
ليوودابلوبا

نرمصء

لل!لأغليهواحبثصيدةللوفي

البطوطيماهر:الالسبانيةعنترجمها
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!امرأةجسديا

البيضاءالافخاذايتها.1)بيضاءالروابي(ايتها

.عظاءصالةفيالدنياعلىتطلعين

تحتكمنالريفيالوحشعجسديويحفر

.الارضاعماقاعماقمقالابنفيقفز

الارضكانفاقانبسط،وحيداكنت

امارويعنالطيورتهرب

اتاراته.اقوىعندبعالليلويحقق

بهااعيشالتياسلحتىمنكصغتوقد

مقلاعي.فير!جمراقولحيفي!سهماووضعتك

الانتقامساعةدنتقدها،ولكن

احبك.وانا

الفطرمن.الجلدمنجسمدايا

الجامد.الشرهاللبنمن

الفراقلالحاط51،الحتايالكئوس51

الحزين!الحانيلصوتك051الجسدلزهور51

يديجبئامرأةجسسديا

لمثجمالفياحيافسو

لهاحدودلاالتيشجوني،اشوافيكللك

الغامض!وطريقي

الابدياًلعطشحيثالغاممةالطرق

الطلق.وال!زن،والتعب
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الضوءيلفكالفانيلهيبهفي

عليلة،(حبةش،الفكرفيغارقة

الشفقدوراتمواجهةفيتجلسين

حواليك.صنوتدورتدورالتي

18

صاحبتيياصامتة

الميتةالساعةتلكعزلة!وحيدة

.النيرانبحيواتمفعمة

المحظومالنهارعهدوليةيا

الداكنردائكفيالشمسىمنفننيساقط

الليلفيالكبيرةالجذوروتنمو

روحكداخلمنفجأةتنمو

للعيونالدفينةخباياكوتبرز

مزرقاشاحبانخمعبالتغذي

حديثا.دو!جسدذمن

الخصسبةالفخيمةالعظيمةابتيا51

والصفرةالسوادعليهايتعاقبدائرةقنةيا

بالحياةمفعمخلقعلىفتحصلينتنشدينناهضة

.الاشجانتغمركوتظليزهوركتتساقطحنى

الر-جةالصنوبراشجار

تتكسر.موجاتوخرير

بطءفيالاضواءتلعب

.وحيدةوالاجراس

عروستيباعينيكفياشفقاويسقط

اللارضيكالثعبان

فيك.ادلارضوتغني

الانهارتغنيفيك

فيهماروحيوتهىرب

ترغبين.حيثوالىتنشدينكما

امالكقوسفيطريقيعلىدليني

.وانطلاقجنونفيسهامىاطلقحتى

اتحمبابرعازنازكحوليمقأرى

المتلاحقةبساعاتييحفوصمتك



الشفافتينالحجريتينبذراعيكاًنتهيوانت

الرطيبة.شجونيوتسكنؤفيتيترسوحيث

ويثنيهالحبيصبغه،الخقيلصوتك51

المحتضر!الرنانالغروبفي

للرياحنتثنىالقحمحسنبلاترأيتهكذا

.الحقولصفحةعلىالعميقةالساعاتفي
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بالعواصفمليءالنهارانه

الصيفقلبفي

الحسحبتر-ل

البيخساءالوداعمكادللكأنها

باحلراهاتزو

تخلة.لراذرعتهارأ

يحصىلاالرياجؤلب

.المشغوفصمتناعلىوب!نفق

الاشجاربينتئز

الميتةكاللغةوالوهيةاتساقفي

والاناشيد.با!حروب

المتس!،قطةالاوراقتحملالتيالرياح

خفهفيوتسرقها

النابضة.الطيورسهامتميل

زبدبلاكلوجاتكبتتحطمالتيالرياح

قبلاتبلادعامى،ت

متثنية.ونيران

وتنغمرتتكسروقبلاتها

الصيف.رباحأعتاب!اىمنصرعة
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اسماعكالىحديثيينفذحتى

أحياناكلماتيتترفق

.الشاطيءرمالعلىالنورسكاثاروتصب

الثملةكالجلاجل/كالسوار

.العنبحباتنعومةالناعمتينبدراعيكتحيطى

كلماتي.بعيدةوارقبهما

كلماتىكفانهاكلماتىمنهااكثر

.اللبلابكحباتلالعبقةأحزانربتشلق

الرطيبة.الجدرانعلىتتسلق

الدمويةاللعبةهذهورأءانتانك

المعتمعرينيمنتهربان!

.شيءكل،دثيءكلفتملئينانتاما

الانتحتلشهاالتيعزلتيقبلكعمررلقد

واشجاني.احزانيعلىمنكاكثراعتدنوقد

الانو

لكاقولهأرأردتماعنييقلنأراريد

وينبغي.احبكماا!سماعكالىحديثيينفذحتى

تمورممب،،الشهجنأحر!زالتما

الاحلامعواهـف.نقهره،ماواحيانا

المكلوبم.صوتيالىتنصتينأحرىواوقات

قديمةعذاباتدماء،عتيقةافواهنواح

اتبعيني.،تتركينيلا.رفيقتييافلتحبيني

الشجنموجاتمنالموجةتلكفيرفيقتييااتبعيني

غرامك.مصطبغةتمضكلماتيهىها،ولكن

شيء.كل،شيءكلتملئين

فربداوارالىهذاكلمناصوغواصي

العنب.حىباتهيكأنماالناعمةالبي!إءلذراعك
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الماضي.الخريففيكنتكمالمخيلتبىتمثلين

.الهادىءوالقلبالرماديالدثاركنت

الشفقشعلاتتصطرععينيكوفي

روحك.مياهفيالشجراوراقتتساقطبينما

اللبلابكافتانذراعيا)ىمنمومة

.الهـ،دىءالبطيءموتكالاورأفتتلتقط

كيانيفيهايحترقالذيالخدرشعلةيا

روحيعلىتحنوصلوةزرقاءصفصافةيا

،تر!لملأنبعينيكأشعر

الخريفهوابحيد

،ديالرصالدثارايهـ،

البيت،ؤوادوياالطيورصوتيا

الدفينةاشواقيترحلحيتالى

الجمراتكأنهاالفرحىقىقبلاتيوتتساقط

سفينة!نترقبسماء

تلملالمنيرقبريف

هادئةوبحيرة.ودخان.نورعنديذكراك

الشفقاتنىمتعلعينب!ورأءومن

وتدورالجافةالخريفااوراقروحككبتلتفبينما
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الاصائلفيمائلواناالحزينةشباكيأئلق

المحيطيتين.عينيكنحو

وتتمددوحدتنتصطليووكاك

عاليةجدشعلةفي

.تغرقوهيبذراعيهاوتلوح

الغائبتينعينيكعلىحمراءعلاماتارسم

الفنارهشاطىءعلىالبحررائحةممنهماتفوح

الدياجيرالاتحرسينما

املكها.التيالقصيةالانثىآيتها

نظراتكمنتنبجسواحيانا

الروعة.شواطى،

الاصائلفيمائلواناالحزينةشبإكيالقي

المحيطيتينعينيكيهزالذيالبلمحرذلكنحو

الاولىالنجماتإصنقارهاالعصافيرتضرب

حبك)فيالغارقةكروحيوتلمعتبرق

المعتمفرسكفيالليلويركض

.الحقولصفحةعلىزرقاءسنبلاتناثرا
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البيضاءالنحلةايتهاروحيفيتطنين

بطيئةصلزونيةدفعاتفيتنثنيننرم

.الذخانمن

البالسانااني

آصداءمنل!،ماكلمة

كإءكلاضاعمنانا

.شيءكلكسبمنوانا

الاكأهـالقيدايها

الاخيرةاشجافيفيكتصطفق

.المهجورةارضيفي

الاخيرةالوردةوانت

الصسامتة!أيتها51

العميقيتينعينيكاغلقي

الليليرفرفهناك

الرتعد.التمثالجسدفلتجردي،51

الليلفيهمايرفرفكانعميقعينانلك

الورودندىنديتانذراء،لث

.الزهوراحخمانواحخمانك

02

البيضاءالقوأقعنهدانهداك

.الظلالفراشاتمنفراشةصدركعلىونامت

الصامتة!أيتها51

عنهاتغيبينالتبىالعزلةهناها

.الشاردةاًلروارستطاردالبحرورنجاح.المطر

البتلحة.الطرقعبرح،فيةالياهوتنساب

جرةالثتلكومن

العليلين.لثسكوىأ،وراقتشكو

ئبةال!لمالبيناءالنحهآيتهماا

روحيفيوتطنينتئنينزلت!،

الزمنفيالعشىتع،ودرن

صامتة.هيفاء

الصامتة!أيتها51
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الطوالالقبلاتومنالزيوتعطرمنأناثمل

يفالص!فيالزهراتأشرضمةأدإبى

النحيلاليومموتنحومنثنوانسا

وطيد.بحريجنونفيصثبت

النترهةمياهبىالىمشدودشماحبوانا

العاريللطقسالحريفةالرائحةوسطأعبر

المرةوالاصواتالرص،ديةثيابيفيمشتملا

.المهجورالزبدمنحزينةوخوذة

العواطفصلب،امضيهكذا

الوحيدةموجتيصهوةامتطي

الحثممسوروعتالق!رتحت

فحائيا،/باردا،ملتهبا

البي!اءالجزرجوففيناعسا

الطازجة.الاردافثأنهاالعذبةالسعيدة

الرطيبالليلفييرتعشقبلاتيثوب

بالتدابهـالكهربيةجنونفيمحملا

احلامالىبطوليةطربقةمنقسما

منتهاها.منييجعلنالثملاتالزمراتبينما

العرضية.المو-،توسطمصطخبةمياه

المتوازيجسدكعلىتقبخمانوذراعاي

روحيالىحدودبلاملتصقةسمكة

السكل،ولة.شعبهالطاقة-نلكفيوبطيئةسريعة
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اخرىهـرةالشفقذلكمناراحقدووكا

ايديناتشابكتوقدالاصيلدلكيرنالم

الدنيا.علىاسنارهالازرقالليليسدلبينما

نافذتيرأيتلقد

القصيةألروابيفوقالغروباعياد

اصابعيبينتشتعلواحيانا

الشمسمنشذرة

ذهبية.نقودقطعةكأنها

كئيبةوروحىتذكرتكلقد

عنيتعرفينهالذيالحزنذلكيغمرني

؟انذاككنتأين

؟الناسمنمنمع

؟كلاممنتقولينصإذا

واحدةمرةفجأةكلهالحبيأتينيلماذا

عنيبعيدة!،نكواشعربالحزناشعرحين

الشفقفيدائماينفتحالذيالكتابسقطلقد

الجريح.كالكلبقدمبىحولدثاريوالتف

الاصائلفيتبتعديندائما،دائما

ثيل.الت!ظلهفيا،وياالشفقيجريحيثالى
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السماءخارجمرلماتهالهلاليلقى

الجبالمقاثنينبين

الدوارالنالوالليل

لوا!العيونفييحفر

النجوممنكمفلنر

.البحسصيرةفيشذراتتمزقت

ويهربجفنيبينالحزنصليبيرسم

الزرقاءالمعادنمصهريا51

الصامتةالصراعاتليالىيا51

ويدوريلفقلبيان

مجنونة.كعجلة

بعيدمنتأتىاحفلةيا

بعيدمنحاضرة

.السماءف"تحتنظراتكتلتمعاحيانا+

فواديفوقمنيعبر

ا)خضبودوامات،صفةوالعإ،الانين

توقف!كاندون

الناعسةجذوركالاحداثرياحوتحمل

يشتتها.و،يمزقهاو

الضخمةالاشش،رتقتلعانها

الاخرالجانبعلى

الصافيةالطفلةأيتهاانتهاولكق

والسنبلاتالدخانتطلبين

المضيئة.بالاوراقالريحتفعلهماهذاان

البي!اءالنيرانزناجمما.الليليةالجبالخلف

شيئا!اقولاناستطيعلا،51

.الاشياءهذهكلانه

صدرىصدعتفقد،كأالثعولالا

النصالبضربات

آخرطرجمماأختياواوانصانقد!،

ابتسامتها.فيهالقىلا

الاجراسدفنتالعاصفة

.انكدرالعذاباتواضطراب

،الانالمسهالماذا

.ياللاحزانقلبهااملألماذا

!اواه

الجميععنيقصينيالذيالطري!اخذأني

الندىوسطالسماطعتانعيناهاحيث

.والنتمقاءوالموتالشوقمعتتقاطعانلا

الحفوراصدركفؤادييكفي

حريتك.جناحيوتكفي

روحكفوقغافياكانما

.السحماءأعالياًلىفميمنسيطير

يومل3امليحيافيك

الازهاركئوسعلىكالندىتهبطين

بغيبتكالافاقوتحفرين

.البخاركموجاتالدوامعلىتمرقين

الرياحمهبفيتغنيانمنكطلبت

السفنوكأشرعةا)صنوبرشجاري

صامتةشامخة،مثلهاانت

القصسيةكالرحلاتبالحزنفجأةوتتشحين

الألوفكالطريقانتبشوشة

الحمانية.والاصواتالاصداءتعمرك

فأرىاحيانااستيقط

وتهاجرتهربالطيور

روحك.احضانفيتنامكانتأنبعد
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نار"ةصلباناارسماخذت

.الجميف،ءجسمدكتضاريسعلى



متخفيايخطرعنكجافميكان

عطوشا.وجلاةورإءكفيك

الشهقضفافعلىلكاحكيهاقحهسص!

الحلوةالحزينةاللعبةارتها

.شجرة،بجعة.الاحزانعنكلامحو

بهيج،قحيشيء

.والثمرأتالنوجزمن.الكرماتز!ن

احببتكحىجثمنالموانىءفيعمثتالذيمأانا

والصمت.اًلاحلامتخترقهاوالعزلة

والاحزانالبحركلبرآنامححسور

الجامدين.الجندولصاحبيبين/محموم،موت

ماشيءيموت،والصوتالشفاهبين

الطيوراصنحةلهلتيء

النسيانومنالشجنمنشيء

.الب،هالاتصطادلاالتيالشىبكةمثل

ترتعدقطراتانفكتصا/لعبتييا

الابقةالكلماتتلكوس!شيءيغنيذلكومع

المتعطشر.فميأىايتصماعدشيىء،يغنيشيء

الافراحكلماتبكلبكاحتفيلو51

أهرب،أتوهج،أغني

.مجنونيدي!نكالاجراس

؟فجأةتفعلينماذا،الحزينءخانييا

الباردةالجسورةالزاويةالىاصلوحينما

الليلية.كالوردةفواديينغلق

ا--4

الكوناضواءمعالايامطوالتلهينانتها

الشفافةالزائرةايتها

.المياهومعالزهورمعتجيئين

الابيضالشعاعمناكترهوبكماان

.يومكلذراعيجننكالافش،نيتفتحالذي

.الصفراءالزهوراكاليلوسطاهدهدكدعيني

دخانمنباحرفاسمكيسطرالذيهذامن

الجنوبى؟نجوموس!في

اتذاككنتكمااتذكركدعيني

.موجودةبعدتكونيلمحين

الغلقةنافذتىوتنربفجآةحالروتزمجر

المكتئبة.الاسماكتزينهاشبكةوالسحماء

المكانهذافيكلهاا)رياحاجتمعتقدها

كلهما

غلالاته.المطروأسقط

ص،ربةالطيوروتمرق

.،حالرب.ألرياح

.الرجمالعزيمةانازلاناستطيعوحديانا

السوداءالشجرأورافتالعاءحفةوتلفح

السفائناهـإروتفك

اًلسماءمرفدفيحبالهابليلأرلم!لمتالضي

نبتعديلم-هناوالت

الاخيرةالصيخةحتىمعيتتج،ورين

.،الدنبخوفبككاتمى،ليبوتلتصقين

حبيبتيياوأحيانا

الجميلتين.عينيك-علىغريبطليمرق

لاناو

صغيرتيباانماالان

العسلأقراصنليتحضرين
الع!رصحكويفوج

الثائرين.نهديكز!اياربن

الحزينةالريحتنحبوبينما

الفراشاتويقتل

أناأحبك

البرقوقيتين.شفتيك،مبالتهوأسعد

حبيعلىتتعوديانكلفكلكم

المتوحشةالمنعزلةروحيعلى

الجميع.عنهيبتعدالذياسميعلى

يتلألاالمساءنجمشهدنالطالا

رأسينالمحمةعلىهـالشفقانب-لماومحإ

.دوارةمروحاتكأنه

عليكرذآذاتمىق!كلماتي

.،حباتهـإكنوتهدصدك

المضيءاللولويجسدكاحببتلكم

.الكونهذاسيدةفحسبتك

فرحةوروداساهديك

ال!ممبالوراءمن

فضيةوزنابق

مسحوراوبندقا

.القبلاتمنبربةوسلالا

بكافعلاناشتهي

الكرزباشجارالربيعيفعلما

تصمشينعندطاحبك2

غائبةتبدينلانكإ

!3
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إميدمنليتستمعين

يلمسك.لاوصوتي

تسبحانعيف،ككأنما

بقبلة.ضمتاقدشفتيكوكأن

الاشياءكلتملأروجم!لان

بروحيممتلئةوأنتالاشياءمنتبرزين

روحىتشبهينانك،الاحلامفراشةيا

الكابة.كلمةوتشبهين

تصمتينعندمااحبك

قصية.تبدينلانك

.تهدلفراشة،شاكيةتبدين

بعيدمنليوتستمعين

اليك.يصللاوصوتي

صمتك.فياسكتدعيني

صمتككبأحادثكايضادعيني

كالخاتمبسيطا،كالثرياصهافيا

مرصعا.صامتا:الليلتشبهينابرلث

!ومالنجصمتصمتك

بسيطا.،قصيما

تصمتينعندمااحبك

غائبةتبدينلانك

.الحياةعنكغابتكأنماحزينةقصية

ابتسامةتكفي،كلمةعندئذتكفي

اكيد.شيءمنمااناسعيد،سعيدوانا

-16-

كسابمن03رقمللقصيدةنثريةصياغةالقصيدةهذه"

(،طاغورلربندراتالبستاني

كالسحابتعبرينالشفقعندسمائيكب

أرغبهالذيوالشكلاللونعلى

لي.ألت،ليانت

العذبةالشفاهذاتالمرأةأيتها

اللامتناهية.احلامىحياتكفيتعيش

الورود.لونقدميكيصبغروحيمصباح

شفاهكبينحلاوتهتز،دالريرنبيذي

للغروبانشودتيتحصدينمنيا51

ليانكالمتفردةاحلأمىتشعركم

نيانت،ليانت

الاص!يلنسماتمعهاتفاامضي

المترمل.صوتيالرياحوتسحب

عينياعمإقاع!اقتحميدبنمنيا

كالمياهالطريقتسدغنيمتكان

.الليليس"نظرانكامام

موسيقايشبكةسجينةانك

حبيبتييا

.كالسماءرحيبةموسيقايوشباك

تولدروحي
بالسوادالمتشحتينعينيكشطادماعلى

بالسوادالمتشحتينعبخيكوةجا

.الاحلامبلادمشارفتبدأ

-17-

الافكارفياناغارق

العزلة.عماق1فيالظلألاعقد

بعيدةاًيضاانت

التميع.منبعدااكثر،51

الفكرفياناغارق

العصافيرسراجاطلق

ألصوراخفي

الغياهب.فيالمصابيحادفنا

البعيدةياللاجراس

!الضبابيلفهاالاءاليكبحناك

النواجاغرق

.المكفهرةالامالأطحنا

الحزينالطاحنايها

المدينة.عنبعيدافجاةالليلعليكيهبط

عنيبعيد،لديغريبوجودك

إعيدةمسافاتأسير،افكر

قبلكحياتي

الجميعقبلحياقي

الكريهة.حياتيا

الصسخوربين،البحرمواجهةفيالصيحاتأ

البحرابخرةوسط،مجنونا،طليقاى11
..جرا

البحر،عزلة،الصيحمة،الحزينالغضبا

.السماءجهةممتدا،عنيفا،جموصا

،هناك.المرأةايتهاانتأ

شعركلمفرقيا/

الهائلة!لروحتكيا

.الانأنتكمابعيدةكنت

الغابة!فيحىرجمما

زرقاءصلبانفييشتعلا
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يلتهبط!يشتمحل،يشتعل

النباءأشجارمنلضرارات

تضز..تنهدم

يق.حر.جممارحى

.النرانأسنةمنجريحةروحيوترقصن

؟يناديمن

؟بالاصداءالعامرالصمتوواما

العزلةساعة،الفرجساعة،الحنينساعةانها

!الساعاتكلبينساعتيانها

منشدةالريحبهتمرالذيالنفير

.جسديالىمعقودةالنائحةالعاطفةهذهكل

!الوجاتكلهجمة"الجذوركلرجفة

متناهية.لا،حزينة،فرحة،بروحيتحيطافها

الف!رجمااناغارق

العزلة.غياهبفيالمصاسيحأدفن

تكولين؟من؟ازتمن

-18-

هنما،أحبك

.العتماءالصنوبراشسجاروسطالرياحتنحل

.الشاردةالمياهفوقيتألقوالقمر

مطاردتك.فيالاياممتشابهاتوتسير

متراقص-"أشكالفيالضبابيتفكك

الغروبجهةمنيرتفعفضيونورس

.عايثة،عاليةانجم.احياناونراع

.السودمركبصليباو

غير.لا

رطيبةروحيىواجدالفجرفيافيقاحيانا

القصي.البحرويرنيرن

.مينماءهناان

احبك.وهنا

احبحكهنا

عنيالافقيحجبك،وعبث

الباردةا،شعياءهذهبينحتىاحبكزلتما

الجهماءالسفائنهذهمعقبلاتيارسلواحيانا

.وصوللاحيثا)ىالبحرعبمابتمخرالتي

منمسيانسيااصبحتقداناها

العتيقة.المراسيكهذه

الاصيلمهبطعندحزنااكثرالارصفةتبسدو

اصلالباالجدبهذامنمتعبةوحياتي

.قصى-"جدوانت.عندي)جسبم،أهيم

التراخية.الثققياتهذهضدسأميويح،هد

الانشادالىوا!ود،يأتيلىاللبهوهاولكن

أحلامه.عجلاتالقمروبدير

عينيكخلالمنترقبنيالكبيرةالانجم

احبككنتولما

الرلاحوس!الصنوبراشجمارفأن

الرهفة.باوراقهاباسمكالتغنر؟الىتتوق

-!ا-

الرحةالسمراءالفتاةأيتها

الفاكهةتنضجالتيالشمسان

السنبلاتعلىتلتمعالتيالشمس

الطحالبتثنيالتيالشمس

الطروبجسمدكصاغتقد

اللماعتينعينيكوصنعت

.المياهبسمةذاتشفاهكورسمت

ذراعيكتمدينعندما

مشتاقةسوداءشمستلفك

المسترسل.الاسودشعرهاخيوطىبين

الشمسمعتلهينأنك

المدوقتفيالنهرمعتلهينكأنما

عينيكفيوراءهاوتترك

الساكنة.المياهمنمسحورتينبحيرتين

المرحةالسمراءالفتاةايتها

عنكيقصينيشيءكل،منكيقربنيلثيءلا

.النهاروسطعنيقصينيثأنما

المحمومالنحلةشبابانك

السنبلاتوفتوة،الموجاتنشوة

ينشدكالعتمفؤاديفأنهذاومع

الطروببجسدكاناواهيم

الاهيف.الطليقوءموتك

نهائب"،عذبة،سمراءلفراشةانك

والمياهكالزهور،والشمسكالسنبلات
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الليلةهذهحزناالاشعمالرأشدأكتبانأستطيع

بالنجومالليلترصعلقد:مثلااكتب

البعد.علئ،الزرقالكواكبوارتعدت



ماءالم!فيوتدورتئئالليلرياج

وتغني.

الليلةهذهحزناالالث!اراشداكتباناستطيع

احببتها

احيانا.تحبنيكانتايناوهي

كهذهليالفيذرأعيجبئاضمطكنت

اللامتناهيةالسماءقب!ةتحتواقبلها

ا-حتخيئ

اً-ص،نااحبهاكنتابناوانا

الواسعتجندينيهامثلعينينأعشقلاوكيف

الليذذهذهحزناالاشص،راشدا؟ضباراستطيع

.احوزطلاباننيالتفكببر

أضصعتها.قدباننيالشعوو

بدونهااصولايتزايد7،الطويلالليلاسمع

علىإطلايح!قلىكماالروحعلىالاشمعاروتسقط

الحشائش

بحبهايحتفطانحجيعجزلويهمماذا

معييستوهي:،لنجومالليلترصعلقد

البعد.على،البعدءلىيغنياحدهم.شيءكلهذا

.لفقدانهـاقلقةوروحي

منهالتقربفيعنهاتبحثنظراتي

معي.ليستوهي،ينشدهاوفوادي

الثلوجببياضئفيهاالاشجارت!طتالتيالليلةتلك

قبل.صنكناكمائوقتهاصنحئنعدلم

أ-جها.بعدأهـدلم

زمنا.احببته!صالشد،ولكق

اسماعها.يطرقلكيالرياجصوتيبطالع

لغيريستكون.لغيري

قبلاتي.قبلمنكانتمثلما

.اللامتناهيتانو-مميشاكل!،الصإفيجسد!ا،صوتها

احبها.بعداعدلم

أحبهازلتمالونااربماولكئ

.النسيانهور-يبوكم،الحبقص!هـهوكم

كهذهليالفيذراعير!بئاضمهادنتلاننهي

لفقدانها.قلقةرو-يؤإن

هـيتسببهحزناخرهذافليكن

صياتيفيلهااخطهاسطوراخرهذهولتكئ
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اببسىانشودة

يلفنياالذيالليلفيذكراكتبرز

.عنيدةحزنصرخةفيوالبحرالنهرويتحد

الفجرعندالميناءكارصفةأنامهجور

!المهبورايهما،الرحيلساعةحانت

قلبيعلىكالامطارالباردةالنواراتتتساقط

!الضاريالغرقىكهفيا،الانقاضزصنكوماياآه

والطيرانالحروبفيكتتراكم

الشادية.الطيوراجتحةتنموومنك

ال!راقكانك،ثيءكلتلتهمين

ا)زمنكازكطالبحوكانك

فيك!يغرقشيءكل

والقبلاتوماله!ساعةكانتلقد

الفرحىةأئىاعة

.كالفناريمحرقالذيالحذرساعة

الاعمىالعااس!ضب.اقبطانىلق

القلق.الحبنشوة

فيك!يغرقلثيءوكل

2(الغصاطفولةفي

جريحة.مجنحةروحيترقد

النائعالكشافايها51

!فبكبغرقشيءكل

بالالمتمنطقتلقد

لرغبةباوامسكت

الحزنقهركولقد

فيك!رقي!نتيء!كل

الركنهبة!درانحمىستلقد

والفعل.الرعبةحدودوعبوت

جسدييا*الجسدايهاياآه

واف!تهااحببتهاال!تيالمرآةايتها51

الرطيبةالسعاعةهذهفياناديك

بأصراني...لكواشدو

الدنيا.ح:،نهافىسكأنك

-ديالابالنمسيانهشمكولقد

رقيقة.كأررحادمتما

السوداءبمالسوداءالعزهـقىكانت

القحيةالجزرعزلة



الغراللفتاةيا،وهتالي

.الواهنتانذراهالوضممتني

والجوعالعللش3،ن

الثمرفانتوكنت

والرخلمائإالحسزنكأن

المعجزخانتوكنت

المرأةايتها51

احتويتبيكيفادريلست

روحضلارضفياحتويتني

ذراعيسن.صليبوفي

فيةلرغبتيكانت

قصراواضدهارغبقىافست

وذضصةضراوفالرضباتااتد

وشراهة.توترااكثرها

الذبلاتمقب!رفيا

اجداثكفيتضوةذالضعلاتزالتما

تتوهجافنانكزالتما

العصافير.ببقرات

اهتصرتهالذربالفمأيثاآه

بذبلاتنبالمنفورالجسدايها51

الجوهربالاسشانايتهاآه

المتهبنيةالاجسادايتها51

الجنونيذالوضيجذايتهاآه

والجنتدالاملبوههي!جذ

اليأسعذابوتسومناتربطناالتنبالوضيجذ

لحنانوا

والدفياإالمياهرقذالرفيقالحنهذن

والكلمة

تلذظنعا.الشذاهتكادلاالتنإالكلمذ

ذدرنإهوذلهيكان

رذبتيبرانوفتوفد

فيهسذئعتحتى

فنن!يفرقتجإءوكمن

الانعباكنمنكوماابا51

فيكنلءبسذطكعن

تغرقك؟لمموجاتأي،يعتصركالماي

لقبرقبممنتتوهجين

وتنشدين

السفيشة.صدرعلىالبحاركأنكتقفين

اناضيدتتذتحينزلتما

امواباتتكسرينزلتما

الانذ!اثزمنكومايا51

.مريرةمفتوحذبمبرايا

الاهمدبالضاحيتالفطماتبايها

البائسالمحاربايها

الضمائعالمستكضفالها

فيك!يغرثإشاإءكات

الرحيلسفعةحانت
البماردةالجامدفالساهة

لسطوتر.الازمانكئوالليلفيهاهعضعالتنإ

الضاطىءيلفالمضطرمالبحرزن!لر

باردةنجوععوتطلع

.سحوداءطيوروترحيأ

الفجرهندالميناءكهـبرصذهانامهجور

.ب-صديبينيتث!نىالراجفةالظلألغيرولا

الجميز.عنيبعيدا،51

الجميز.عنبعيدا،51

!ورالمهجىأبهاالرحيئيساعزحانتلذد

البطوطيماهر:ترجمة


