ا تتا العا  تة ا حافظتتة

 مر  اان  ون ا ال    طور إكى ىات الر ة.
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 ِمَن الرغباِت كهذه !
ُ
 اآلالف

 

 غالب للشاعر الهندي : ميرزا

 

 من الرغبات كهذه
ُ
 اآلالف

 فيهاوكلٌّ منها تمنيت املوت 

ُتها
ْ
 الكثيُر من الرغباِت حقق

ي تّواقٌ إلى املزيِد في هذا العمر القص
ّ
 يرلكن

 ملاذا تخش ى قاتلتي؟!

 ما مْن أحٍد سيحملها املسؤولية

 على تلك الدماِء املتدفقِة طواَل حياتي من عيوني

 لطاملا سمعنا عْن طرِد آدَم مَن الجنِة 

 وبهواٍن أكبَر 
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 سأرحل عن الشارع الذي تقيمين فيه

 !املستبدةآٍه أّيتها 

 شخصيتِك ستتجلى للعّياِن 

  املجعد شعريَّ  خصالتلو 
ّ
 من تدل

ْ
 عمامتيتحت ت

 لكن لو رغب شخٌص بكتابة رسالٍة لها

 ليسألني!

 في الصباح ِ أغادُر بيتي والقلُم على أذني

 في ذاَك العمِر شغفتني كؤوس الطال

 حتى أصبح كأس السالف عالمي

 ونصيَر ضعفي
 
 َمْن توقعتُه عادال

 بنفِس السيِف املخضب أكثَر مّني مثخنابدا 

 الّردىاِة و يالح ال فرق بينفي الهوى 

 
 
 ت ألجلهو على صورة الكافر الذي قد نمنعيش  قدما



37 
 

 على جرِح القلِب لينزلَق السهُم الجارح
ْ
 اْضغط

 فإذا خرَج من قلبِك ستخرج مْن حياتَك بتريِث 

 بإرادِة هللا

 وتجلى الحق
ُ
 الكعبة

ْ
ت ّيِ

ُ
 بن

 بحق هللا ال ترفع العباءة 

 معشوقتي أخش ى أن تكون الكافرة من تحتها 

 طريقاِن مختلفاِن ومدخُل الحانِة  فقيهال

 وأنا مغادررغمَّ ذلَك 
َ
 رأيتُه يدخل الحانة

 يا هللا  أواه

 التي ارتكبتها  الرغباتليست اآلالف من  

 هي ما أندم عليها 

 الرتكابها  يحالفني الحظبل التي لم 
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 هوامش*

نر تتى  هتت ه الد تت دة املطتتر  ال وتتد  اليبشتت  جاج تتل  تتو   ك تتا  -

  ح تتتتت   91153ختتتتتر  ال وتتتتد   تتتتتود ر م شتتتتترا  تتتتا     تتتتق ا 
د
ف   تتتتتا

  ووان الد  دة.
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 ُمرادي

 

 غالب للشاعر الهندي: ميرزا

 

 ُمرادي مكاٌن 

 أنزوي فيه مع نفس ي

 ال أحد غيري .. وال أحد حولي

 ما من محادٍث لي .. ذاَك املالذ مبتغاي

 ُمرادي.. بناء بيٍت 

 ا الجدرانال باب فيه لالستقبال.. أو حدود ترسمه

 ال حرس حوله وال جيران

*** 

 في ذاَك املكان: ما من أحٍد يعتني بي

 عندما يصيبني داْء 

 وعندما أغادر الحياة

 ما من أحٍد يندُب حظه

 ويعاود البكاء
 
 أو يذرف دموعا
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 *هوامش 

 

إمي ا وريتتتة مرتتتو     تتتر اتتتعرا  متتتن رزا رالتتتس اتتتا ر هوتتتد م تتتت-

 يعتتتتتتتد رالتتتتتتتس بيتتتتتتتر  .اال تتتتتتتتع ار الي  طتتتتتتتاحي   وتتتتتتتا   يتتتتتتتافتتتتتتتج  ال وتتتتتتتد

ا متن  كثت  الشتعرا  ال ود  دبة مرو   الشعرا  العظا  فج     ا دد

ا فتتج ال رتتة تتا بشتتعب ة  متتا    .اارد تتة اتتعب ة   تت  ش د  تت ا  رالتتس مت تعد

  . تى اآلن

ليوتت   تافا بعتتد    تا  اتتباب  فتج ريتا     ر تتدرا  ة  ا  تتة لتد فتج  

 تتا   لتتى معتتا  ب تت ط متتن الحيتتا الي  طتتاحي.   ليتتن فتتج     ىلتتا

املرتتتوكج  هتتتادر  االمي ا تتتور  التتتبالن متتتن قبتتت  اتتتا ر  تتتشن 1850  تتتا 

  . املتتد ا ق تتا ده فتتج صتتار  ا تتض الشتت رة بر ل ا تت       اتاه الثتتاحي

ب رتتتتتتتة رام تتتتتتتة   ةبال ار تتتتتت  يتتتتتت     تتتتتتت  موتدتتتتتتتد ه  نتتتتتت   تتتتتتتان  يتتتتتتتتس

متتتتن الشتتتتعرا   دعتتتت ي    مو دتتتتة   تتتتعس  لتتتتى الرجتتتت  العتتتتاد  ف   تتتتا  

 املت وفشن.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 يحبيب وصاَل  لي ليس مكتوٌب 

 

 غالب الشاعر الهندي : ميرزا

 

 حبيبتي لي وصاَل  ليس مكتوٌب 

 إن طاَل عمري 

 سيبقى لقاؤها أمنيتي

 العيُش على أملها كذبة

 ولكن لن تقتلني سعادتي

 بأملي
ُ
 إن وثقت

 أنَّ وعدها هٌش من غنجهاع
ُ
 لمت

 شخٌص ما سألني

 عن السهم املغروز في فؤاديِ 

 
ُ
 شعرت

ُ
 ملا كنت

 بكِل هذا األلم
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 قلبي
ْ
 لو ثقبت

 ة صداقة هذه التي تكسوها النصائحأيُّ 

 على أحدهم

 تخفيف ألمي ومؤازرتي

 الدماُء من كّلِ عصٍب في جسمي
ُ
 تضخ

 تحكِم 
َ
 دون

 ؟!أتظُن هذا كلُه ألٌم 

 مثار إنُه كرٌب 

 ما من مفٍر من الحَب 

 إنُه تهديٌد دائُم 

ب بالهوى 
ّ
 إن لم تعذ

 هناك عذاب الحياة

 ؟ملْن سأروي آالَم ليالّي الحزينة

 في الردى
 
 مقيما

ُ
 ما كنت

 لو جاءت ملرة

 
ُ
 وخزيت

ُ
 مت

 كالغريِق 
ُ
 وأصبحت

 ال جنازة
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 وما من قبٍر منصوب

 من يراني

 بدون شريك
ُ
 وأنا زهدت

 لب بيانَك هذا يا غاهو التصوف، و 

 لو لم تكن أسير الكأِس 
 
 قديسا

َ
 كنت
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 كلُّ العقباِت اجتزتها

 

 غالب للشاعر الهندي : ميرزا

 

 في حياتي اجتزتهاكل أنواِع  العقباِت 

ها الفناء !آ
ُ
 خر عقبة أصادف
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 *هوامش

 

  .رالتتتس مشتتت زا   تتتد را متتتن كبتتتار اتتتعرا  اا رد  فتتتج  تتتاريد ال وتتتد -

ان تتتتة  ر تتتتتدرا  ة   لتتتتد فتتتتج مد وتتتتة  وحتتتتدر  ا  تتتتت  متتتتن  صتتتتو   ث 

 تتوفج  التتده    تت   هتتو فتتج   تتر ال تتبا   .5979 كتترا فتتج ال وتتد   تتا  

 ال تتتتتتدالل ت   تبوتتتتاه  يوالتتتتت ف
د
اقتتتتت ن فتتتتتج الثالثتتتتتة  .  تتتتتان ىلتتتتا  تتتتتببا

   د    ان املد وة.  شر ة من الع ر بابوة

  متتتاز اتتعر رالتتسا
د
    تتا الو حتتات  بالوضتتا الشتتعر  املبيتتر جتتدا

كتتتتتتتس  .اايتتتتتال لتتتتت  بتتتتتاه  ويتتتتت  بالتتتتتتاريد        تتتتتوف ةال   تتتتت  ة  ال

     ت شتتتج ق تتتا ده بال تتتوف ة  الحتتت ن الشتتتد دباارد تتتة  ال ار تتت ة

 -بتتتن  ي تتت   تتتتار  ىلتتتا لوفتتتاة   الده ال تتتتة با ضتتتافة إكتتتى ر  تتت  ا

ر تى  . هتو ال  تمتا ز ال اد تة  شترة متن الع ترال    بوتاه مشت زا 

   متتتتوك ش  ما ال وتتتد كعوتتتدل نها  انتتتدا   تتت  اتتتعره كبتتتار مطرلتتتي

  تتت ي انتتتش    تتتا   ج تتتد  خ تتت ت  امل ثتتت  ال وتتتد   هتتتارت بواتتتان 

فتتتتتتتتج فتتتتتتتت  ا  تتتتتتتت و األي متتتتتتتتن إيتتتتتتتترا  الع تتتتتتتتال   تتتتتتتتوهرا   5711 تتتتتتتا  

متتتتود   ك تتتتا مثتتتت   خ تتتت ت  امل ثتتتت  اليبشتتتت  ن تتتتش  التتتتد ن اتتتتاه فتتتتج 

 .5799ف  ا     يوحي  ح   ا     ا  
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فتتتج    تتتاز ر تتا    بث ائهتتا اادلتتتي   تتا نعتتد    اتتتعرهتوتترإضتتافة إكتتى 

فتج 5917 توفج  تا   الوث  ة املت شجة بال رة اارد تة    عة اليتابات 

 .مد وة دلهي
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 القلِب 
ُ
 ما تقولُه نبضات

 

 مشفق ميكائيلالشاعر األذربيجاني 

 

 :نبُض القلِب قال

 آٍت وأّياُم السرور
ُ
 الحظ

 
ُ
 نش ي العقوَل تهُز الغصوْن ست

 . . !ترى هْل ستأتي؟

*** 

 هناَك الكثيُر بمنتظْر 

 نبُض القلِب قاَل 

 عمٌل نبيٌل ومطْر 

 
ْ
 كدٌح مكلٌل بالعرق
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 . . !ترى هل ستأتي؟

*** 

 أيامنا املاضية حلوة
ُ
 رغباتي تصرخ

 
 
 القلِب تقول مهال

ُ
 نبضات

 الشمس تشع بنبٍض دافئ على األيكة

 لطيف يشدو أغنية والربيُع ضيف

 األيام القادمة بسحرها آتية

 !هل نراها يا ترى 
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 هوامش *

 

فتتتج مد وتتتة  5717مشتتت ق  تتتا   م  ا  تتت شتتتا ر ااىرب متتتاحي  لتتتد ال -

  دتتتتتت  نع   تتتتتتت  املتو تتتتتتتط فتتتتتتتج  .بتتتتتتا و  اصتتتتتتت ة ج  وريتتتتتتتة  ىرب متتتتتتتان

ة   ختتتتتتتتر   فتتتتتتتج    تتتتتتتة اآلدا  جامعتتتتتتتتة بتتتتتتتا و  تتتتتتتتا    املدر تتتتتتتة الر  تتتتتتت  

بتتد    ا تت  اادب تتة  تتشن بااتتر م وتتة التتتدري   فاشتتر   كتتتى  .5735

 تتتت   اادلتتتتي بعوتتتتوان ال تتتتو  اا    تتتتا ا ختتتت  ا 5791ق تتتتا ده  تتتتا  

ىاه صتتتتتتتت ت  فتتتتتتتتج  .مشتتتتتتتت ق التتتتتتتت   يع تتتتتتتتي بال ار تتتتتتتت ة الد تتتتتتتتس الرق تتتتتتتتق

ق تتتتا ده الو و تتتتة التتتتتي قتتتتا   فيهتتتتا     تتتتات التط شتتتت  التتتتتي قتتتتا   هتتتتا 

ا ه تتتتتتتتتتت  الح ومتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتوف  ت ة  . تتتتتتتتتتتالشن فتتتتتتتتتتج  دبتتتتتتتتتتة الثال  وتتتتتتتتتتات

دتتتتتتتتتت بالشتتتتتتتتتا ر الي جتتتتتتتتتتواز   الشتتتتتتتتتتوف  ي   بله تتتتتتتتتتة  5739 تتتتتتتتتتا   فا ت 

 .فتتج  تت ن با تت  فتتج بتتا و 5737الخ انتتة العظمتتى    تتا إ دامتت   تتا  

تتتتتتتتتى  م  ا  تتتتتتتت عتتتتتتتتد ي   متتتتتتتتتن  كثتتتتتتتت  الشتتتتتتتتعرا  ااىرب متتتتتتتتتان شن اتتتتتتتت رة  نر  

التتتي  "رتتن  اهتتا التبتت "ق تت د    داملطربتتون اا تتراا بد تتا ده   نعتت

 صتتتتتار ا   لحنهتتتتتا املطتتتتتر  ااىرب متتتتتاحي املعتتتتتر     يتتتتت   تتتتتاج  و 

فم تتتتتتتتض ال  تتتتتتتتد الررلتتتتتتتتي بتتتتتتتتالر ح الشتتتتتتتترق ة       رك تتتتتتتتت ا روا  تتتتتتتتة

تتارة فتج الطرقتتات حشتودة  رد
 
 ي  ت ض صتداها فتتج   شت  معظتتا   دهتا امل

 .ا ىا ات
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 غن
ُ
 غن يا تبغ

 

نس ى فاألذُن تصغي
ُ
 لْن ت

 غن
ُ
 غن يا تبغ

ِع الناَس . .أطرْب جناني
ّ
 َمت

 ُهنا سحُر العجائِب 

 ُهنا وجُه الفنوِن 

 ُهنا سحُر التمني
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 *هوامش

 

  لنهتتتتار صتتتتوات ا  5731 تتتا  "د تتتتوان الريتتتتاح"متتتن    التتتت  املاشتتتورة 

شرت بع د ر     5739
 
 .  رش ه ا من اا  ا  التي ح
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 ودادي بالدٌ 

 

 للشاعر الكردي التركي : جاهد صدقي طارانجي

 

 ودادي بالٌد 

 سماؤُها زرقاء

 خضراء
ٌ
 حقولُها نضرة

 سنابلها صفراء

 أرُض من الزهِر والطيِر 

 الثراء
ُ
 تسكنها طبيعة

*** 

 ودادي بالٌد 

 لها من الذهن الصفاء
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 رباها يحيا القلب بهناءفي 

 ين ربوعها يسود الوئامب

*** 

 ودادي بالٌد 

 ال فقير فيها وال غني . . الكل سواء

 وسقف واحد يقي الجميع برَد الشتاء

*** 

 ودادي بالٌد 

 نقاءفيها من لّجة املهج حٌب و 

 صباَح األصدقاءلو رحل أحُد 
ُ
 هم ساد الحزن
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 هوامش *

ججا  لد   شن جاهد صدقج الر األي  الشا ر جاهد صدقج  ارن -

 ياتمتتتي إكتتتى قب  تتتة كرد تتتة   فتتتج مد وتتتة د تتتار بيتتتر الت ك تتتة 5751 تتتا  

  دتتتتتتتت  درا تتتتتتتتت  املتو تتتتتتتتطة فتتتتتتتتج مدر تتتتتتتتة  تتتتتتتتانل جوزيتتتتتتتتم  . ريدتتتتتتتتة

 تتتتتتتابض  .بإ تتتتتتتطوبو   تتتتتتتا  ختتتتتتتر   فتتتتتتتج مدر تتتتتتتة ر طتتتتتتتة  تتتتتتترا  الثانويتتتتتتتة

فتتتتتتج الع تتتتتتو  درا تتتتتتت  ال امع تتتتتتة فتتتتتتج جامعتتتتتتة ا تتتتتتطوبو    خ تتتتتت  

فر بعتتتتتتتتدها إكتتتتتتتتى بتتتتتتتتاري  ل تتتتتتتتت ا  تتتتتتتتا. 5731ال  ا تتتتتتتت ة  تتتتتتتتتى  تتتتتتتتا  

  امتتت  إ ليتتتن   تتت   الحتتتر  العامل تتتة الثان تتتة  تتتا  د ن   درا تتتت 

شتت ادة  فعتتاد إكتتى  رك تتا  ىلتتا فتتج  دبتتة اارلع وتتات     تت  لو تت  ال

   تتتتا فتتتج  زارة الع تتت  .  تتت     تتتتا  
د
 5715بو التتتة ااناضتتتو  مت ج تتتا

 لعتتد  تتالو  تتووات  صتتاب  الشتت    لتتا  تتوجر الع   تتات ال را  تتة 

دتتتتتتت  إكتتتتتتتى ف  وتتتتتتا   تتتتتتتا فتتتتتتتار  الح تتتتتتتاة هوتتتتتتتاا  فتتتتتتج  رك تتتتتتتا بشتتتتتتت ا    فو 

 ندت  جث انت  إكتى   5711باملش   فج الثالا  شر من اكتوبر  ا  

فن فج مدي ة املشاهش   .  ندرة   ا د 

زمتتن   5719 تا   متن مخل ا تت  الشتعرية املاشتتورة الح تا ال   تت  -

   5733 تتتتتتتتا   ال تتتتتتتت ل
د
 متتتتتتتتن . 5711 تتتتتتتتا  ي  تتتتتتتتة   ال تتتتتتتتون  امتتتتتتتتا

 ر ا   زيا.مخل ا   الر ا  ة 



58 
 

  



59 
 

 جبريل جناُح 

 

مة د. محمد إقبال
ّ

 للشاعر الباكستاني : العال

 

 النجوِم  تقبْع هناَك عوا
َ
 لٌم أخرى خلف

 هناَك حقوٌل تختبُر روَح الرجِل الصلِب 

 ما هَي خالية من الحياِة 

 إلى السماء
ُ
 تلكَ العوالُم املفتوحة

 من القوافِل تؤدي إلى هناك
ُ
 املئات

 
ّ
 املنطقيه بهذا العالم ال تتدل

ُه تقبع أعشاٌش وحدائُق 
َ
 غناء خلف

 مالكُه 
َ
 أنت

 
 عشا

َ
 لو فقدت

 صل لَك؟ماذا سيح
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 ستجُد أماكَن للنحيِب والبكاِء فقط 

 كْن كالنسر 
 
 شامخا

 
 
 اختاَر التحليَق في العال عمال

 
َ
 أمامَك سماواٌت أخرى  لتقيَس بها املنحدرات

ه بأياِم وليالي هذا العالم
ّ
 ال تتدل

 آلديَك  وقٌت  في فضاٍء  
 
 ! خَر أيضا
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 هوامش *

متتتتة التتتتدكتور مح تتتتد إقبتتتتا  -
 
فتتتتج التا تتتتض متتتتن  5999ا  لتتتتد  تتتتا  العال

      وت البوماب تتتة هتتتتج اآلن باك تتتتتانانشتتترين الثتتتتاحي فتتتج مد وتتتتة  تتتت

 كتتس    لت  كتتس   ف ت   ة   الشعر بال رة ال ار ت ة  اارد تة كتس

  نتتتتتتتا  التتتتتتتدكتوراه   ملان تتتتتتتادرس الدتتتتتتتانون فتتتتتتتج بريطان تتتتتتتا       ا تتتتتت ة

ل وتتتتتتتد  باك تتتتتتتتان  إ تتتتتتتران يعتيتتتتتتت  متتتتتتتن  اتتتتتتت ر الشتتتتتتتعرا  فتتتتتتتج ا .هوتتتتتتتاا

ب تتتتتتو  مولتتتتتتده الح ومتتتتتتة الباك تتتتتتتان ة  ا ت تتتتتتلقتتتتتتد       فراح تتتتتتان

اتتتا ر     لدتتتس ب لدتتتا ن  تتتدة مثتتت فتتتج باك تتتتان ك تتتو   ط تتتة ر تتتمي

تتتر  الباك تتتاحي  الحيتتت ا  املشتترِ    
 
اتتتا ر    يتتت ا اامتتتة       امل ي

الشتتتتتتتر  را  ال ال تتتتتتت ة فتتتتتتتج الشتتتتتتع   كيتتتتتتتَ   الودتتتتتتتاد   صتتتتتتتو      ا  تتتتتتال 

   اا  تتتتتتتط
د
 تتتتتتت  التتتتتتت  ن  متتتتتتتن الدال     كثتتتتتتت  اتتتتتتتعرا  اارد تتتتتتتة  مد تتتتتتتدا

امتتاز بالحي تة  لعتد  .ة اعارها إكتى لرتات العتالا الر   ت  رج ل

تتتتتت قتتتتتتد الوظتتتتتتر    تتتتتتد ا "ق تتتتتت د    ل  وكتتتتتتس الشتتتتتتر       ثتتتتتتو رو 

 صتتتتتار ا   ي  رج  تتتتتا مح تتتتتد اا ظمتتتتتيتتتتتتال  "التتتتر ح لتتتتتار اح ي تتتتتر  

فتتج مد وتتة  5739ن  تتان  تتا   95 تتوفج فتتج  .اتتعريا ال تتا   اتتعالن

 .الهور 
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 لذا
ُ
ني  الحياة

ْ
  ولدت

ْ
 جئت

 

 زوقللشاعر الهندي: 

 

 
ْ
  لذا جئت

ُ
 ولدتني الحياة

 خطفني 
ْ
 لذا رحلت

ُ
  املوت

 الحياة  بإرادتي 
ُ
 ما دخلت

 وما غادرتها برغبتي 

*** 

 هناَك 

  بسوء الحياة مثلي
َ
 بعُض املقامريَن ينادون

 
ُ
 مهما فعلت

 
ُ
 أنا  اإلثبات
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 املشاُر إلى الحياِة  البائسِة !

*** 

 مَن األفضِل 
َّ
  ّيم املرُء بسحِر األرِض يت أال

 بفاعل حالعلى أّي 
َ
 ؟!ما أنت

 وال ش يَء يصحبك إلى دار الفناِء 

 األنام  تدخل وال فائدة من

*** 

 َمْن باستطاعته

 العالِم  يوشُك على ترِك  شخٍص  إنقاذ

..
ْ
 وأنت

 إلى آخر الرحلة  بالسير استمر 

*** 

 !زوقآٍه 
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 إنك تترك هذه الحديقة 

 يهب بلطفو نسيٌم  

 التفكيُر بِه  عليَّ  ما

 على يا ترى هل 
 
 الزفراتطرَح  سأكون قادرا

 !؟ عندها يسعفنيسأم ال وقت 
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اهتتتتتتتتتتا  وتتتتتتتتتدل س ال وتتتتتتتتتتد الرا تتتتتتتتتت   انتتتتتتتتتتدا  ال  ا رو تتتتتتتتتن الد تتتتتتتتتت دة -

د ا تتتتتتتتا   الد تتتتتتتت دة  ر  يتتتتتتتتر مدطتتتتتتتتض متتتتتتتتنب   املال تتتتتتتت  فتتتتتتتتج  تتتتتتتت ما 

 ي تتتتتتتتتخدم  اتتتتتتتتعرا  اارد  بتتتتتتتتتت        الشتتتتتتتتا ر
د
  تتتتتتتتان  قلهتتتتتتتتا  رفتتتتتتتتتا

 ق  دة.   ها فج يا  ة ائ   

ااتتتلهر  5997الشتتتا ر ال وتتتد  مح تتتد إبتتتراه ا متتتن موال تتتد دلهتتتي -

 قتتد اقت  تت     تت  مع  تت  الشتتا ر الشتت د   ز  با تت   امل تتتعار  

  . التتت    تتتتان  يتتتتس با تتتت   امل تتتتعار  اتتتتو     تتتاف  رتتتال  ر تتتتو  

يعتيتت  ى   متتن كبتتار اتتعرا  اا رد   اصتتر الشتتا ر اليبشتت  رالتتس 

دتتتتي  ب    تتتترة فدشتتتت ة إكتتتتى  ن صتتتتار اتتتتا ر التتتتبالن  تتتتا  فتتتتج   مشتتتت زا

دح لامترا  برزت لد ت  ق تا د املت. 5911ك لا  تى  فا   فج  ا  

دتت   لعتت  الد تتا د ال تتوف ة
 
  وتتدما قتتا اليثشتت  متتن ق تتا ده  دف

 . ال    ان  دطو  االندال  فج الد ر
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 رباعية

 

 فيضأحمد  فيض:  الباكستانيللشاعر 

 

 في ليلِة األمِس 

 ذكرياتِك 
ْ
 املفقودة

 إلى قلبي !
ْ
 زحفت

*** 

 
 
 سرا

ْ
 كالربيِع تسللت

 !إلى قفاري 

*** 

 كنسيم الصباح العليل

 بتروٍ 
ْ
 ! هّبت
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**** 

 شعر بتحسنكشخٍص مريٍض 

 ! سببدون 

 

رج ل فج   س  ا     9119  
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 أنا وقلبي رّحالتان

 

 فيضأحمد  فيض:  الباكستانيللشاعر 

 

 أنا وقلبي رّحالتان

 مّرة أخرى  واألمر يتكرر 

 ُحكم علينا بالنفي سوّيا

 عن الوطِن 
 
 بعيدا

 املسافر !يا قلبي يا صديقي 

***** 

 ننادي في كل شارع

 نجوُب كل بلدة

 ونبحث عن حّلٍ 
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 ! الحبيبةبالد عن رسوٍل من 

***** 

 نسأل كل غريٍب 

 عن طريق العودة إلى الوطن

 الناس غرباء في هذه البالد الغريبة

 املساءنكدح من الصباح إلى 

  ونتحدث مع الغريب

 عن اإلنسان فيه

****** 

 كيف أصلك يا صديقتي

 ؟كيف

 !ليل الوحدة وكم مرعب

**** 
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 رة واحدة فقطمل تأتيلو 

 سأرحب باملوت
 
 فرحا

 !عندها إن  كان هناك وقت
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 *هوامش

فتج  ت ال وت فتج  5755ابان  تا   53 لد ف      د ف   فج  -

 
د
ال وتتتتتتتتتد  حتتتتتتتتتل الحيتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتن إق تتتتتتتتت ا البومتتتتتتتتتا   وتتتتتتتتتدما  تتتتتتتتتان جتتتتتتتتت  ا

الي  طتتتتاحي.   تتتت   لتتتتى ماج تتتتتش  فتتتتج ااد  ا نم شتتتتج   ماج تتتتتش  

 يتتتتتد  فتتتتتج    ان تتتتا اكتتتتتى الحركتتتتتة ال  تتتتارية  بيتتتتر فتتتتتج ااد  العرلتتتتتي

  تترا ال ت ش بر بتة  د تتد  ال ت ش ال وتد  يتتال  الحتر  العامل تة 

  وتتد  د تت ا ال وتتد ايتتتار العتت ش فتتج باك تتتان   تتا . 5719 تتا  

 
د
 اتتحاف ا

د
.  قتتد ا هتتا بامل تتا دة  لتتى محا لتتة اندالب تتة   تت  محتتررا

 ليوتت  قىتتت ى  تتدة  تتتووات     يتتا    تت  با  تتتدا  التت   لتتتا  و تت 

فتتتتتتتج املوتتتتتتافج فتتتتتتتج اال حتتتتتتتاد ال تتتتتتتوف  تي  فتتتتتتتت ةفتتتتتتج المتتتتتتت ن. ك تتتتتتتا  تتتتتتا  

ن تتي إكتتى  .5719 متتوا جتتا  ة ل وتتشن ل  تتال   تتا     بريطان تتا  لبوتتان

فتتتتتتج   حشتتتتتر بعتتتتت      التتتتت  5799بشتتتتت  ت  ا تتتتتتدر فيهتتتتتا  تتتتتتى  تتتتتتا  

  تاد   .كتس  ن ف  تطشن  الد تا ا العرب تة الراهوتة .مم ة لون 

    تتت  اآلدا  التتتو  ي. 
د
 تتتوفج فتتتج الهتتتور اكتتتى باك تتتتان   تتتشن ر   تتتا

 يعتتتتتد متتتتتن كبتتتتتار اتتتتتعرا  . إبتتتتتان  راتتتتت ح  ل تتتتتا  ة نوبتتتتت  5791 تتتتتا  

ال رتتتة اا رد تتتتة  ك تتتتا يعتيتتت ه بعتتتت  الودتتتتاد ي   تتتة الشتتتتا ر مشتتتت زا 

 رالس.
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 أنا املتسكع

 

 ر الغنائي الهندي : شيلندراللشاع

 

 أنا املتسكُع 

 متسكٌع أنا

 أنا في هذا الفضاْء 

 تحيّ 
ٌ
 السماْء  نجمة

 أنا املتسكُع 

 متسكٌع أنا

 أنا في هذا الفضاْء 

 تحيّ 
ٌ
 السماْء  نجمة

 يأويني
َ
 ال بيت
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 وال أحَد يؤنسني

 ما من حبيبٍة تسكنني

 ما من حبيبٍة تسكنني

 ءوما من أمٍل في الضفِة األخرى للقا

 محبوبتي في مدينٍة مجهولٍة تقبْع 

 أنا املتسكُع 

 متسكٌع أنا

*** 

 قويٌّ ال

ٌم نعم ْ 
ّ
 محط

 مَع ذلَك تراني أشدو أغنياِت 

 السعادِة والعطاْء 

 وجسمي متعٌب 
ٌ
 روحي جريحة
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 خذ االبتسامة من عيني التي تلمْع !

 آٍه أيها العالم!

 لي في املال
ّ
 ال حظ

 ولم يكتب لي الهناء !

 أنا املتسكُع 

 متسكٌع أنا

 أنا في هذا الفضاْء 

 تحي السماْء 
ٌ
 نجمة

 

رج ل فج دلي مرد   ا  
 
 9159 
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 *هوامش 

 

نهتتتتتا الثوتتتتتاألي املو تتتتت دي اتتتتتانير ج ي شتتتتتان -  رواهتتتتتا   الد تتتتت دة لح 

 ."املت يض" طور  موك ش فج ف  ا اا مطر  ال ود 
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 قلبي هنديٌّ 

 

 الشاعر الغنائي الهندي  : شيلندرا

 

 حذائي ياباني

 سروالي بريطاني

 روسيةقبعتي حمراء 

 لكنَّ قلبي هنديٌّ 

 في بلٍد واسٍع  وكبير
ُ
 تسكعت

 
ُ
 وصدري شامٌخ  مشيت

 أيَن يتربع هدفي

 هناَك أنا قابٌع 

 ! يعلمهللا وحدُه 
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 كالجندي أمش ي بهيبٍة ووقار

*** 

 فوق تحت

 ! تحت فوق 

  األمواُج 
َ
ُد الحياة

ّ
 تول

 فامِش معها

 األغبياُء هم الذين تنحوا 
 
 جانبا

 ! غير مباليين بمصير  بلدهم

 الشاطئ ينادي

 
ُ
 يتوقف

 
 زحف املوت ! امِش فخورا

 هي ذي قصة الحياة

 الكثير من األمراء والحكام
َ
 هناك

 أريد وقتماوأنا أعيُش كأمير  
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 على هواي أجلُس على عرٍش فاخرٍ 

 حذائي ياباني

 بنطالي بريطاني

 قبعتي حمراء روسية

 لكنَّ قلبي هندي !

 

رج   9159ل فج دلي مرد   ا    

 

  



80 
 

 *هوامش

نهتتتتتا الثوتتتتتاألي املو تتتتت دي اتتتتتانير ج ي شتتتتتان -  رواهتتتتتا   الد تتتتت دة لح 

 ."191ال  د "مطر  ال ود اال طور  موك ش فج ف  ا 

 لتتتتد اتتتتانير داس ك  تتتترال   الشتتتتا ر الروتتتتاألي ال وتتتتد  اتتتت  ودراا -

 هتتتج  فتتتج مد وتتتة ر ا لب تتتد  ال ود تتتة 5793ب   تتتا   31اتتت  ودرا فتتتج 

يعتي    د كبار الشعرا  الروا  شن فج ال ود  نر تى  .ان اآلن باك ت

ده متتن  يت  ق تا ت ىلتتا ملتا     تا ده كبتار املطتربشن  املاحوتشن بد

  إى  بتتتتد     ا تتتت    تتتتا د  ؛ تتتتحر
د
   تتتتاد  الشتتتت   إال  نتتتت     تتتتق جتتتتدا

  ف تتار    دتتة   تت  إكتتى التت ر ة      تتات  تت  ة متتن الواقتتض ال تتومي

 .5711بالت لق اادلي   وفج  ا  
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 اليوُم آفٌل وكلُّ جماٍل زائُل 

 

 الشاعر اإلنجليزي : جون كيتس

 

 اليوُم آفٌل وكلُّ جماٍل زائُل 

 الجميلة
ُ
 األصوات

 الشفاُه الفاتنة

 
ُ
 األيدي الطرية

 الناعمة الصدور 

 
ُ
 األنفاُس الدافئة

 الندية
ُ
 الهمسات

 النغمِة الغضة

 
ُ
 العيوُن البّراقة
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 القّد املّياُس 

 الخصر املتدلي

 وكلُّ مفاتِن براعمهازالِت 
ُ
 الزهرة

 الجماِل من 
ُ
 بارقة

ْ
 العينينانطفأت

 من 
ْ
 جمالهما الفتان! الذراعيناختفت

 سبٍب 
َ
 والدفُء والبياُض والفردوُس دون

ُ
 اختفى الصوت

 في مساٍء آفٍل في غيِر وقتِه !

 لُه 
 
 مقدسا

 
 عندما كانت عطلة الغسِق أو يوما

 حينما يبدأ ستار الحّبِ بنسِج العطوِر 

 ظالٍم سميٍك يختبئ وراء هذه البهجةو 

 وأنا أقرأ كتاَب حّبٍ مقّدٍس 

 ليرى إيماني في صيامي وصالتي
 
 سيتركني نائما

رج ل فج   9119  س  ا    
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ُ
 ؟الليلةملاذا ضحكت

 

 للشاعر اإلنجليزي جون كيتس

 

 الليلة
ُ
 ؟!ملاذا ضحكت

 ما مْن أحٍد بمخبر

  الربال 

 وال الشيطانُ الرجيُم أجاباني 

 ب !يما من متنازٍل من الجنِة أو الجحيم بمج

 إلى قلبي اآلدمي
ُ
 يا قلُب! التفت

 هنا وحيدا
َ
 نينان وحز أنا وأنت

  قل لي
ُ
 !؟يا ألمي الهالك : لَم ضحكت

 آٍه يا عتمة!
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 يا عتمة!

 يا كلَّ أنيني السرمدي !

 الجنة والجحيم والفؤاد
ُ
 دون جدوى ! استجوبت

 ؟!
ُ
 ملاذا ضحكت

 ا الوجود مؤجرون !وأعرف أننا لهذ

 إليها بركاٌت تتوزع ! وصوري

 العالِم تتراءى ممزقة ورايات سعادةرموز 

 الليلة! هذه لو لْم أتوقف في منتصِف 

! 
 
 حقا

ٌ
 مؤثرة

ُ
 والجماُل و الشهرة

ُ
 القصيدة

 ولكنَّ تأثير املوِت أقوى 

 الحياِة الكبرى 
ُ
 مكافأة

ُ
 املوت
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 األول  من كانون في مساٍء كئيٍب 

 

 للشاعر اإلنجليزي جون كيتس

 

 األوِل 
َ
 في مساٍء كئيٍب من كانون

 
 
 غبطة

ٌ
 منتشية

ٌ
 شجرة

ها الحلوة 
َ
 األخضر  ولونهالْن تتذكَر  أغصان

 همءالشماِل إلغاما باستطاعِة ريح 

 ستطيع تفريقهْم يال صفيُر األمطار املجمدِة ف

 الجليِد بإمكانها توحيدهم
ُ
 وال أجنحة

 بزوِغ التبرعْم عْن  

2 

 األوِل  في مساٍء كئيٍب من كانون 
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 غبطة

ٌ
 منتشية

ٌ
 ساقية

 
َ
 لْن تتذكَر خريَرها الرقراق

 أبولو في الصيف: ونظرة

 مع جماٍل زائٍل 

 يتألأل نسيُج  بلوٍر من كريستال

 
 
 الساكن أبدا

ُ
 لن  يهمُه الوقت

3 

 كل ذلك
َ
 آٍه!.. لو كان

 لطاف مع فتى  وصبيٍة صغار

 ال يشعرونم العابرة وهْم بمتعته

 ما هَو ذاَك الشعوُر 
َ
 ! وال يدرون

 لكنهم يعيشون !

 لذاَك اإلحساِس 
ُ
 لهم االشتياق

َ
 ؟!.. كيف
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  لهذِه الحياِة دواٌء أو مخّدٌر 
َ
 لو كان

   القصائد  واملا قال
 
 ! أبدا
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 *هوامش

 

 .كتبل الد  دة بال رة ا نم شج ة  لى ا   مو ر -

  5971جتتتتون ك تتتتت  ا ز تتتت ا الر مانت ي تتتتة ا نم شج تتتتة   لتتتتد  تتتتتا  -

  هوج تل    الت  يتال    ا ت  .5995   توفج فتج ريعتان اتباب   تا 

متتتتتتتن قبتتتتتت  الودتتتتتتتاد  ال بالتماهتتتتتتت   اال تدتتتتتتارإ لتتتتتتا  حتتتتتت  فتتتتتتتج   ا تتتتتت  

  وتتا       اتعرا   تدةف ت ت  ر بعتد  فا ت    ليتن  الشتعرا  اآليترين

ه  تتدرس فتتج معظتتا ال امعتتات  متتا زالتتل ق تتا داتتعره   تتة الودتتاد  

 .  افة  نحا  املع ورة من
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 ومضتان 

 

 للشاعر واملمثل الهندي بيوش ميشرا

 

1 

 تمّر ساعة الغّمِ كغيٍث يجلب الهم

 ترى األصحاب في بعٍد 

  وال أحد يؤنسَك 

 في سعٍد أوما 
َ
  ن كنت

  ترى األصحاب من حولك

 كأنك لم تكن وحدك

2 

 في كل ليل وهذا األصبُع تعب

وبعل
ُ
 نّجمُه ُم ايِل بما شاَء ى امل

 جوارحُه 
ْ
 وكان لألمس إْن ضاقت

 ؛ تنّومُه قرأأتى بكتٍب إذا 
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 إلى أين املسير ؟ 

 

 للشاعر الغنائي الهندي شيلندرا 

 

 ها.. واآلن إلى أين املسير

 أخبريني أيتها األرض

 أخبرني أيها العالم الواسع

 ال أحد لنا ..

 أيها العالم الكبير

 ال أحد لنا

 لى أين املسير ...فإ

 كيف أصبح العالم يجري هكذا 
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  ؟!وكيف الخوف مع الظل يسير

 ر آلخأيها الناس ال أحد يثق با

 خر ملاذا آل وكل يسأل ا

 واآلن، إلى أين نستطيع املسير ؟!..

 من وطن إلى وطن نسير 

 و من منزل إلى منزل نمض ي 

 نفتح قلوبنا للناس في هذا العالم الكبير 

 ون عيونهم  ولكنهم  يغلق

مت دروبنا 
ّ
 تحط

 وال حطب آلمالنا 

 خر آل ال أحد يثق با

 فإلى أين نستطيع املسير ؟
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 هناك الكراهية في العيون تغور 

 والّرهاب على املحيا يدور 

 أي طقس سام هذا الذي يحيط بك أيها العالم 

 تحولت أعشاش الحب والسمر 

 إلى غبار وعفر 

 خر آل ال أحد يثق با

 يع املسير ؟إلى أين نستط

 كل هواء نتنفس برسم دخول  

 وكل حياة نحياها بضريبة كؤود   

 في هذا البازار الكبير 

 ولكن خارجه ال قيمة لكل هذا  !

 ال قيمة للحياة خارج هذه الحياة 



94 
 

 واآلن إلى أين املسير

 أخبريني أيتها األرض

 أخبرني أيها العالم الواسع

 ال أحد لنا ..

 أيها العالم الكبير

 أحد لنا ال 

 إلى أين املسير ...
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 *هوامش

 

تتتى  هتتتا املطتتتر  ال وتتتد  مانتتتا د  فتتتج فتتت  ا  -  "  جتتتاال  "الد تتت دة نر  

  ضتتتتتتتتتض املو تتتتتتتتتت د  ل تتتتتتتتتا الثوتتتتتتتتتتاألي املو تتتتتتتتت دي اتتتتتتتتتتوير    5717 تتتتتتتتتا  

 ج ي شان    يرج  ناريش   را .
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 القافلة تسير

 

 للشاعر الكردي خوشناف تيلو 

 

  القافلة تسيُر والينابيع تنساب

 
 
  وراءها لم تترك شيئا

  الدخانسو ى النار و 

  وريح غجرية تؤرق العيون الناعسة

  كي ال تحظى بالرقاد

  تشعل تلك الذكريات

  كالنار املختبئة
 
  في الرماد سّرا

  على تلك العيون الدامية

  و الشفاه املتحسرة باآلهات

 القافلة تسير بعجلة

  إلى مدينتي البعيدة

  ألبي أخبروا أّمي وقولوا
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 على مفترق الطريق؛ فلتنتظرني حبيبتي

 
 
  سأعود حتما

 
  سأعود ...حتما

 .... في يوم بعد كل هذه األيام
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 الطفُل والنجمة الهاوية

 

 للشاعر الكردي : شاهين بكر سوَركلي

 

 
ْ
 هوت

ٌ
 نجمة

 
ْ
 من حبل السماء وقعت

 
ْ
 وال باآلِه نطقت

 العلياء
ْ
 ال لم تصرخ

 بقيت كما هيَ 

 عالية وبهية

 ال
ْ
 نجمة أشّعت

 جاءت وجاءت

 ثم جاءت

 
ْ
قَدت

ُ
 لكنها بعد حيٍن في العال ف

 عينا الطفل بحثتا

 عن نجمة ضاعت
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 تبحث عيناه عنها

 تدور وجذلى تدور 

 لكنها في الفلك ذابت

 كما امللح في املاء يذوب

 على سطح بيٍت من الطين

 
 
 بكى الطفل على فراشه سرا

 دون صوِت أنين

 على النجمة التي سقطت

 بقلب مفعم بالحزن والحنينونام 

 لكنه قبل أن ينام

 تضرّع إلى هللِا خالق األنام

 
َّ
 تكون النجمة في الضياع أال

 قد عانت من اآلالم واألوجاع
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 هوامش:*

 تتتتور  متتتتن موال تتتتد مد وتتتتة كتتتترد  اتتتتاهشن بيتتتتر  تتتتوَركلجا اتتتتا ر  -

 5719  يعت ش فتتج   تت ال ا موت   تتا  5711  وبتاحي  
د
    ت  مدر  تتا

 
د
  تتتتتتتتن  صتتتتتتتتو  نع تتتتتتتتا ال رتتتتتتتتة  اتتتتتتتتحاف ا

د
 ك تتتتتتتتا  نتتتتتتتتت  در  تتتتتتتتا

د
 متتتتتتتت يعا

اليرد تتة   كتتتس مدتتاالت كثشتت ة  تتن مواضتت ض مخت  تتة  لعتتدة لرتتات 

 تتتتتتتتتتدن ال رتتتتتتتتتات اليرد تتتتتتتتتة  .حشتتتتتتتتترها فتتتتتتتتتج مئتتتتتتتتتات التتتتتتتتتد ريات العامل تتتتتتتتتة

 العرب ة  ا نم شج ة  ااملان ة  الت ك ة   لت   تدة إصتدارات  دب تة 

الد تتتتتتتا د باليرد تتتتتتة ب تتتتتتتا فتتتتتتتج ىلتتتتتتتا  شتتتتتترات الد تتتتتتت  الد تتتتتتتش ة   

«. العتتتتتتتتتتودة» « ال تتتتتتتتتت اه»الشتتتتتتتتتتعرية  ك تتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتج مخ  نتتتتتتتتتت  ر ا تتتتتتتتتتتان 

  متتتتن د وانتتتتت  
د
 الد تتتت دة مت ج تتتتة بت تتتتر  متتتتن الشتتتتا ر  خ تتتت ا

  .5771ال ادر  ا  «  لا ال ووات ال بض»
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 الريفيةالفتاة 

 

 ليردي :  شاهين بكر سوَر كاعر الكللش

 

 ملّونة
ٌ
 أنا زهرة

 وحيدة 

ة دون أهمية 
ّ
 ُمهمش

 ي في هذا العالمل ال هوية

 ُمهشّمة خجلى 

 كفتاة يتيمة

*** 
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 بيضاء أنا ق
ٌ
 برة

 تراني باكية 

 ال جناح لي 

 بالحرية
 
 أرغب جدا

 ولكن زرد السالسل يقيدني  

*** 

 أنا غزالة بائسة 

 أرتشف الكثير من األوجاع 

 وأعاني من وطأة القروح

 ولكن ما الحل؛ 

 فأنا مجروحة الروح 

*** 
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 بالدي أنا عنقاء فوق هضاب

 باسلة شجاعة 

 أريد أن أطير 

 لي رغبة عارمة

 لكني ال أستطيع 

 فالجرح غائر وعميق 

*** 

 أنا ُحسن الريف وجماله

 في الربيع أقصد املراعي

 و قطيع األغنام ألحلبه  

 مرادي أن أرتقي  وأرى 

 لكن الجهل مستفحل
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 يتركني أمّية وسط الجهلة

*** 

 أنا بلبل ال صوت له 

 ان الجميلة في ربوع كردست

 وِلهة عاشقة للتحرر 

 ولكن ما العمل 

 لي قلب مسكون باأللم ..
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 *هوامش:

  تم الشتا ر  فتج هت ه الد ت دة ال تتاة الدر يتة الب ت طة التتتي  -

ال  حظتتتتتتت  ب  تتتتتتتتوا ال تتتتتتتق متتتتتتتن التع تتتتتتت ا  املدن تتتتتتتة الالزمتتتتتتتة    تتتتتتتتاز 

 الد  دة بروا  ة  ال ة  لرة ج لة.

  .5791  اريد كتابة الد  دة لعا  يعود -
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 وطننا كوردستان 

 

 ردي : شاهين بكر سوَركلي للشاعر الك

 

 إخوتي وأخواتي الكرام

 هّبوا وقوموا كالضرغام

 ال للتبعية

 ولنقض ي على العبودية  

 و ننادي باالستقالل والحرية

**** 

 
 
 بني الكورد األكرمين  سماعا

و 
ّ
 العالم كله منصتا اخل

 انزلوا للساحات كالنمور 
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 امليادين وازأروا في 

 العدو ال يعرف اإلخاء 

*** 

 يا أختاه

 و يا أخي الجميل  

 وفالحين 
 
 عماال

 وا أنفسكم من تكونون ؟!..سل

 لَم الجوع والبؤس بنا مسكون !

*** 

  1"كاوا  "نحن  أبناء 

 
 
 ال يصبح العدو أخا

 طلبنا منه اإلخاء ألف عام 

 اآلخ .. إال وما حصدنا 
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*** 

 البياض نحن الكورد قلوبنا ناصعة 

 هيهات أن يفهم ذلك األنداد 

 دعونا نرفع علم الوطن إلى العلياء 

 ونحرر كوردستان من األعداء

*** 

 هذه هي أرضنا كوردستان

 بقراها ومدنها والتالل 

 وها هم البيشمركة األبطال 

 قادمون  

طىمن 
ُ
 أقدامهم تهتُز الجبال  خ

5795 
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 هوامش *

طور  التت    نهتتى البطتت  ال تتورد  اا تت " تتا ا الحتتداد" .5

 نعتتتتتتر  لتتتتتت  ال تتتتتتورد  لتتتتتتى  تتتتتتد م تتتتتتا ظتتتتتتالا  تتتتتتتد ى 
د
ظ  تتتتتتا

   قتتتتتتتد  لتتتتتتتى  تتتتتتت ا ال بتتتتتتت  اتتتتتتتع ة االنت تتتتتتتار   ز هتتتتتتتاا

 إ  انا بانلها   دبة اال تبداد  بدا ة جد دة.

  تاز اتعر اتاهشن بيتر  توَركلج بتالر ح الثوريتة الدوم تة  -

الو تتال ة  امل تتردات ال  لتتة التتتي  وا تتس الحالتتة الشتتعورية 

ان تتتتت ل  دبتتتتتة الث ان وتتتتتات  .لتتتتتدرامي فتتتتتج التتتتتو  الت تتتتتا د ا

 
د
ملتتتتتتتتتا نعرضتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتدن  بالشتتتتتتتتتعر الو تتتتتتتتتاكج املدتتتتتتتتتتا   نظتتتتتتتتترا

متتتتتن اضتتتتتط اد ا  تتتتتة فتتتتتج  تتتتت  متتتتتن العتتتتترا   إ تتتتتران   رك تتتتتال ورد

 .  التع   ة ظ ا  نع م  لى   د  اانظ ة 

 

 

 

 



113 
 

 اليتيم

 

 للشاعر  الهندي آنجان

 

 
 
 في أحد األيام قال لي الدرويش شيئا

 اإليمان بي  و اليوم سرى 

 قد كان على صواب  

 من ليس له أحد 

 يرعاه هللا الواحد األحد 

 أقص عليك من فكري 
ُ
 ال لست

 
 
 تؤمن به الكائنات إنما شيئا

 مدّون في كتاب 

 
 
  هللا أحيانا

 
 و أماتنا و ثم أحيانا
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 تكسرنا الحياة
 
 مرارا

 ثّم تندمل الجراح 

 ليحّل في النفس السالم 

 من ليس له أحد

 األحدالواحد  معه هللا

 كم مرة قلنا وما زلنا نقول 

 كم  يعاندنا القدر !

 البيض   النهار من قميص الليل تنبثق أصابع 

 كعمامة الدرويش
 
   1تماما

  تحمل الفرح والقهر 
 
 معا

 من ليس له أحد 

 يرعاه هللا الواحد األحد
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 *هوامش

 تتتة متدا لتتتة فتتتج  هتتتج    "دامتتتن"هوتتتا ىكتتتر الشتتتا ر     تتتة  -5

 التتتتتي نع تتتتي   امتتتتة الرجتتتت  التتتتدر يش   افتتتتة ال ود تتتتةالثد

الت   ي تش  فتج الطرقتتات  ف ب تط ا بتشن را ت ت  ل تبتتارا 

  طا   الودود.إالواس ب   ود 

 

لتتتتتت  املئتتتتتتات متتتتتتن     5779-5797اتتتتتتا ر روتتتتتتاألي هوتتتتتتد    بنمتتتتتتانا _ 

  ل متتتتتتتتا زالتتتتتتتت  اارتتتتتتتتاحي التتتتتتتتتي كتنهتتتتتتتتتا ل تتتتتتتتالر  فتتتتتتتتال  بول تتتتتتتتتو د
 
 تتتتتتتتت ض ن

  .مومبتا   العتالاها إكتى اآلن فتج اتواره    صتدا
د
   صتدر د وانتا

د
 اتتعريا

 
د
  ابوتتتتتت  "غ تتتتتر  متتتتتتن ضتتتتت ا  الرتتتتتتان "بعوتتتتتتوان  قبتتتتتت  ر   تتتتت   ا تتتتتدا

 الشا ر الرواألي املش ور فج  فال  بول و د.  "  ش  "
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  األم الالجئة والطفل

 

 للشاعر والروائي النيجري : تشينوا أتشيبي

 

 شعرا بذلك الحنان وعاطفة األمومة  عيس ىوال   1مريمال 

 2وعلى األم أن تنس ى طفلها

 برائحة اإلسهال تزداد حدةالرياح الثقيلة املحملة 

 لهم فوطهم ألياملوا من أطفال لم يبّد 

 روائح نتنة ممزوجة بصناِن القيح من جلودهم

 3الفارغةالكبيرة وراء طابور طويل من البطون 

 4ولكن ليس هؤالء بأطفالهناالعتناء كل األمهات يردن 

 ابتسام
ْ
 على وجهها 5 ة صفراءرسمت

 وفي عينيها تستحضر ذاكرة األم
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 حمّمته وبدأت تفرك يديه وقدميه

 بسعفة عارية استلمتها من حزمة املعونات

 ومشطت رأسه بمشط مكسور 

 أضفى لون الصدأ على شعره

 غسلت وجهه حرصوبكل 

ت رموشها حين وصلت لعينيه
ّ
 ورف

 كي تكون حذرة أكثر

 6في املاض ي ث معهربما كل هذه األمور كانت تحد

 وصباح املدرسة يومي قبل وجبة الفطور كأي عمل 

 واآلن هي تفعل له كل ذلك

 على قبر صغير! األزهار تماما كما عندما تضع 
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 هوامش *

رب تتتتتا هوتتتتتا إ التتتتتة إكتتتتتى العالقتتتتتة الرشتتتتت  متوا  تتتتتة؛ ك تتتتتا  -5

 التي    شن    ل مريا الع را    ال ى بشن ىرا يها

 فمتتتت ة   م تتتت د
د
تتتتا   صتتتتبحل  م 

د
عانتتتتاة ليتتتتال امل لحالتتتتة ا

  يتترس 
د
عالقتتات فيتترة  ن   ظتتا الالطتترفشن      تتا

 ا ح ان ة ال نعو   وان اا .

 .اا  ا  ال  ن   و ون بالتتاكج جرا  اامرا  -9

معظتتتتتتتتتتتتتتتا    تتتتتتتتتتتتتتتا  ا ختتتتتتتتتتتتتتت ا يعتتتتتتتتتتتتتتتانون متتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتر   -3

ت   تتتتتتتتتن  تتتتتتتتتو  التر  تتتتتتتتتتة  اتتتتتتتتت    هتتتتتتتتتوال وااتتتتتتتتت ور ور 

فتتج الب تتدان التتتي نعتتاحي ا  ا تتات    ندتت  اليتت   شن

 يتتتتتتتخد  إكتتتتتتتى   تتتتتتترا  ج د تتتتتتتة  د تتتتتتتدة منهتتتتتتتا انت تتتتتتتاو 

 رب تتتا  د تتتتد هوتتتا الشتتتتا ر   .التتتبطن   تتتور  ااقتتتتدا 

  ابور البطون املوت خة من اا  ا .

 لين هن يع  تن   اام ات  ردن اال توا  ب   ال ن -1

 
د
  ن    ال ن  لى  اا املوت ال محالة. ج دا

ا تتتتتتخدم ا     ال تتتتتون ااصتتتتت ر االبت تتتتتامة ال تتتتت را  -1

ل داللتتة  لتتى ظتت  املتتوت التت    موضتتعشنالشتتا ر فتتج 

   ن  اتظر ن املوت. ح ط با خ ا   اا  ا  ال
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 قب   الة الحر . -1

كتتتتتتتتتتس نشتتتتتتتتتا و هتتتتتتتتت ه الد تتتتتتتتت دة فتتتتتتتتتج مختتتتتتتتت ا  ب تتتتتتتتتارا  ال تتتتتتتتتا ول  ي _ 

 لالجئشن؛  دما  ا     ان إق  ا ب افرا اال تدال   ن ن مش  ا.

   هتتو     ر األتتي متتن  ق  تتة ا  بتتو  نشتت  ي ر األتتي ن متتر  نشتت ووا _ 

  كتابا تتتتتت   توتتتتتتا   .با نم شج تتتتتتة بتتتتتتارز متتتتتتن الدتتتتتتارة ال تتتتتتودا  كتتتتتتتس

 تتتتتتتتتتتات امل  تتتتتتتتتتتا ية للمي  ال تتتتتتتتتتتة الي  طان تتتتتتتتتتتة  لتتتتتتتتتتتى ا  ت عتتتتتتتتتتتات 
 
ا خ 

ت   نشتت  ي العالقتات اا ت وب ة بتتشن اادبتشن اافريدتتي 
 
ا فريد تة.   

.   التت   لتتى اهت امتتات الودتتد اادلتتي ا نم شتتج .  قتتد ا تتتحوىت  

  ؛ ابتتتتتتتن الشتتتتتتتعس 5711لتتتتتتت  مخل تتتتتتتات  د تتتتتتتدة منهتتتتتتتاا  تتتتتتت ا التتتتتتتر   

  .  صتتتتتتتتتتدر  نشتتتتتتتتتت  ي كتتتتتتتتتتت لا 5799ا  افان  ؛ كثبتتتتتتتتتتان ال تتتتتتتتتت5711 

 ق  تتتتت
د
 ق تتتتتش ة  كتبتتتتت ا

د
 لا  تتتتتا   ك تتتتتا ااتتتتتلهر نااتتتتتر  ا

د
 د ناقتتتتت ا

د
لتتتتتد ا    .

تتت  نع   تتت  5731 نشتتت  ي فتتتج   ج تتتد  فتتتج اتتترقج ن مش  تتتا   تتتا        د 

 تتتتت  بال   تتتتة الح وم تتتتة فتتتتج   مواه تتتتا  ب   تتتتة إبتتتتادان ال امع تتتتة    

 با ىا تتتتتتتة  الخدمتتتتتتتة املدن تتتتتتتة    تتتتتتت
د
 .    تتتتتتت  متتتتتتتخير ا

د
دري  فتتتتتتتج بالتتتتتتتت ا

 قتد ال امعات الو مش  ة   جامعتات الوال تات املتحتدة اامريي تة  

 .9153ر    ا  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 قصيدة

 

 شاعر مجهول 

 

 في يوٍم جميل"
ُ
 إذا ما مت

 عيني؛
َ
 سأحتاج منَك إغالق

ٍل متيِن  
ّ
 لذا أمسْك يديَّ بشك

 "الشهيد الكشميري نور محي الدين

 ال.. ال أستطيع شرب جرعة من املاء

 أشعر أنه أجاٌج ممزوج بدماء الشّبان 

 الوسط هذه الجبَمن قضوا 

*** 

 ال  ال أستطيع النظر إلى السماء
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 ال.. لْم تعد زرقاء  

 أشعر أنها مخضبة بلون الدماء 

*** 

 اإلصغاءال..  ال أقدُر 

اج    لنهر َعجَّ

 املفجوعةعويل تلك األّم حينها أذكر 

 البنها الوحيد  
ُ
 بجوار جثة تنزف

*** 

حب  ال.. ال أستطيع سماع هزيم الرعد في السُّ

رني
ّ
 بصوت دوي القنابل والحرب كي ال يذك

*** 

  حديقتيأشعر أن لون الشحوب قد كسا 

 لون الحداد  وربما اكتسَب 
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ضرة
ُ
 ومات فيه لون الخ

 وال للعصافير ال صوت للوقواق

 صامتين  
 
 جدا

 مثلييبدو أنهم 

 
 
 حزينينأيضا
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 *هوامش

ق تت دة لشتتا ر كشتت ش   مم تتو   رج لهتتا إكتتى العرب تتة   تحتتدو _ 

 تتتا  وظ تتتم  . متتتا   ابد نتتت  متتتن  تتتر   كشتتت ش  اتتتعس تتتن معانتتتاة 

الد تتتت دة فتتتتج فتتتت  ا ل  تتتتد ق اليشتتتت ش   ا ختتتتر  ماجتتتتد امت تتتتاز فتتتتج 

تتتتتتر  العتتتتتتتا  امل ايتتتتتت ي فتتتتتتج م رجتتتتتتتان فتتتتتت  ا    تتتتتتا  ال تتتتتتتراه التتتتتت     

 الشارقة ل   و ا.
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 الفهرس

 1 .......................................................................................... ارت ا 

ها  7 ................................................................................... الرق س  اُّ

 53 .......................................................................... الح را  الوردة

 51 .............................................................................. لثوانن   اا ر  

 57 .............................................................................. !دام  ظال 

 
د
     انا

د
 93 ............................................................................     انا

 99 ............................................................. الثعابشن  ا ر بابورا 

 35 ..................................................... ! مش  ة   ا ن   حل قار   

 
 
 31 ....................................................... ! ك  ه الررباِت  ِمَن  اآلال 

راد   37 ......................................................................................... م 

 15 .................................................... ب  ي  صا َ  كج ميتو    ل  
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 11 ................................................................... اجتج ها العدباِت    ُّ 

 17 ............................................................ الد ِس  نب ات    دول    ما

 13 ............................................................................. رن  ب     ا رن

 11 ................................................................................. بالد    داد 

 17 ............................................................................... جي    جواح  

 ي
 
    لد 
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 19 ........................................................................................ ربا  ة

التان  ق  ي  نا  17 ....................................................................... ر  
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 99 ................................................................................. هود    ق  ي

 95 ........................................................ زا     ج ا ن     ُّ  بف    ال و   

 93 ................................................................. ال   ة؟ ضحيل   ملاىا
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 97 .....................................................................................  م تان

 75 .......................................................................... ؟ امل ش    ن إكى
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 595 ....................................................................................ق  دة
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