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 رسالة من طائر النورس 
 جرجس شكري                          

 
ذو العشرين ربيعاًعند باب الشاعر فى ليلة شتائية وقف الفتى 
، ليٌفتح الباب قليالً ، وينظر العجوز  العجوز يطرق الباب فى خجل  

فى دهشة إلى الفتى وهو يتلعثم قائالً:جئت من ألمانيا كى 
ألتقى بك ، فيغلق بابه ويعتذر قائالً : الوقت عندى .فيطرق الفتى 
الباب ثانية ويتكرر نفس المشهد ، ولكن يٌفتح الباب أكثر ويعود 

هذه المرة يفتح الفتى يتجول تحت األمطار ويدق الباب ، وفى 
العجوز بابه على مصراعيه ويدعو الفتى للدخول لمدة نصف 

 ساعة فقط ، ولكنه ال يخرج اإل بعد  سبع ساعات . 
يحكى لى الشاعر خوسيه أوليفير هذا المشهد ويعود بذاكرته 
للوراء عشرين عاماً حين ذهب إلى إسبانيا موطن أجداده وأبويه 

، ويضحك من السناريو الذى تكرر لك يلتقى الشاعر رفائيل ألبرتى 
عدة مرات حتى نجح فى الدخول إلى عزلة الشاعر العجوز ، 
ويصف اللقاء وكأنه حدث باألمس ، حيث تحدث معه فى كل شئ 
وفى النهاية سأله :هل أنت شاعر ، فأجاب خوسيه .. نعم أنا 
شاعر ، فرد رفائيل ألبرتى الذى كان سعيداً بثقة هذا الشاعر: 

 شاعر ٌولد لكى يكون شاعًراً  . هكذا  ال
هذه الحكاية التى سمعتها من خوسية مرات عديدة واليمل من 
تكرارها تحمل دالالت متعددة فى حياتته وشعره أيضاً  ، حيث ٌولد 
خوسيه أوليفير فى مدينة هاوسخ األلمانيةألبوين أندلسيين 
هاجرا إلى جنوب ألمانيا منتصف القرن الماضى ، يظل يحتفظ 

ويته األندلسية على الرغم من كتابة الشعر باللغة األلمانية به
والتى اليعتبرها منفى وال يشعر فيها بالغربة ولكن الينسى 
موطنه وتتأرجح حياته بين ثقافتين األندلسية العربية التى ارتبطت 
بها روحه وشكلت وجدانه وحياته من خالل حكايات األبوين عن 

منزل كانت ومازالت تستعير الروح أرض األجداد فالحياة داخل ال
األندلسية شكالً وموضعاً )أستخدم األندلس بدالً من أسبانيا كما 
يفعل خوسيه دائماً( ومنحته الثقافة األلمانية بعداً فلسفياً عميقاً ، 
ويمنحه هذا التزواج رؤية فلسفية ال تنسى روح التفاصيل الصغيرة 

فظ بمعطف والده إلى جانب للحياة اليومية واألشياء األليفة ، يحت
صورة هيجل ،ويأتى من أسبانيا بكرسى من الطراز األندلسى 
وينفق ساعات طويلة على هذا الكرسى يقرأ بريشت وجوتفرد بن 

 وبول سيالن  .
اختار خوسه أوليفير مجموعة قصائد من ثالث مجموعات شعرية 

ى أن ووضع لها عنواناً اليخلو من داللة وهو طقوس النورس ، ويقين
الشاعر هو طائرالنورس  ، هذا الطائر الذى يبحث دائماً عن 
الشاطئ وينذر البحارة باقتراب األرض يعانى من قوة إرهاق 
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البصيرة ليزف البشرى للسفن المتعبة من البحر ، ودائما يحلق 
فى أسراب مع رفاقه واليطير وحيدا ، يقول فى قصيدة تحمل 

 -نفس عنوان المختارات _طقوس النورس
 قوة إرهاق البصيرة فى عين النورس 

 المحيط األحمر فى زاوية الغنيمة 
 التدقيق بالغريب بعد ،
 يوم النورس . الناس 

 يتزايدون فى زواية الغنيمة اليوم.
فقوة إرهاق البصيرة فى عين النورس إنما هى قوة إرهاق 
البصيرة فى عين الشاعر ، الذى يحلق عالياً باحثاً عن شاطئ 

 .لحياته 
التقيت خوسه أوليفير فى معهد جوته بالقاهرة منذ عامين حين  
جاء راوياً لمدينة القاهرة فى إطار مشروع رواة المدن ، وكنت أظنه 
لقاءاً عابراً ولكنه ظل ممتداً حت اآلن ، ثم التقينا فيما بعد فى مدن 
أوربية مختلف ، تحدثنا فى كل شىء وعن كل شىء ، ولم أكن 

بعة نصوص مترجمة إلى العربية ومجموعة قرأت له سوى أر
أخرى قليلة مترجمة إلى اإلنجليزية إلى أن  أنجز الشاعر 
مصطفى السليمان ترجمة هذه المختارات ، التى ربما كنت 
أنتظرها أكثر من صاحبها ،    لكى أقرأ صديقى شاعراً ، بعد أن قرأ 

 هو الكثير من قصائدى فى الترجمة األلمانية . 
ه فى هذه المختارات مراعاة البناء الدرامى فى اختيار حاول خوسي

النصوص وترتيبها باإلضافة إلى العنوان ليأتى الكتاب بمثابة صورة 
شخصية للشاعر يقدمها للقارئ العربى   وتبدأ بنص قصير وهو 

 القلب األول ..
 

 تحوّل 
 ضاع القلب والقلب 

 رخيص. القلب الذى  
 أحضر أمام عيون العالم. صعب 

 إيجاد اإليقاع فقط 
 فى األذن.المدربون .زمان

 الصور وعدو السمع .  
تحمل قصائد خوسيه أوليفير كناية متعددة الدالالت  حيث يمزج 
ماهو ميتافيزقى بالتفاصيل الحسية البسيطة فى هذه النصوص 
القصيرة ، والتى  تبدو زؤية فلسفية غامضة أحياناً لكنها تحتمل 

أن يتواصل معها من خالل قراءت متعددة ، التأويل وتمنح قارئها 
وهناك ثالثة قلوب أخرى يضعها الشاعر فى هذه المختارات ، تحت 
عنوان قلب ثان  وثالث ورابع  ، األول تحول وضاع وأصبح رخيصاً 
والثانى حجراته وعرة وجدرانه الداخلية مسنودة بالمرايا ، وفى 

م المنقذ المطلق  ، الثالث يدق القلب فى األصابع التى تتكسر أما
 وفى القلب الرابع يكّلم نفسه بشكل مباشر:
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 يركض فيك /قلب
 بروح. نحن نقول 
 صيف فى الزرقة 

 القادمة التى تعلمناها .
 سخريرة مريرة  الأكثر وسوف تتكرر كثيراً فى هذه النصوص . 

 
الينسى خوسيه انتمائه الروحى إلى اإلسبانية فى الوقت الذى 

بلغة أخرى ، سألته يوماً عن هذه المشكلة وكيف يكتب فيه الشعر 
يتعامل معها ،  فحكى لى عن شاعر الأذكر اسمه اآلن حيث قال : 

 لغة الشاعر هى اللغة التى  يستطيع أن يشترى بها الخبز .
 هرب بمحاذاة الكلمات 

 توقّف من شريط اللسان 
 رغماً عن اللغة ومنها 

 
 برز فى الكالم 

 حملتنى أخطاء النحو 
 إلى القصيدة واكتمل الناقص 

 هكذا نََتجْت من ذاتى .  
تأتى هذه القصيدة تحت عنوان تحريات فى يوم سادس ، والداللة   

المقتبسة من العهد القديم واضحة ، وكيف نتجت اللغة من ذات 
الشاعر فى اليوم األخير حيث وصل إلى قصيدته محموالً على 

 األخطاء النحوية .  
ورس عالياً ببصيرة مرهقة ، الينذر البحارة بل يغنى يحلق طائر الن 

 للموت 
 كانت موتًأ يجلس فى كرسى هزاز .

 فتاة بالعينين الخضراوين .  
 
 

أويرى الكون فى ورقة رزنامة ويراقب الوقت وهو يستعد للشتاء 
فى التراب من خالل أوراق الشجر المكفهر لونها ، وتختلط عناصر 

 ائر :الطبيعة فى عيون هذا الط
 لكّن بريق التفاحة  
 والعنب الجريح  
 تحت راحة اليد المحبذة .  

قرأت هذه الكلمات القليلة مرات ومرات وهى قصيدة تحت عنوان 
حياة أسلوب ، والأريد أن أخّرب جمالها بتفسير يححدها فى إطار 
لى أو لغيرى سوى أنها الشعر الخالص  ورؤية الشاعر الحقيقى 

أكتب هذه السطور عن قصائد خوزيه أوليفير بقدر  لألشياء  . أنا ال
ماأكتب عن صديقى ، فأنا أكره الكتابة عن الشعر ، فالشعر 
الحقيقى يستطيع أن يقدم نفسه حاسر الرأس دون مقدمات  



 5 

وهذه النصوص تستطيع أن تفعل هذا حين يرى القارئ ببصيرته 
 قبس الشعر الحقيقى لهذا الشاعر .

عازف جيتار وموسيقى يغنى شعره دائماً  وطائر النورس خوسيه  
وفى هذه المختارات قصائد يبدو فيها اإليقاع واضحاً  ومنها ترنيمة 

والتى تعتمد فى بنيها األساسية على   22لنوم فى خربة التيه ص
كأنها ذكرى _يستعير  –الموسيقى  ، وفى قصيدة أخرى عنوانها 

 ونماذج أخرى متعددة إيقاع مباراة المالكمة فى وصف إيقاع الحياة 
استطاع مصطفى السليمان أن ينقل هذا اإليقاع إلى اللغة 
العربية بقدر ماسمحت به شروط الترجمةوأخيراً البد من توجيه 
التحية والشكر له، حيث  جعلنى استمتع بهذه النصوص من خال ل 

 اللغة الشعرية الرقيقة  وترجمته لروح هذه النصوص . 
 
 

 جرجس شكرى                                                          
 2005يناير –القاهرة                                                          
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شاعر يمعن النظر في خوسيه أوليفير: 
، للكلمة وموتا   األشياء وينصت للصمت، حياة  
لغة مع التجربة الخفية، التي بها تلتقي ال

نسانية، كي تنتجا معا من االختالف لحن اإل
ندلسي، . يطرق الشاعر األا  جديد وصال  

خوسيه أوليفير، باب الكلمات ليتحفها بنغمة 
طلسي ندلسية فيها رائحة الزيتون وملح األأ

كلمات لغة العرس  جئوعناء الترحال، كي ي
 في سفر.  كاد  يفقدها يوما  

في  1961ليفير عام ولد الشاعر خوسيه أو
في جنوب ألمانيا حيث  (هاوساخ)مدينة 

خوسيه  ويعيش اليوم، ألبوين أندلسيين. 
أوليفير من أبناء المهجر، الذين عرفوا الغربة 

 .ألمانيا ن غريبان فيافي الوطن. فاألبو
والطفل، الذي ولد في الغربة، يشرب 

اللغة مع بحسرة الغربة معهما، ويفرح  
 رفاقه.

ته الشعرية مع مجموعة من الكتاب بدأ تجرب
األجانب الذين ما زالوا يكتبون حتى هذا 

سلوبه الخاص أاليوم باللغة األلمانية، وتميز ب
في صقل الكلمات وامتطاء صهوة التعابير 

وسماعها على لحن  ،ورؤيتها من منظار آخر
 ندلسية.قيثارته األ
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على منحة  1989ر عام يحاز خوسيه أوليف
ة الفنون في والية بادن أدبية من مؤسس

على  1999وفي عام .فورتنبيرج األلمانية 
دبية، كما جائزة أدلبير فون شاميسو األ

كأستاذ ضيف في  2002عمل في عام 
جامعة كامبريدج األمريكية. زار المنطقة 

 العربية، خاصة مصر والمغرب وكتب عنها.

عن ن ثالثة دواوين شعرية اآلصدر له حتى 
لمانية كما صدرت له دار سوركامب األ

دور نشر عن مجموعات شعرية أخرى 
 ألمانية غير سوركامب.

لى جانب اللغة العربية ترجمت أعمال إ
لى أكثر من سبع إخوسيه أوليفير أيضا 

 لغة. ةعشر

 
: ولد في مدينة مصطفى السليمان

 ، وأنهى دراسته1960الطيبة/األردن عام 
 في أربد/األردن. التحق 1978الثانوية عام 

بالدراسة الجامعية في برلين/ألمانيا عام 
لدراسة الهندسة المدنية في  1979

ثم جامعة يوهانيس  ،الجامعة التقنية
جوتنبيرج ماينتز لدراسة علوم اللغات 
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والثقافات التطبيقية في اللغات العربية 
وتابع دراسة الدكتوراه  ،سبانيةواأللمانية واإل

ي في أطروحة حول أدب المهجر العربي ف
ألمانيا. يعمل اليوم في المجال األكاديمي 

 ويعيش في ألمانيا.
له مجموعة من األبحاث والمقاالت باللغات 
العربية واأللمانية واإلنجليزية والفرنسية. 

من الشعراء والنقاد من  عددلترجمة القام ب
 األلمانية إلى العربية. 

صدر له إلى جانب هذا الديوان حتى اآلن 
اع على الصخر"، شعر "نبوخذ نصر؛ قن

مترجم من األلمانية إلى العربية للشاعر 
األلماني منفريد بيتير هاين، "تسعة أجنحة 
للقصيدة"، شعر مترجم أيضا من األلمانية 

لما راكوزا، أالسويسرية للعربية للشاعرة 
"حرب على األكواخ ... سالم على القصور" 

 للشاعر فولكر براون.
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كتب، العناوين النصوص مأخوذة من ثالثة 
 األصلية للكتب باللغة األصلية هي:

 
José F. A. Oliver 
fernlautmetz 
Gedichte  
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 
Germany 
Erste Auflage 2000 
ISBN 3-518-12212-6 
 
José F. A. Oliver 
nachtrandspuren 
Gedichte  
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 
Germany 
Erste Auflage 2002 
ISBN 3-518-12307-6 
 
 
José F. A. Oliver 
finnischer wintervorrat 
Gedichte  
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Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 
Germany 
Erste Auflage 2005 
ISBN 3-518-12397-1 

 
 

 الحقوق محفوظةجميع 
صلية محفوظة لدى دار حقوق النصوص األ

 Suhrkamp Verlagالنشر األلمانية 
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01.    erstes herz 

 ولالقلب األ
 
 ل  حو  ت  

 ضاع القلب والقلب
 رخيص. القلب 

 الذي أحضر أمام عيون العالم. صعب
 يقاع فقطيجاد اإلإ

 في األذن. المدربون. زمان
 .الصور وعدو السمع
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02.    ermittlungen an einem 6. tag 

 تحريات في يوم سادس
 

 هرب بمحاذاة الكلمات
  َ  نف من شريط اللساتوقَّ

 .رغما عن اللغة ومنها
 
 رز في الكالم.ب  
 ملتني أخطاء النحوح  
 لى القصيدة واكتمل الناقص.إ
 

 من ذاتي. جت  ت  هكذا ن  
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03.    gedicht, hertreibend 

 قصيدة، انسياب 
 

 به عن نفض الريشليس بعيد الش  
 قلم في مجداف عدسة الزمان

 الورقة العمياء
 ""كسنبل غاف   يلت  وأعشاب بحر تما

 لياس كانيتي[إكرامة الورق الصامتة   ]
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04.    notat an einem 12. august 

 من أغسطس 12نوتة في 
 
 قي كل شيء بهدوءل  ت  

 ر:وتصو  
 
 رضاأل

 الماء
 الهواء

 
 سير
 قارب

 نفس. مجئ
 

 الموت
 

 والنار
 خبز نار اللسان

 
 طائرة

 السباحة
 والسكة في األذن
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 أصوات عابرة
 التراكتور نينأ

 ليل القش لحاف
 

 إله واحد
 

 صالة واحدة
 صليب خشبي طاف على الشاطئ

 ومالئكة بخفة الضوء
 زمن الجراح

  َ  َ  في الطبيعة مواساة ر  ف  س 
 

 كتاب منسي
 في القصيدة رغبة تواقة

 جنحةاأل
 

 والتعثر
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05.    es gibt 1 tod 

 هناك موت واحد:
 

 يبدأ مسبقا
 أنا أعرف أني

 لنورسمن هذا ا نجوت  
 وهذا الفضول الشاحب

 ذي الوداعغأ
 بال قرب ]ترقب النورس[ فضوال  

 
 ا دون استراحة:دغ

 الجرح موجود ]تعداد واحد[
 
 لقى الغشاء على أذني[أ]

 رجل 
 يتذوق طعم الصمت من المنقار

 من كأس الرضاعة
كأس المحبة: سكرة تبذير وحالوة 

 .الشمس
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06.    stilleben 

 حياة أسلوب
 

 التفاحة ق  بري لكن  
 والعنب الجريح

 .تحت راحة اليد المحبذة
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07.    nacherzählung 

 عادة الحكايةإ
 

 نه نزل عن السلمأقيل ب
 وية فمه كرزاوفي ز

 نه ضحكأو
 في نور ئا  مطأط

 نيقالمساء األ
 ها طازجةمازالت بيده االعشاب التي حش  

 .وفي فمه كرز
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08.    abschied II 

 وداع ثان  
 

 حفر الموت المعلنعلى العظم 
 محاوالت الكالم العارية
 مصلوبة. اآلن تتراجع

 محمولة على كاهل الطفولة
 الجملة البسيطة

 لى األبدإالكلمة األولى التي ضاعت 
 .تؤخذ باليد. كوابح ظالل في الفم
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09.    zweites herz 

 قلب ثان  
 

 حجرات القلب
 الوعرة، الجدران الداخلية المسنودة بالمرايا

 ب المقذوفالبا
 ف/وق  من النافذة / النبض الم  
 لغة القلب لحن يعلن

 الوقت دائما قبل وبعد الزمان
 

 كانت األناشيد لنا 
 .وعاصفةا  صوت
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10.    Zamalek 
 

 . الفيالت والحفريات ]مدينة اآلثار[زمالك
 في مصادفات الزمان

 واقي أدراج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 مقطع. ممسك بما هو ليس بالغريب

 ن بعد سقوط النوافذ.جدار اللب
 هنا اضاءة الشوارع أعتم. ضوء

 أعتم ومرة أخرى صوت
مؤذن. كأنه يغني لحنا لطفل في المهد كي 

 ينام.
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11.    El-Bustan-Straße 

 ]وصف لحالة شرفة[ شارع البستان
 

 كي لوحة مائلةيكرسي بالست
 كتبت عليها أحرف عربية والتينية

 على كرسي المجهول في هذه اللحظة
 ي البين قطةف

 كيس زواد ]دم جاموس وغبار[. شخص ما
 يكتب بالطباشير إنسان وظهر

 هودج الورق الصغير
 .أوراق النخيل من األعلى. ورق قديم حنون
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12.    kleines lied 

 أغنية قصيرة
 

 يجلس في كرسي هزاز. ا  كانت موت
 فتاة بالعينين الخضراوين.

 مرت فراشة
 من هناك. كانت تطير

 جهولة. فتاةبأجنحة م
 بالعينين الخضراوين. كان يرقد

 في رحلتها موت. فتاة
 .بالعينين الخضراوين
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13.    dead city 

 مدينة الموتى
 لى جرجس شكري(إ)

 
 هي أهم قصيدة

 .يقول جرجس
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15.    mit ägyptischen fahrscheinen 

 مع تذاكر السفرالمصرية
 

 االسكندرية وإلىمن القاهرة 
 دويبداع يإعودة. 

 فع  على الماء. مرمى حجر ]ر  
 غير مطلية[ و حجر الفرن، ايد  

 ة مخفية/صخضرة غ
 النسوة يغسلن العشب من السهول
 على ضفة النهر / نسوة أمام الحقل

 مناظر وخبز في الثوب
 الزمن األول

 في الصباح األفواه الجائعة. في الثوب
 البذور الرجال القش الجاف

 بيت
 صيفي / نيل

 المؤقتة. في الرأس يطعم السقوف
 تحفر طوال الوقت أعمال السكة دوافع

 يام العاصية والحماراأل
 ]لكن هلطيف/ مسحوب. نظر

 الحمير المسحوبة[ غالبا
 مثنى والبقر في المراعي؟؟؟؟؟

 سواد بين لون البقر وخضرة النهر ناعمة
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 .وفي ظل الخبر العيون القانعة
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16.    Alexandria, verinnert 
 

 اكرة، سجلي كيف كانوايتها الذأ
 قسطنطين كفافي

 
 إسكندرية، في الذاكرة

 
 

 الخاتمة بين العابرات
 زدحام المكان. العيونافي 
 

بزرقة الياقوت، بحر ومحار. إيروس إله 
 المحبة

 حاضر: كفافيس
 

 في السرير العاري
 جغرافية الطرقات

 
 المسحوقة: هو

 عتقد بقدرته العيش في الصمت السرمديا
 

 القافية الذي تتبع
 والشهوة الواهية. ثم
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 ستل المرايا القديمةا
 من الكلمات ونسج

 
 –الزمان. شعاع 
 وياسمين الليلحجر أوبال، 

 
 بعد الظهيرة. في الحجرة الصغيرة

 تحت نافذته المدينة
 

 كأنها غير آبهة. على شفا
 الفهم

 
 جمال الذاكرة. هكذا
 أعار نفسه الموت

 
 في إبجدية الكالم وقال

 أيتها الذاكرة!""سجلي، 
 

 وكما رحت أنت راح هو
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17.    Kavafis. El Iskandariya 

 كفافي. االسكندرية
 
 يقونات قبطية. خلف السريرأ

 خزانتها والقوارير اليونانية القديمة
 آثار صدى الفضة لمرآة

 في غرفة المكتب المقابلة. وفي الواجهة
 نظرات محمد الذي يرافقني

 تحت النافذة
 سيارة / هيكل بقايا حطام

 أحمر/ في شارع لبسيوس ]اسم 
 كان سابقا[. أصبح اآلن

 شارع شرم الشيخ
 عندما حدثني

 عن منضدة الكتاب وقباقيب
 النساء عند الصالة. تحدث كفافي

 عن بيت الروح وعن
 بيت الجسد وعن

 بيت اللحم.
 
 في المرآة ت  م  ون  

 سقوف البيوت المفتوحة/ في الليل
 ارباتساع ومع عودة النه
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 يصف البرتقال كاألبراج. غرفة نومه
 نها ما زالت مسكونة. لبستأك

 نعل صالة الشاعر
 .ورائحة عاشق لم يغن له
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wiegenlied für einen tod im kleinen 
zwieland 

 
 ترنيمة لنوم في خربة التيه

 
 
 

 صغيرة عشبة
 أحمر لونها 
 أحمر لونها

 صغيرة عشبة 
 

 دم كانت 
 هم كانت
 هم كانت 
 دم يوما   كانت

 
 صغيرة عشبة 
 أحمر لونها
 أحمر لونها
 صغيرة أرض 

 
 أحمر لونها
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 صغيرة أرض
 ا  دم صارت
 اليوم ذا ها 
 

 وداع  كلمة 
 الموت  فرس  

 المعاد  حان
 صغيرة  عشبة

 
 و  نائمة في القبـ
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20.    quadratur der stille 

 مربع الصمت
 
 
 
 1قارئ جريدة 
 العربات على الطرقات بال ضجيج
 1حصاة في الحذاء 
 .نييدا المتسول مثل فراشت
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drittes herz 

 قلب ثالث
 

 دقة
 شارة. األصابع الحية

 التي تطوي ياقة البلوفر
 التي تتحسس بدفء

 التي تتكسر
 .أمام المنقذ المطلق
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22.    die tür 

 الباب
 

 الباب في األيدي التي
 النافذة أغلقت  

 رضلقة على األغالنافذة الم
 ظية الزجاج تحتالباب ش

 أقدام األرض
 تعكس النافذة الباب

 النافذة التي من خاللها
 نحن نغلق الباب النافذة

 على أنفسنا. ال
 .كالم. هربت منا
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24.    amour en passant 
 عابر عشق  
 
 

 الظالل ثلج  
 

 كل خطوة إلى الحياة كانت منسية
 

 هنا كنا
 

 .كل ثلج كل خطوة كل ظل
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25.    mutter & sprache 
 أم ولغة

 
 

 ساعة القلب تقولين ساعة القلب
 . نحنءتدور ببط

 
 لم نتمكن اللحاق

 بعجلة الزمان. لم يكن
 

 كالما ولم يعد 
 وصوال. ليس سوى

 
 هذا الصمت الذي وزن لنا 

 العيون. أنت
 

 من منحني الفم
 األيادي التي حدثتنا. أنا

 
 عائد كلمة بعد كلمة

 .وواثق من النهاية
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 Giselaإلى 
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26.    wie, eine erinnerung 

 نها ذكرىأك
 
 

 كيف أني لم أعد اليوم أعرف
 كيف المباراة
 كيف الجوالت
 كيف هو
 كيف االسم
 كيف الوالد االسم
  كيف ينطق االسم في اإلسبانية
 كيف كان في مساء األمس
 كيف المنبه
 كيف أفاق
 كيف أيقظني
 ا  كيف أصبحت يافع
 كيف تكبر ساعة الزمن

 ر الجوالتكيف تكب
  كيف جاءت أفريقيا لحجرة المنزل
 كيف مازالت األم نائمة
 كيف هو والخمر
 كيف هو في قميص النوم
 كيف هو مع كل ضربة



 40 

 كيف علق
  كيف هو والضربة لي
 كيف هو والضربة
 كيف تنمو الضربة
 كيف الصورة وضوحها
 كيف هو والبطل العظيم
 كيف هو والبطل العظيم
 كيف هو بطلي العظيم

 هو وصل الشغل متأخرا كيف
 كيف هو لألم أيضا
 كيف هو في خصلة شعري
 كيف ليال
 كيف كبرت أنا ليال
 كيف الضربة
 كيف تنمو الضربة
 مثل محمد
 مثل محمد علي متقدم 
 .كيف ستنتهي المباراة
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27.    am meer 

 على الشاطئ
 
 
 أمواج العين
 في األذن تكرر ذاتها. أعراس البحار و
 تعذر فهم
 مقاطع
 
 مفاصل الوشوشات
 راح الضجيج

 / 1سقطت ذاكرة 
 فاضت. حتى

 كالليل السر ضاع. فجأة  
 
 شيء كأنه تنقيب في خراب كأنه

 / "نسيت رنة  1بحر سراب 
 صوته". كان جالسا هناك
 إلى الماء اليتيم
 1: روح يتيمة 
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28.    fremdw:ort 

 كلمة: غريبة الموطن
 

 ما ال يقال ببساطة
 وما يصبح

 
 شلن  الذي سي  الدفء 

 .من خطافة الصيد
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29.    viertes herz 

 قلب رابع
 

 يركض فيك/ قلب
 :بروح. نحن نقول
 صيف في الزرقة

 .القادمة التي تعلمناها
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30.    enthüllung 

 سقط القناع
 

 هو مبدأ الحرب لمن
 يعيدون االعتبار

 للجرائم. غرباء على ذاتهم
 نسانية الجافعلى مناخ اإل

 بيل المثالبوربون على س
 –كما عذبونا أيضا بعد سنين  -
 رقامبوا سلخ الجلد باألس  ح  

 على سبيل اللهو
 الساعة األبدية التاسعة، اآلن

 منذ هذه اللحظة
 تخطي تحرر
 .أجزاء الكالم
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31.    Fuente Vaqueros danach 

 فونتيه باكويروس الحقا
 

 بال صوت
 صمت/ أوتار التشيلو

 أشجار 
 بعيدة ا  الصنوبر كانت شهود

 صدى
 البئر/ مرت الرياح

 .أشجار أشعار أناشيد أندلسية
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32.    möwenrituale 

 طقوس النورس
 

 رهاف البصيرة في عين النورسإقوة 
 المحيط األحمر في زاوية الغنيمة

 التدقيق بالغريب بعد
 الناس  .يوم النورس

 .يتزايدون في زاوية الغنيمة اليوم
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33.    loses kalenderblatt I 

 ورقة روزنامة وحيدة
 

 من يحملون على أكتافهم ليل القرية
 يقتاتون على هيكل الشتاء

 قط الجوزتن نلأما زال بمقدورنا 
 .عشاء قابيل على قارعة الطريقمن  بدال  
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34.    loses kalenderblatt II 

 ورقة روزنامة أخرى وحيدة 
 

 ورق شجر
 أغصان مكفهر  

 لونها
 فقطينايرهو 
 

 للشتاءاستعداد 
 .في التراب
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35.    november des raben 

 تشرين الغراب
 

 ، ثلةا  ناعق نعق نعيق
 كالم ذوبان المساء / غربال الحرير )أزرق

 المع( قبيل المساء. في الروض
 معلق داكن ال يلمع النخفاض الغيم و

 كعينين تعبتا من شحة النوم يتألأل
 غارقتين في تضاريس الوجه.

 دائليحلق في سواد الج
 استجواب الزمن

 سقاط الضوءيمسك خريفا ويسعى إل
كما يتالشى ضوء بخار الطحالب في شباك 

 التن وب/؟؟؟؟؟
 عقدة أرضية مصلبة

 في العتمة. شرخ رقعة
 ايا المصيرظصراخ الش

 ايالمنادي المتستر يحملق ناع
 نظراته تفترس ذاتها
 .متروكة لرحمة الطير
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36.    totentanz 

 رقصة الموتى
 
 قط من شجرة الجوزس

 .ضباب الليل
 جاء من البيوت ا  ضوء لزج

 هنا في الورقة
 القديمة ساقطة من السنديانة

 .مساكن مؤقتة والثانية وجود عابر .ولىاأل
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37.    heimwärts in Bern 

 عائد من بيرن
 
 
 بعثرت العربات بياض ثلوجها
 خلف الضباب. أواخر تشرين
 في بيرن. ألقى ظالله
 ـالمساء "ال
 جبال"، تقول اليزابيت،
 تعد ألعياد الميالد".
 
 الضوء يشد لنا رباط حذاء الطفولة وقريبا
 .يحل األمس. ثلج وحريق
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38.    jahreswechsel 

 مع العام الجديد
 

 لصوص
 شطرنج مع كل ثانية جغرافية.

 من الروزنامة
 

 تحولت لتسكن الخاتمة المسلوبة
ة مقاالت الحكم. أصوات األجراس المسود

 أعدادها.
 

 التي تلوك في الفم الجميل.
 الوطواط المشدودة ساعته

 
يلقي كلمة في احتفال. وقت 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟البساطير
 على طاولة

من رصاص  ا  الشطرنج. البعض يسكب جنود
 فوق

الشفتين. طوال العام منهمك في العمل. 
 مرة أخرى

 .تلك السهول التي يجب المرور فيها
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39.    fünftes herz 

 خامس قلب
 

 مجموعة الكلمات، القريبة
 قلب على اللسان. لسان قلبي.تماما 

 ناملصدى األ
 بال حدود. القلب الحقيقي قلب
 في آثار الجراح. عذاب بعد عذاب

 .اليدان بالقلب مربوطتان
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40. 14. juli. Bürgerstraße   

 
 يوليو. شارع 14

 
 
 

. على قمة السطح في الجهة الشعب
 المقابلة

 غير آبه ينظف ريشه لتوه حط غراب.
 . أنا أكتبكأنه قطة  

 
 هذه الجملة على الشارع

 أتطلع إلى األعلى وكالهما غاب. هكذا
 .التاريخأتصور 
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 نماذج
 

 قابلة للرفع بالكلمة
 لىإمصدر الفعل 

 مصطلح الضحية
 ما هو في النهاية سوى

 السند المبتور
 على عجلة شق
 العمل والتحديد

 .المعني
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 أفكار
 

 حربهي في ال
 والسلم

 
 دائما

 
 كسطور ممنوحة  

 خالية بينها
 

 مشاهدون
 .البشرمن 
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سائر على االمواج  –غسق  –هافانا 
 شوقا

 
 رجالن يصطادان السمك ليال

 ا  م سفين الشمس / ضوءس  ر  
 . كالناءا  يرضع ضو

 عثرت علينا نسمة البحر المالحة
 في مخبأ الجلد / فك الحصار

 
 على رصيف الميناء

 
 شيرة دخول  بحر دون تأ

 .يروح بالعشاق بعيدا


