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 ٠ٗوؽٗ

 قػٖ ث٠قثبٙ ؼيِف ٝ  ٠ي اخش٘بػي اوز، ثاٟ ٌي دؽيؽ اؼثيبر ثي

 ٠ث ٠ً 2اوز (Social Institution)بؼي اخش٘بػي ٢ثفغي اق ٜٗشوؽاٙ، ٛ

ؼـ  ٠دفؼاقؼ. زٜيٚ اثكاـي ً غالهيز اخش٘بػي غٞيً ٗي ٠قثبٙ ث ٠ٝوئ

اوز، ثىيبـي اق قٝايبي سبـيي ـٝاٛي ٝ  ٠ف ٗش٘ؽٙ هفاـ ُفكشؼوز ثٍ

ٝ  ٟبي ُٞٛبُٞٙ ٍُٞؼ١فين ٛ٘بؼب ـا ثف يٌؽيِف اق ١٘ ؼـٝٛي اٛىبٙ

ٖ ثيٍشف، ضشي ؼـ ١يٖ ٝ سلب٢بيشبً سل٢شف آٛبٙ ثب يٌؽيِف ٝ ٢ٛٗٞخت اـسجبٖ ث

بي ١ ب ٝ ٗيثبم١ب، يب غٞؼ هفاـؼاؼ١ُفؼؼ. ايٚ ٛ٘بؼ آ٘ٔٔي ٗي وٙٞش ثيٚ

بي ١ب ٝ ٗؼيبـ١ ثف اوبن ايٚ ٗيثبم ٠ٝ يب ايٌٜ ٟثٞؼ ٠ؼـ خبٗؼ ٠ٗٞٔٞػ

 اٛؽ. ٠فكشٌٌْ ُ (Social Norms)اخش٘بػي 
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ب ٝ ١ ايٚ اؼثيبر ٗجشٜي ثف ٗيثبم ٠ٖ اوز، ايٚ اوز ٢ًٗ آٛس٠

 يقٛؽُ ٠اٛؽ ٝ ثب خبٗؼ ٠ثفغبوش ٠بي اخش٘بػي غٞؼ اق خبٗؼ١ٗؼيبـ

ٝ قٛؽُي غٞؼ  2ػجبـر ؼيِف، سؤيؽي اق قٛؽُي اوز ٠ًٜٜؽ. اؼثيبر، ث ٗي

اوز ٝ ثف اوبن ٝاهؼيز  ٟٗويبن ٝويغ ٝ اٌٌبّ ُٞٛبُٞٙ ُىشفؼ ٠ث

ضبًٖ ثف  يبراؼثؼـ  ٠ُيفؼ ٝ ثالكبِٔ ضبًٖ ثف غٞؼ ـا ؼـثف ٗياخش٘بػي 

 ؽ ٌؽ.١ي ٗشدٔي غٞاُآٙ قٛؽ

وفكفاق ٝ يب غىز ٝ ثػْ ٗشفست ثف  ٟوػشي ٝ ِالثز يي ًٞ

ٛطٞي ثب  ٠، ثٟقٛؽُي ٗفؼٗبٙ ايٚ ٛٞاضي وفايز ًفؼ ٠يكـع ث بي ١ًٖٓٞيف

ٝ  ٟؽ يبكز. اُف اق ضؽ ٗطيٗ ٘جيؼي غبـج ٌؽ١ب ديٞٛؽ غٞا٢اؼثيبر آٛ

يٖ ١ٞٓز ؼـغٞا٢و ٠ب ـا ؼـ ٛظف آٝـيٖ ث١ ضبًٖ ثف اٛىبٙقٛؽُي اخش٘بػي 

، ٌفايٗ ويبوي ٗشؽاّٝ ؼـ ٠ثف يي خبٗؼ ٖيبكز، اٝٔبع اهشّبؼي ضبً

آٙ، ِٛفي كٔىلي ٝ ايؽئٞٓٞليٌي ٗؼّ٘ٞ ؼـ آٙ ٝ ثىيبـي اق ٗىبئْ 

، ٗىشويٖ ٝ ؿيفٗىشويٖ ؼـ اؼثيبر ٠اخش٘بػي ٗٙفش ؼـ آٙ خبٗؼ -ِٜي١كف

 ثبٌؽ. ٗإثف ٗي ٠ٗؼآٙ خب

ٗؼيٚ  ٠ٞي اق اػٕبي يي خبٗؼٕغٞؼ ػ ٌٟبػف يب ٛٞيىٜؽ

اٛؽ.  ٠بي آٙ غٞ ُفكش١ ب ٝ ٗيثبم١ٝ ثب ٗؼيبـ ٠ثبٌٜؽ. ؼـ آٙ دفٝـي يبكش ٗي

ٌي ؼـ سلٌف غٞؼ اوشوفاـ ٝاهؼيبر قٛؽُي غٞيً سبثغ ٌفايٗ  آٛبٙ ثي
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بـ ٝ ب ؼـ ؼـٝٙ آٙ اػشج٢ثبٌٜؽ. آٛ ِٜي غٞؼ ٗي١٘جيؼي ٝ اخش٘بػي ٝ كف

ٝ ثف اوبن آٙ اػشجبـ ٝ  ٟثٞؼ ٟٝيم (Social Status)ٌٜبوبيي اخش٘بػي 

آٝـٛؽ.  ؼوز ٗي ٠غبِي ـا ث (Social Recognition)ٌٜبوبيي اخش٘بػي 

بي ضبًٖ ثف ١ ٘جيؼي اوز ثؽٝٙ ؼـ ٛظف ُفكشٚ ٌفايٗ اخش٘بػي ٝ اـقي

آٙ ٝ سوبثْ آٙ ثب قٛؽُي كفؼي ٝ خ٘ؼي غٞؼ ً٘شف كؼبٓيشي ـا اٛدبٕ 

ٌٞٛؽ ٝ  ـٝ ٗي ٠بي كفاٝاٙ ـٝث١ ٜؽ، ٝ اُف خك ايٚ ًٜٜؽ ثب ؼٌٞاـي١ؼ ٗي

 ؽ يبكز.١ٗوجٞٓيز ػبٕ ٛػٞا ٠ٝخ ير١ ٠اثفي ث

ؼـ ٝاهغ، اؼثيبر ؼـ ثيٍشف ٗٞاـؼ اـسجبٖ سِٜبسِٜي ثب ثفغي اق 

هؽـي ؼـ  ٠ؼـ خٞاٗغ اثشؽايي ث ُٟب ٠. ايٚ ـاثٙبي اخش٘بػي ؼاـؼ١بؼ٢ٛ

سٞاٙ ٌؼف ـا اق  ؼٌٞاـي ٗي ٠ث ٟبُ ٠ٗٞـؼ ٌؼف ؿيفهبثْ س٘يك اوز ً

 .ثبقٌٜبغزجي، خبؼٝ، ًبـ ٝ ضشي ثبقي خؽا ًفؼ ٝ ١ٗفاوٖ ٗؿ

اي ٛيىز، ثبيؽ ُلز ٟ ًبـ وبؼ ٠فزٜؽ ١ًٝ آثبـ اٝ، « دبق»ؼـ ٗٞـؼ

ؼـ  آٛس٠ٝ سلٌف اٝ ؼـ زبـزٞة « دبق» ٠اوشثٜبيي ٝخٞؼ ٛؽاـؼ. يؼٜي ايٌٜ

بي ٗشؼؽؼ ١ولف بٙ ثب٢خ ٠ٝ وذه ؼـ ػفِ ُفكش٠ ٌٌٌْٗكيي ثفاي اٝ 

بي آٗفيٌبي ١ٝ ؼيِف ًٍٞـ يبٝ آواوز ؼـ اـٝدب   ٠ؼاٌش ٠ٝ ًبـي ً

 اوز. ٠السيٚ سٌبْٗ يبكش

بٛي اّٝ ٝ ؼٝـاٙ ٢يؼٜي ؼـ آؿبق خَٜ خ 2420ؼـ وبّ « دبق»

اٛوالة غٞٛيٚ ًٍٞـي ٌٗكيي ٗشٞٓؽ ٌؽ. دؽـ اٝ دفآٌٞة ٝ دفسٍٜح 



ـا ؼـ  ييٌٗكٛي وب١جف اٛوالة ؼ١ـ« قادبسب»ًٝيْ ؼػبٝي ثٞؼ ٝ ًٝبٓز 

« دبق»ؼاٌز. ثبيؽ ؼـ ٛظف ؼاٌز ؼٝـاٙ ًٞؼًي ٝ ثٔٞؽ  ٟؽ٢ػ ٠ايٚ ػّف ث

اوز. ايٚ  ٠س٘بٗبً ؼـ ٌٗكيي ٝ ؼـ ػّف ثؼؽ اق اٛوالة ٌٗكيي ُؿٌش

 ٠آثبـ ٝ ـكشبـي ثاوبوي ـا ؼـ ٗٞـؼ اٝ ٝ ٌٜبغز اكٌبـ ٝ  ٠غٞؼ ؼٝ ٌٛش

اوز.  ٞٗيبٙ و٢اٝ اؼيجي اق ًٍٞـي خ ٠ٜؽ؛ اّٝ آًٌٛ ٚ ٗشجبؼـ ٗي١ؾ

ٗفؼٗبًٛ ؼـ ػىفر ٝ سِٜؽوشي قايؽآِٞلي ـٝقُبـ  ٠ً ًٍٞـي

سفيٚ ٝ  اٛؽ ٝ ثب كوف اوشػٞاٙ وٞق غٞؼ ؼـ خٞاـ يٌي اق ؿٜيٟ ُؿـاٛؽ ٗي

 ٠٘ىبي١بي ١ ٝدبي ب ٝ ـيػز١ ؽ وفٗىشي١ب ٌب١ؼـؼسفيٚ ًٍٞـ ثي

ٝ  ٠ؼـ ضىفر ؼاٌشٚ ٓجبوي ٌبيىش ٟ٘ٞاـ١ ٝ غٞؼ ٌٟ٘بٓي غٞؼ ثٞؼ

ؼٌٞاـ  ٠اٛؽ. زٟ ٝ غٞـاًي ٗـؿي ـٝقُبـ ُؿـاٛؽ ٠ضظي هبثْ ٗال١وفدٜب

سٞاٛبيي ؼيِفاٙ. ٌبيؽ  ٠كوف ٝ ٛبسٞاٛي غٞؼ ٝ ٝهٞف ث ٠ثٞؼٙ ث ٟاوز آُب

ـا  ٠ُؿٌز ٝ ؼـؼي ويٜ ٞٓز ٗي٢و ٠اُف ايٚ ٝهٞف ٛجٞؼ قٛؽُي ث

 ٍٛىز. ٛ٘ي ٟف٢كٍفؼ ٝ ُفؼ ؿ٘ي ثف ز ٛ٘ي

بٙ وٞٗي ٢خدب اق ُئٖ  ٠ً وٕٞبٙ ٢ؼوشبٙ ٝ ـٌٜٝلٌفاٙ خ ٠ث  هٖٔ

بي ؼيِف ٝ ١ وفقٗيٚ ٠، ويف آكبم ٝ اٛله ٛ٘بيٜؽ ٝ ثٟبؼ٢غٞؼ كفاسف ٛ

ػّيبٛي  ٠بي ؼيِف ٝهٞف يبثٜؽ ؼيف يب قٝؼ ث١ ٗفؼٗبٙ ؼيِف ٝ قٛؽُي

ٌٞٛؽ. اُف ايٚ  فيفٝاـ ؼزبـ ٗي٢وفؼ ٝ قٗ يأويُٞٙ ٝ يب  آسٍلٍبٙ

اق  اي ٠ُفكشبـ آيؽ ٝ ٗٔو٘ (Dualism)ؼـ سبـٝدٞؼ ؼُٝبِٛي  يأنػّيبٙ ٝ 



ٝ اٌؼبـي  «دبق»ؼٝـ غٞؼ ُيفؼ ؼـ آٙ ِٞـر كفؼي زٞٙ  ٠ايؽئٞٓٞلي ث

ُيفؼ. اٝ ؼـ ثفاثف ػؽٕ سطفى ٝ ايىشبيي وٜز  زٞٙ اٌؼبـ اٝ ٌٌْ ٗي

ضكثي ـا دؽيؽ  ؼًٗٞفاوي سي ٠ٗفوٕٞ ٝ دٞيبيي ٝ سػفيت يي اٛوالة ً

ثٞؼ هفاـ ُفكز ٝ ٝاًًٜ ٍٛبٙ ؼاؼ. ايٚ ٝاًًٜ اق ؼيؽ ُفؼاٜٛؽُبٙ  ٟآٝـؼ

 اٛوالة ٘جؼبً غٌٞبيٜؽ ٛجٞؼ. ايٚ

ؼٝٓز  ٠ػٔي ٠ُفا ً بي زخ١ٟ ُفٝ ٠ث 2483 ٠١بي ؼ١ ٝي ؼـ وبّ

ثٞؼٛؽ  ٠اٛؽاغش ٟـا ٠ٝ خَٜ ؼاغٔي ـا ؼـ آٙ وفقٗيٚ ث ٠اوذبٛيب ثفغبوش

دبثٔٞ »ؼػٞر  ٠ؼٝي ُفكز ٝ  خِٜيؽ. ث ٠ث ٠ديٞوز ٝ ثب آٛبٙ اؤط

فًز ٝ غٞؼ ـا ٌ 2482ؼـ وبّ  ٟٛٞيىٜؽُبٙ آقاؼيػٞا ٟؼـ ًِٜف« ٛفٝؼا

 ٟٛظف ايٚ ٛٞيىٜؽ ٠ػٜٞاٙ ٌبػف ٝ ـٌٜٝلٌفي خٞاٙ ٗٙفش ًفؼ. ث ٠ث

ًفؼ كبٌيىٖ  ؽيؽ ٗي٢ثٍفيز ـا ؼـ ايٚ قٗبٙ س ٠ً ٟخٞاٙ غٙف ػ٘ؽ

اق ايٚ ـٝ ثىيبـ  بٙ ـا ٛدبر ؼاؼ.٢ثبيؽ ؼـ ٗوبثْ آٙ خ اـٝدبيي ثٞؼ ٝ ٗي

ر ـا ؼـ ٛدب ٟب اٝ ـا١ آة ٝ آسً قؼ. ؼـ ايٚ وبّ ٠سالي ًفؼ ٝ غٞؼ ـا ث

سٞاٙ  ٗي ٠ًفؼ ٝ ٗؼشوؽ ثٞؼ اق ايٚ ٘فين اوز ً وٞويبٓيىٖ خىشدٞ ٗي

 سفهي ًٍبٛؽ. ٟفا١ٌب ٠بٙ ـا ث٢ضفٗز ثٍفي ـا ضلظ ًفؼ ٝ خ

بي ١ يشٔف ٝ اوشبٓيٚ ٝ سفٝـ سفٝسىٌي ؼـ وب١ّ ٟؽ١ثب إٗبي ٗؼب

اق كؼبٓيز ضكثي ؼوز ًٍيؽ ٝ « دبق»، 2484، ؼـ وبّ 2483 ٠١ٝادىيٚ ؼ

اٗب ثب وفٝؼٙ ٌؼف ٝ ؿفم ؼـ اٌشـبالر  يأن ووٖٞ ًفؼ. اي اق ٠ؼـ ٝـ٘



سؼبؼّ ٗٙٔٞة ؼوشفوي  ٠ثؽـ ًٍيؽ ٝ سؽـيدبً ث ٠اؼثي غٞؼ ـا اق ايٚ ٝـ٘

ِٛبـي، وفٝؼٙ اٌؼبـ ٔؽ كبٌيىٖ  ٠ًبـ ـٝقٛبٗ ٠ديؽا ًفؼ. ؼـ ايٚ ؼٝـاٙ ث

ـوبٛي  ب وػز غٞؼ ـا ؼـُيف ً٘ي١ دفؼاغز ٝ ؼـ ـاوشبي ايٚ كؼبٓيز

ب اٝ ١ بٙ سجؼيؽي اوذبٛيٞٓي ؼـ ٌٗكيي ًفؼ. ؼـ ايٚ وب١ّغٞا ٞـي٢خ٘ ٠ث

يبكز ؼـ  ف خب ٗظٔٞٗي ٗي١ثجف ًفؼ ٝ ـا  ًٟىٞر يي ٜٗدي آقاؼيػٞا

بي ١ وشفؼ. ايٚ آـٗبٙ ُفكز ٝ اٌي اق ـظ آٛبٙ ٗي ًٜبـ اٝ هفاـ ٗي

اي  ٠ًبـ ٗؼٔ٘ي ؼـ ٗؽـو ٠ث ٠اٝ ـا ثف آٙ ؼاٌز ً ٠ثٞؼ ً ٠ؼٝوشبٛ اٛىبٙ

 ثذفؼاقؼ.« يًٞبسبٙ»ىيبـ كويف ٝ ٗطفٕٝ ث ٠ـٝوشبيي ؼـ ٜٗٙو

ب ١آٙ ـٝق ٠كفاٛىٞي ً ١بي يىزوٞـئبٓ ٠ث 2403 ٠١بي ؼ١ ؼـ وبّ

ثٞؼٛؽ ـٝي آٝـؼ  ٟؼٛيبي اؼثي اِٙالضبً ديٍفٝ ـا كشص ًفؼ يٍشفثاـٝدب ٝ 

اي ٗدؿٝة  ٠٘ؼ٘ ١٘سٞٙ ٠ً ايٚ ـٝي آٝـؼٙ آٛسٜبٙ ديً ـكز ٝ ؼـ

 ٠دبق ث»اوز5  ٟثيبٙ ٌؽ ٠ً يا ٠ُٛٞ ث٠ؼـ زِٜبّ سلٌف آٛبٙ هفاـ ُفكز. 

 ٠اٛوالثي ث ٠سفى سٞخي ٠فٝٛؽ ٌٗكيٌي )اٛوالثي( هبؼـ ث٢ػٜٞاٙ يي ٌ

ػٜٞاٙ يي ٌبػف ٝ ٜٗشوؽ ٛجٞؼ، ثٜبثفايٚ  ٠اخش٘بػي غٞؼ ث ٠ٝظيل ٠ٝاوٙ

ٜي ثف اوبن س٘بيالر ١ثف يي اٛوالة ؼـٝٛي ٝ ؾ ١ب يىزوٞـئبٓ ٠سٌي

اق  2«ٛبٓيىشي آٙ دفؼاغز.َٜ ٛبوي١ٞاٛشوبؼ اق ٌٗكيي ٝ كف ٠ث يىزوٞـئبٓ

ٌٞؼ ٝ سب ؼـخبر ثبالي ؼيذٔ٘بوي ٌٗكيي  اٝ ٝاـؼ ويبوز ٗي قٗبٙ يٚا
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 10-13اًشبٝيٞدبق5 يي ـاؼيٌبّ اٛكٝا٘ٔت، وفٝي ِلطبر  



ٖ سطْ٘ ١ثبق  ٟيٌجبـ ٠ـوؽ. اٗب ث ٜؽٝوشبٙ ٗي١ؼـ ًٍٞـي زٞٙ 

 ٠ٗؼشفْ ً قٝـُٞيي ٝ ٛبـاوشي ؼٝٓز ٌٗكيي ـا ؼـ ٗوبثْ ؼاٍٛدٞيبٙ

ق ًبـ ويبوي آٝـؼ ٝ ا اٛؽ، ٛ٘ي ٠في ٗوبٗبر ؼٝٓشي هفاـ ُفكش٢ٗ ٗٞـؼ ثي

دفؼاقؼ ٝ ثه ٝ ايٚ  ٌؼف ٝ اؼثيبر ٗي ٠كوٗ ث ًٟٜؽ ٝ ؼٝثبـ ُيفي ٗيٟ ًٜبـ

ًٜٜؽ ٝ  اٝ اػٙب ٗي  ٠ٛٞثْ اؼثي ـا ث ٟخبيك ٠ً 2443ؼاٌز سب وبّ  ٠اؼاٗ

بي ١ بي ؼـوز اػٕبي آًبؼٗي وٞئؽ ؼـ وب١ّ ايٚ غٞؼ يٌي اق اٛشػبة

 اوز. ٟاغيف ثٞؼ

 ٠اوز ٍٛأر ُفكش ٟآٗؽ ٠ٌٛٞشؼـ اثشؽاي  ٠ً ٠٘ب١ِٛٞٛ« دبق»اٌؼبـ 

بي ١ب ٝ سِٜٜب١ اق ٌفايٗ ٝ ٗطيٗ ضبًٖ ثف اٝ اوز. اق يٌىٞ ثب وػشي

ز ٢ٛبٛي خ ٠ثبيؽ ثٌٌٞؽ سب كوٗ ٓو٘ ٟ٘ٞاـ١ ٠بٙ وٞٗي ٢ًيي اٛىبٙ خ

ثيٍشف آٌٜبوز ٝ وػز  ٠اي ثيبثؽ ٝ ٛ ٠ويف ًفؼٙ ٌٌٖ غٞؼ ٝ قٙ ٝ ثس

بي ١ ٠ؽٕ اٜٗيز، ٗطٔب ٝ آٗبّ ٝ ػ١ًٜؽ. آـقٝ سفويٖ ٗي ٠آٙ ـا اوشبؼاٛ

آٝـ، سؽٛي ٝ ووٖٞ ـٝش اٛىبٛي ٝ  بي ٗجشؿّ ٝ زٜؽي١ ًثيق، آٗيػشِي

اق وٞي ؼيِف ثب آقاؼي ٝ دفٝاق ٝ آثي آو٘بٙ قيجبيي، اغالم ٝ ػفكبٙ 

شي ثب ويبوز ٝ ٢وفًٝبـ ؼاـؼ. اق خ ٠غبَ آٗفيٌبي السيٜي ٝ كٔىل

قيجبيي ٝ  يِف ثبٝ اق وٞيي ؼ ٟآٙ ؼـ ًٍٞـي اوشؼ٘بـقؼ ٟٜؽ١ٌٌْ آقاـؼ

 اوز. ٠آٗيػش ثػً آـإكّ سـ

 ِٜي١اًجف كف ؼًشف ػٔي



 

 

 

 

 



 ؼٕٝ زبحثفاي  ٠ٗوؽٗ
كبـوي سوؽيٖ غٞاٜٛؽُبٙ ٌؽ،  ٠زبح اّٝ ايٚ ًشبة ث ٠قٗبٛي ً

ثٞؼ ٝ  ٟٝ كئىٞف ٝ ويبوش٘ؽاـ ٌٗكيٌي قٛؽ ، ضٌيٖ، ٌبػف«اًٝشبٝيٞدبق»

ثٞؼ ٝ  ٟز ًفؼٛٞثْ اؼثي ـا ؼـيبك ٟدفآٝاق ٟخبيك 2443سبقُي ؼـ وبّ  ٠ث

وبّ اق ٝكبر  9اق  ٌٞؼ ثيً زبح ؼٕٝ آٙ ثب أبكبسي سوؽيٖ ٗي ٠ايٜي ً

ؼٛيب آٗؽ ٝ  ٠فزٜؽ ؼـ ٌٗكيي ث١بٛي ثٞؼ، ٢ٌبػفي خ« دبق»ُؿـؼ.  اٝ ٗي

 ٠يٌٍٜج ٠ؼهيو 83ٝ  13ؼـ وبػز  ٠ِٜبٗي ١ًؼـ ٌٗكيي اق ؼٛيب ـكز ٝ 

ثب »ي غٞؼ ب١ ٠ـاؼيٞ ٝ سٔٞيكيٞٙ ٌٗكيي ثب هٙغ ثفٛبٗ 2443آٝـيْ  13

 ٠ث« ٌٟؽ ٠بي ٌٗكيي ٌٜبغش١ ؼٝـاٙ ١٘٠ ٟشفيٚ ٛٞيىٜؽ٢ث ٠ٗبؼ ٗفؼي ً

ٞـ ٢خ٘ بٛي ٛبٗيؽ ٝ ـئيه٢خ ٠دفؼاغز ٝ اٝ ـا وفٗبي« دبق»هفائز اٌؼبـ 

ًٍٞـ آٗفيٌبي  80ًٜلفاٛه وفاٙ  «يٞ اـٛىشٞقؼي»آهبي  ييٌٗكٝهز 

ادي٘بيي ١ٞالسيٖ ؼـ وبٛشيبُٞي ٌئي ـا ديً اق ٗٞػؽ ٗوفـ سفى ًفؼ سب ثب 

 ًٍٞـي ثبقُفؼؼ. ٠ٞـي ث٢خ٘ ـيبوز ٟٝيم

 ٠ٌٗكيي ث ٠ثبقٍُز ث ٟٞادي٘ب ؼـ ـا١اق « قؼي يٞ»ٞـ ٢خ٘ ـئيه

ديبٕ كفوشبؼ،... ٌٗكيي ثكـُشفيٚ ٗشلٌف ٝ ٌبػفي ـا « دبق»ٜٗبوجز ٗفٍ 

 ٠ـا ً« دبق»ٛبدؿيفي ٌؽ. غجف ٗفٍ  اق ؼوز ؼاؼ ٝ ٗشطْ٘ غىبـر خجفاٙ

زيكي  ٠ٌٗكيٌي ضه ًفؼٕ ً ٗفؼاٙقٛبٙ ٝ  ١٘٠ٖ ٗثْ ١ٌٜيؽٕ ٗٚ 

ٌي اق ٗوبٕ  ده، ثيإ، اق ايٚ ٟ اي اق ٝخٞؼٕ ـا اق ًق ؼاؼٟ ػكيك ٝ دبـ



بيً، ؼكبع اٝ اق ١ ٠بي اٝ، هؽـر قيجبيي ٌٛٞش١ ٠ٝاال ٝ ـٌٝٚ اٛؽيٍ

بي ثٍفي ٗطفٕٝ ١ سفيٚ آـٗبٙ ٜٗيغ ٠ب ٝ دبيجٜؽي اٝ ث١ سفيٚ آقاؼي اوبوي

 ٠ثفاي ثٍفيز ثٞؼ ً ٠ثفاي ٌٗكيي ًكوٗ  ٠ٛ ٠يٖ ثٞؼ... ايٚ ٔبيؼ١غٞا

وذفؼ ٝ ـٝش كٕئز ٝ  غبى ٗي ٠يٌي اق ثكـُشفيٚ كفقٛؽاٙ غٞؼ ـا ث

سبـيع  ٠ًفؼ ٝ ث خؽا ٗي« دبق»ي ـا اق خىٖ غبًي ١آقاؼي ٝ آقاؼيػٞا

 وذفؼ. ٗي

 اي ثٞؼٟ بٛي ثٞؼ. اٝ ٛٞيىٜؽ٢خبٍٛيٚ ٝ ثفٝر خ ٗفؼي ثي ضن ث٠اٝ 

ٌ٘بـي ١ًبـ ـٌٜٝلٌفاٙ، كوٗ » ٠ثف ايٚ ثبٝـ ػ٘ين اػشوبؼ ؼاٌز ً ٠ً

اٝ « اٛشوبؼ اق ٗؽيفيز اوز. ٠ثفاي ايدبؼ يي ٗؽيفيز غٞة ٛيىز، ثٌٔ

ؤٞى  ٠اي ٗؼٙٞف ث ٠ػيبـ اٛؽيٍ ٠ٌبػف ٝ ـٌٜٝلٌفي اِيْ ثٞؼ ً

بي قيجبي ١ ٠ٝ اِبٓز خبٙ ً٘يبثً ٗؼٙٞف ثٞؼ. اٝ ؼـ س٘بٕ قٗيٜ ٟدبًيك

بي ويبوز ١ٟ ـٝاقٜف ٝاـؼ ٌؽ ٝ ضشي اق ؼ١ٝ  ٠ثٍفي اق ٌؼف ٝ كٔىل

ؼـ غٞؼ كٕئز ٝ قيجبيي  ٠ويبوز اِيْ ٝ ووفا٘ي ً ١ٖ آٙػجٞـ ًفؼ. 

ٝ ٌدبػز ٝ خىبـر ـا ثف ثٞؼ  ٠ٍُبيي اق ًبـ ٗفؼٕ آٗيػشٟ ـا ثب ُف

 ثٞؼ. ٟوٌٞر ٝ ٗ٘بٌز ؼـ ثفاثف قٝـٜٗؽاٙ ثفُكيؽ

ـؿٖ  ػٔي ٠ٛبيبة ٌؽ ٝ ٗشأولبٛ وفػز ث٠زبح اّٝ ايٚ اثف 

ٔي اق غٞؼ ٍٛبٙ يزبح ؼٕٝ آٙ س٘ب ٠ٛبٌف ث بي ٌٗفـ ٗشفخٖ،١ ديِيفي

 ٠وبّ اق اٝٓيٚ زبح، زبح ؼٕٝ آٙ ث 22ده اق ُؿٌز  ٟٛؽاؼ. ثبالغف



« دبق»ٌٌْ ضبٔف، ًبٗالً ٗشلبٝر اق زبح اّٝ ٝ ثب اككٝؼٙ ثفغي اٌؼبـ 

ٜٗؽاٙ اوز.  ٠ٓٙق ايكؼ ٜٗبٙ ؼـ ؼوشفن ػاله ٠وبٗبٙ يبكز ٝ ايٜي ث

ايٚ  -«دبق»ٝ وذبوي اق  يزثٍف ٠اٗيؽ اوز زبح ايٚ اثف اؼاي ؼيٜي ث

 ثبٌؽ. -ثٍفيز ٟكفقٛؽ غٔق آقاؼ



 

 

 

 

 

 آقاؼي ٝ ًالٕ

 

 ثيفٝٙ اق آٛدب

 دؿيفٛؽ ٙ ٗيبب دبي١ٗفق ٠آٛدب ً

 ٌٞٛؽ دؿيفٛؽ ٝ ٗطٞ ٗي ب دبيبٙ ٗي١ٟ ٗب

 ٌٞؼ وٌٞر آؿبق ٗي ٠آٛدب ً

 ىشِي١آ ٠ـٕٝ ث ٗٚ ديً ٗي

 ٝ ثب وشبـُبٙ

 ثب ٌؼف

 بي ؼٝـؼوز١ ٝ ثب سٜله آة

 ؼـ اٛشظبـ ٜٜٗؽ ٠ً

 ثػٍٖ ٌت ـا آثبؼاٛي ٗي
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 -ؼٗؽ ٗي ٟوذيؽ ٠آٛدب ً -

 ٌٕٞ ٝ ثبٗؽاؼ ـا دؿيفا ٗي
 

 وبقٕ ؿفٝة ـا ٗي

 ٌت، ؼيِف ثبـ

 غيكؼ اق ثىشف وِٜي غٞؼ ثفٗي

 زٍ٘بٙ ـًٌٜٝ

 ٠ؼـؼٜٗؽاٛ

 ؼـ دي غٞاثي

 ؼٝؼ ثف وفاوف ُيشي ٗي

 ٗٚ ؼـغز ـا 

 اثف ـا 

 ـا ِٟػف

 ثيٜي ـا ٓؿر ديً

 ديً اق سبثً ٛٞـ ٠ؼـٝؽ ـا ً

 ٗفؼؼ اوز

 ٌٞؼ ٝ ده اق آٙ ٗطٞ ٗي

 ًٜٖ سأييؽ ٗي
 



 وذه

 بي غٍي١ٟ ًٞ

 ـٝوشبي ُٔيٚ

 آة ٠ٗٞخٞؼيز ًٞزي ٝ قيجبي ثفً

 كٔلْ ٠ػب٘لِي ٝ وٞقاٜٛؽُي ثٞس ثي

 وٞيٖ ٠ث ٠ً يوف وجيٝ ًٞؼًبٙ 

 ًٜٜؽ وَٜ دفسبة ٗي

 سٞقي ٠ٝ ٗفؼٗبٙ ًيٜ

 آٝـٛؽ بٕ ثف ٗٚ كفٝؼ ٗي٢ثبـ اس ٠ً

 ًٜٜؽ( ٛكّٝ ٗي )ثف ٗٚ

 فان ـا١

 ١ٖؼ ٗي ٟغٞؼ ـا ٠ث

 اٗيؽ ـا

 ٛي٘فٝق ـا

 دؽـ ٌٞـيؽُي غٞـٌيؽي ـا

 ب ـا١ ٠ؼـغًٍ ولىٙ

 ًٟفؼ ٠ٗفؼاٙ غٞؼ ـا اغش ٠ٝ قٛبٛي ـا، ً

 اٛؽٟ ٝ ثف خبي غٞؼ ٍٛبٛؽ
 



 وبقٕ ٗٚ وٞغشٚ ٝ كفيبؼ ثفًٍيؽٙ ـا ٗي

 ب١ ٠ٜٗبظفي ـا ؼـ ٗكثٔ

 قٛؽاٙ ـا

 ب ـا١ ٌذً

 ولٔيه ـا

 ٝ ثٔٞا ـاٌٞـي 

 -اي ٌٞـثب ٠ثفاي ٗاله -

 ب ـا١ غجفزيٚ

 ـا ٟضٍفار زىجٜبى ٝ ٌٜٗؽ

 بي دٍٔز ـا١ آٗيكي

 ـا ٠بي ٌجب١ٛ ثبقخٞيي

 ٝخؽاٙ ـا ٠ٗطبً٘

 ثبقخٞ ـا

 هفثبٛي ـا

 ـا ُٟٞا

 ِٛفي ٝ زٞٙ ثبق ٗي

 ىشي١سٚ سٞ  ٠ف و١

 سٞ ًيىز؟ ٟغٞا اًٜٞٙ كفخبٕ



 ٝ ثب ًؽإ ٝـؼ

 ـا ٟقٜٛؽ ٘ز٢ي وػٚ ٗؽػي سٝخبؼ

 ي ًفؼ؟١ثبْ٘ غٞا

 ب١ ؼاؼغٞاوز

 ب١ كفخبٕ

 ب١ ٠اؼػبٛبٗ

 اٛؽ ٠ٛشيد ثي ١٘٠

 بي ٗطٌٞٗيز١ؼـ ٠ثفاي ًٞكشٚ ث ٠ٛشيد ثي

 ٛيىشٜؽ ٟب ؼـٝاق٢آٛ

 اٛؽ ٠آيٜ ٠ثٌٔ

 ٖ قؼٙ.١، ثفاي زٍٖ ثف ٟكبيؽ ثي

 ٗيبٙ ٗفؼ5ٕ ٠يب ثبقٍُز ث

 ًٜؽ فُك ٗفا سفى ٛ٘ي١ايٚ ـٌٜٝي 

 ٖ ًفؼ١ـا غفؼ غٞا ٟٗٚ آيٜؽ

 ٖ ًفؼ١غٞا ٠سٌ ٠ٞؼ ـا سٌٗٚ سّٞـ غ

 ب١ٙف ِجطِب١ ٠زفاً -

 ٗدفٕ ٝ ٗؽػي

 ٠ثكـُٞاـاٛ



 -ٌٞٛؽ ثبػث سلفيص غٞؼ ٗي

 ي ـا١بيي آُب٢سٜ

 بيي ـا٢ي س١ٜٝ آُب

 ـٝق ـا ثب ٛبٙ ٝ آثً

 آة ٝ ٌت ـا ثي

 يبثٖ. ؼـٗي

 غٌٍي ٝ وشفٝٛي

 دٔي. ـٝوشب ثب غٞـٌيؽي ثي

 اوز ٟٝيفاٙ ٌؽ

 ٜ٘بى٢ثب زٍ٘ي و

 ي!١آُب ٟآ

 ٓاًٜٞٙ ٗط

 ٟٝ آيٜؽ ٠ُؿٌش ٠خبيي ً

 وٞقٛؽ ثب ؼـغٍٜؽُي ٗي ٠ٛ

 ٝ ٛب ثب اٗيؽ.

 وٞي ايٚ اثؽيز ٠زيك ث ١٘٠

 ثفؼ، خبيي ٛ٘ي ٠ث ٟـا ٠ً

 ؼـ ضفًز اوز
 



 ثيفٝٙ اق آٛدب

 ٌٞٛؽ ب ٗطٞ ٗي١ٟ ـا ٠خبيي ً

 دؿيفؼ يٗوٌٞر دبيبٙ  ٠خبيي ً

 يبثٖ ٗٚ ٛباٗيؽي ـا ٗي

 ٌٞؼ. ٗفا آثىشٚ ٗي ٠ٜي ١ًؾ

 اوز ٠ٗفا يبكش ٠بثٖ ًي ـا ٗي يؼٝوش

 ٗٚ ٠ٍٗبث

 ي ٛؽاـؼش١ثب ٗٚ ٌجب ٠ٝ قٛي ً

 ٗػبٓق 5ٚٗ

 ٟثب ٗٚ قيٜز ٌؽ ٠ثفخي ً

 اوز وف ثفاكفاٌش٠ب ١ ٝ ثب دفزٖ

 بي ١ٚٗ ثف ٗٞج ٠وبضٔي ً

 ـٝٛؽ اق آٙ ثبال ٗي

 في٢ٝيفاٙ ٌ

 يآـاٗ ث٠ ٠ً

 قيف ٛلٞؾ زٍ٘بٙ ٗٚ

 ٌٞؼ ٗشٞٓؽ ٗي ٟؼٝثبـ
 

 ١٘٢٘٠كفاوٞي وٌٞر ٝ 



 يبثٖ. يًالٕ ـا ٗ

 آقاؼي ـا

 اوز ٠غٞؼ، غٞيً ـا يبكش ٠ً

 يبثؽ. ف ـٝق ٗفا ٗي١ٝ 



 

 

 

 

 

 ٟدفٛؽ

 

 ٞا، ١اي ؼـ  ٠ٝهل

 ـٌٜٝبيي

 ٝ آو٘بٙ.

 ـٝق

 ثٞؼ ٠ٌلبف، غلش ٠ؼـ ايٚ ٝهل

 ٌلبكيز كٕب

 ثٞؼ ٟاق ٌلبكيز وٌٞر دؽيؽ آٗؽ

 خٜجً آو٘بٙ ـٌٜٝبيي ثي

 ثٞؼ، ٟؼوز آٝـؼ ٠ث

 ـا. ٛ٘ٞ ًٜٜؽٟ ٟؼّ ُيب

                                                 
 De Condicion De Nube 



 ٌي اق قٗيٚبي ًٞز١زيك

 ب١ٟ ؼـ ٗيبٙ ِػف

 ٠قيف ٛٞـ يٌذبـز

 ثٞؼٛؽ ٟوِٜلفي ثؽّ ٌؽ ٠ث

 قٗبٙ

 اي ٠ثب ٓطظ

 ثٞؼ. ٠غٞؼ ـا ؼـ ٌٛٞش

 وٌٞسي ٗدؿٝة ـٝ ؼ

 ٛي٘فٝق

 ـكز. وٞقاٛؽ ٝ سطٔيْ ٗي غٞؼ ـا ٗي

 قؼ ٠س٢اي زٟ دفٛؽ

 ديٌبٛي ثبـيي

 اي ٗدفٝش ـا ٓفقاٛؽٟ ٛوف ٠آو٘بٙ ويٜ

 خٜجً ؼـآٗؽٛؽ ٠ب ث١ ثفٍ

 يؽاـ ٌؽ.ٝ ز٘ٚ ث

 ٗفٍ ديٌبٛي ثٞؼ ٠ٝ ٗٚ ؼـيبكشٖ ً
 

 دفٝاق ؼـآيؽ ٠اي ث ٠ثِؿاـ اق ؼوز ثيِبٛ

 ٖ قؼ١ٙٝ ؼـ يي زٍٖ ثف 



 دؿيفاي اٝ ثبٌيٖ.



 

 

 

 

 

 قٛؽُي ٌبػف

 

 ٞا١اق  ٌٟؽ ٠ًٔ٘بر، آـي، وبغش

 .اٛؽ ٌؽٟ ضْٞا ١ٝ ؼـ 

 ثِؿاـ غٞؼ ـا ؼـ ٗيبٙ ًٔ٘بر ُٖ ًٜٖ

 ٖثبٌ ٟثِؿاـ ٛىي٘ي ؼـ ٗيبٙ ٓجبٛي قٛؽ

 ًٍؽ خب وف ٗي ١٘٠ ٠ٝاـ، ث ٠وفٍُش ٠سٜلىي ً

  -ثؽٝٙ ٗبٛؼي ٝ وؽي -

 ٌٞؼ. ٗي ٟٞا دفاًٜؽ١ؼـ  ٠ً ٠ػٙف يي ٓطظ

 ضشي ٛٞـ

 اي اوزٟ غٞؼ ٍُ٘ؽ

                                                 
 De Stino del poeta 



 

 

 

 

 

 ٟٖ اكشبؼ١ؼـ

 

 ب١ٟ ثف وجك ٟٓ٘يؽ

 دىفي ٝ ؼغشفي.

 ٌٜٗؽ بي غٞؼ ـا ٗي١ سفٛح

 ٌٞؼ ب ٗيبٍٛبٙ ـؼ ٝ ثؽّ ٗي١ ٠ٝ ثٞو

 ًٜٜؽ ٗي ٠اق غٞؼ ـا ٗجبؼٓ ٠ثفغبوشًق  ٠٘بٜٛؽ اٗٞاخي ١ً
 

 ثف وبضْ ٟٓ٘يؽ

 دىفي ٝ ؼغشفي.

 ٌٜٗؽ ٗي بي غٞؼ ـا١ٓي٘ٞ

 ٌٞؼ ب ٗيبٍٛبٙ ـؼ ٝ ثؽّ ٗي١ ٠ٝ ثٞو

                                                 
 Los Novios 



 اق غٞؼ ـا  ٠سٜؽـٝ آؾـغً ثفغبوش ٠بيي ١ً٘بٜٛؽ اثف١

 ًٜٜؽ ٗي ٠ٗجبؼٓ
 

 ؼـ قيف غبى ٟٓ٘يؽ

 دىفي ٝ ؼغشفي.

 ُٞيٜؽ زيكي ٛ٘ي

 ٌٞؼ. ؽّ ٛ٘ياي ٗيبٍٛبٙ ـؼ ٝ ث ٠ٝ ثٞو

 وٌٞسي ثفاي وٌٞر.



 

 

 

 

 

 ؼٝ ًبٓجؽ

 

 ٟف٢ز ٠ث ٟف٢ؼٝ ًبٓجؽ ز

 ٗٞخٜؽ ُبٟ ؼٝ

 اوز يبٛٞوياهٝ ٌت 
 

 ٟف٢ز ٠ث ٟف٢ؼٝ ًبٓجؽ ز

 اٛؽٟ ؼٝ ِػف ُٟب

 اوز يبثبٛيثٝ ٌت، 

 ٟف٢ز ٠ث ٟف٢ؼٝ ًبٓجؽ ز

 ؼٝ ٌٍ٘يفٛؽ ُٟب

 ٖ غٞـؼ٢5ٙثب ث ٠ً

                                                 
 Des Cuerpos 



 دفاًٜٜؽ ب ٗي١ ٠ؼـ ٌت، خفه
 

 ٟف٢ز ٠ث ٟف٢ؼٝ ًبٓجؽ ز

 ج١ٖٞاٛؽ ؼـ ضبّ ٟ ؼٝ وشبـ

 ب.٢اٛش ؼـ آو٘بٛي ثي



 

 

 

 

 

 قٛؽُي ٠كبِٔ

 

 يبٙ آؾـغٍي ؼـ ٌت سبـيي ؼـيب.١ٗب

 ٝ دفٛؽُبٙ، آؾـغٍي ؼـ ٌت سبـيي خِٜٜٔؽ
 

 بي ٗب ٛيك١ اوشػٞاٙ

 ىشٜؽ١آؾـغٍي ؼـ سبـيٌي سٚ ٗب 

 س٘بٗي ٌجي اوز ٠بٙ ث٢، خٟآ

 ٝ قٛؽُي آؾـغٍي ؼـ آٙ.

                                                 
 Vida Entrevista 



 

 

 

 

 

 ـاق

 

 ؼـغٍؽ ٞا ٗي١

 ؼـغٍؽ ٛي٘فٝق ؼـ ايٜدب ٗي

 يبثٖ اٗب ٗٚ غٞـويؽي ٛ٘ي
 

 ٝ اق ًفاٙ سب ًفاٙ

 ؼـغٍؽ زيك ٗي ١٘٠

 يبثٖ ٗٚ اٗب غٞـٌيؽي ٛ٘ي
 

 ؼـ سبثٜبًي ٍُٟ٘ؽ

 ـٕٝ ٗي ٠وٞي ٌؼٔ ٠اق ثبقسبة ٛٞـ ث

 يبثٖ اٗب غٞـٌيؽي ٛ٘ي

                                                 
 Misterio 



 
 غٞـٌيؽ، غٞؼ ؼـ ـٌٜٝي ػفيبٙ اوز

 ؼـغٍبٙ اوز ١٘٠بيً، ١ دفوً

 يبثؽ غٞـٌيؽي ٛ٘ي اٗب غٞؼ،

 ثفاي غٞؼ.



 

 

 

 

 

 زٍ٘بٙ سٞ

 

 زٍ٘بٙ سٞ

 وفقٗيٚ اٌي ٝ آؾـغٍٜؽ

 ُٞيؽ وػٚ ٗي ٠وٌٞسي ً

 سٞكبٙ ثؽٝٙ ثبؼ

 ؼـيبي ثؽٝٙ ٗٞج 

 ٟٗفؽ ؼـ ؼإ اكشبؼ

 ٟقؼ خبٛٞـ ٘اليي غٞاة

 ؼـغًٍ يبهٞر قـؼ

 اق ٛٞـ ضويوز ُفيكاٙ اوز ٠ً

 اوز ٟكفٝؼ آٗؽ ١ٜ٠ثف خِٜٔي ثف ٠غكاٛي ً

                                                 
 Tus ojos 



 ٌٞؼ ؼـغشي ثف ٗي ٠ٞـ اق ٌبٛٛ ٠خبيي ً

 اٛؽٟ بي آٙ كفٝ اكشبؼ١ ثفٍ ٠ً

 اٛؽ ييؽٟـٝب ١ ٠ب، دفٛؽُبٛي ثف ٌبغ١ خبي ثفٍ ٠ٝ ث

 غٞاٜٛؽ. ٝ آٝاق ٗي

 يبثؽ ثبٗؽاؼاٙ ؼـٗي ٠وبضٔي ً

 اوز ٍٟٛبٙ ٌؽ ٟب وشبـ١ ٠ثب زٍ٘

 ٙٝ ُِٔٞ ٟبي ـويؽ١ٟ وجؽ ٗيٞ

 بٙ ـا ٢بي ايٚ خ١ ٠آيٜ ٠ي ١ًِب١دٜب

 دفٝـاٛؽ ٗي

 ٌٞٛؽ ٗي ٟبٙ ؼيِف ٍُٞؼ٢خ ٠ث ٠بيي ١ًٟ قؼـٝا

 سذً ٗاليٖ هٔت ؼـيب

 ؼـ ٛي٘فٝقي آـإ

 ٟاوشجؽاؼي ٓفقاٜٛؽ

 بي ٗفسلغ،١ وٞق وفقٗيٚ وفٗبي اوشػٞاٙ



 

 

 

 

 

 وَٜ ُٞـ ٌبػف

 

 ؽ١وؼي ًفؼ وفٝؼي وف ؼ

 آٝـؼ ث٠ غب٘ف ٠ً ٠ٛ

 ثٞؼ ٟدفاًٜؽ ٠بيي ـا ١ً قٛؽُي ٝاهؼي، ؼـٝؽ

 آٝـؼ ث٠ غب٘فٝ 

 ثٞؼٛؽ ٠ثف اٝ ُؿٌش ٠ٝهبيؼي ـا ً قٛؽُي ؼـٝؿيٚ

                                                 
 Epitafio Para un Poeta 



 

 

 

 

 

 ُفؼاٙ ُْ آكشبة

 

 فثبوز،٢بيً اق ١ًؼيٞاـ ٠ثفخي ً

 ؼـ غيبثبٛي اق وَٜ، 2بـب ؼـغز ؿ٢ثفٍ سٜ

 ، ٟثيٜي ٍٛؽ اي ديً ٠ٝـ٘

 ب،١ ٠ٓجػٜؽي ؼـ ؼاالٛي اق وبي

 اوز، ٠ب ُؿٌش١اق هّف ٠اي ً ٠ضفًز ـٝؼغبٛ

 ٌٞؼ. ٝ ٛبدؽيؽ ٗي ًٜؽ ٗفا ًٞـ ٗي ٠ؼاـ ٌيفيٜي ً ٠ؼٛجبٓ ٟوشبـ
 

 ٛبدؿيف ضيبر ؼـ ُؿـ اوز. بيً ٗىبثوبر دبيب١ٙ اق ٗيبٙ ٘بم ٠دٔي ً
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ؼاؼٛؽ. ث٠ ايٚ ؼـغز ؼـ كبـوي ؼ١ٍ٘ز ٝ ؼ١٘ىز )١ف  ؼـغز ؿبـ ٠ً ثفٍ آٙ ـا ث٠ ٍٛبٙ اكشػبـ ٝ خبيكٟ ث٠ ٌؼفا ٗي  

 ػفثي اوز.« ؿبـ»ٌؽ  ؼٝ ث٠ كشص ؼاّ ٝ ٗيٖ( ُلش٠ ٗي



 

 

 

 

 

 آة ٌت

 

 ٓفقؼ ي ٗي١ؼـ ويب ٠ٌت ثب زٍ٘بٙ اوجي ً

 اوز. ٠غلش ٟؼـ ًٍشِب ٠ٌت ثب زٍ٘بٙ آثي ً

 ٓفقؼ. ٗي ٠وز، اوجي ًٞؼـ زٍ٘بٙ س

 .ٟؼـ ًٍشِب ٠لش٢وز، آة ٛٞؼـ زٍ٘بٙ س

 ثٞؼٛؽ ٠ثف اٝ ُؿٌش ٠ـا ً يبيؼٝ قٛؽُي ؼـٝؿيٚ ٝه
 

 زٍ٘بٙ آة سبـيي

 زٍ٘بٙ آة غٌِٞٞاـ

 زٍ٘بٙ آة ـؤيبيي.
 

 بيي٢وٌٞر ٝ سٜ

                                                 
 Agua nocturna 



 ،ٟٞاـ١ؼٝ ٗٞخٞؼ ًٞزي، زٞٙ ؼٝ ٗب

 ٌٜٛٞؽ، اق زٍ٘بٙ سٞ آٙ آة ـا ٗي

 آٙ آة سبـيي، غٌِٞٞاـ ٝ ـؤيب قا ـا،

 اُف سٞ زٍ٘بٙ غٞؼ ـا ثٍِبيي

 ؽٍُبي غٞؼ ـا ٗي يثٞ ٍٗيبي ١ٟ ٌت ؼـٝاق

 بٙ ٝ دف ـٗك ٝ ـاق آة٢ٝ هٔ٘فٝ دٜ

 ٌٞؼ. ٗي ٟؼـ دٍز هٔت ٌت ٍُٞؼ
 

 ٝ اُف سٞ زٍ٘بٙ غٞؼ ـا كفٝثٜؽي

 ؼاٌشٜي اي، خفيبٛي وبًز ٝ ؼٝوز ٠ـٝؼغبٛ

 ًٜؽ5 ٗي ٟـٝؼ ٝ سفا سيف ًٜؽ، ٝ ديً ٗي سٞ ـا اق ؼـٝٙ دف ٗي

 آٝـؼ. وبضْ ـٝش سٞ ٗي ٠ٌت ـ٘ٞثز غٞؼ ـا ث



 

 

 

 

 

 ٠آؾـغً غلش

 

 ٌٟؽ ٠ثفؼاٌش ثٜٔؽبي ١ ُبٕ

 اق ٛي٘فٝق ٌٟؽ ٠وَٜ وبغش

 ثبق ٠زٍ٘بٙ ٛي٘

 ٌٞؼ، ًجٞؼي ٗجؽّ ٗي ٠وذيؽي آٙ ث ٠ً

 ٟآٗبؼ ٠ٓجػٜؽ ٛي٘

 غٞؼ ـابي ٌيفُٞٙ ١ غيكؼ، يبّ ثؽٛز اق غٞاة ثفٗي

 ي١ؼ سٌبٙ ٗي

 ًٍي، ؼـاق ٗي ٟؼٝثبـ

 ٟثف ِػف ُؽاغش٠ٌيبـ قيجبيي اق ٗٞاؼ 

 اق ـٌٜٝبيي. ٠دفسٞي غلش

                                                 
 Relampage en reposo 



ًٜٖ، سفا ِيوْ  ف ثف ثىشفي ثِؿاـي سٞ ـا ٛٞاقي ٗيو ٠ِٜبٗي ١ًٝ 

 ١ٖؼ ٗي

 قٝثيٚ ًٞزي!

 ثب آٙ ٌت ـا ؼـ آسً هفاـ ؼاؼٕ. ٠غؽِٛي ً

 ؼـيب ؼـ ؼٝـؼوز،

 ثب ٌٍ٘يف ٝ دفغٞؼ،

 خِٜؽ. ٗي



 

 

 

 ثب ٗفًت وجك ٠ٌٛٞش

 

 ب، خِْٜ ٝ ٗكاـع١ ٗفًت وجك ثبؽ

 آٝـؼ5 دؽيؽ ٗي

 ب١ ؼـغشبٙ ـا ٗ٘ٔٞ اق ثفٍ

 -ٜؽ١ؼ ٝاق وف ٗيب آ٢ضفٝف آٛ ٠ً -

 ـأً٘بر 

 غٞؼ ؼـغشبٜٛؽ ٠ً

 ػجبـر ـا

 ِٞـ كٌٔي. ٠ُٞٛ ٠ث
 
 ، سب ًٔ٘بسٖ ـا ثف سٞ ٛثبـ ًٜٖٟٗٚ ـغّز ثؽ ٠ث

 ب كفٝ ديس٢ٖٝ وذيؽي سفا ؼـ آٛ

 ٘سٞٙ ثبـاٛي اق ثفٍ ثف ٗيؽاٛي اق ثفف١

 آوب ٘بٜٛؽ ديسي ثف سٜؽيىي ؿ١ّٞ



 ، سب زٜيٚ ًٜٖ ثب ٗفًت ثف ًبؿؿٟٗٚ ـغّز ثؽ ٠ث
 

 ٠ثبقٝاٙ، ً٘ف، ُٔٞ، ويٜ

 دبًي ؼـيبوز ٠ث ٠اي ً يٍبٛيد

 سٞهلبي ُفؼٙ 

 خِٜٔي ؼـ دبييك

 اٛؽ ٠ٗيبٙ ُفكش اي ـا ؼـٟ وجك ٠بيي ١ً ؼٛؽاٙ

 بي وجك ٗفِغ اوز١اٛؽإ سٞ اق دٜؽاـ

 ٘سٞ ديٌف ؼـغشي١

 بي وجك١ ٠ٗىشٞـ ؼـ خٞاٛ

 يٜؽيًٗؼاؽ  ٠ث

 ًٞزي اوز ٝ سبثٜبى

 غبٌٓٞثي وجكـَٛ وشبـُبٙ. ٠ٝ ث



 

 

 

 

 

 ب١ؼيؽاـ

 

 وبٓي  ف ٌت ٝ وِٜالظ ٝ هط٢ٗآٛىٞي ٌ

 غكؼ ٗٚ ٗي اسبهي ٠ـٝوشب ث

 يٌؽيِف ٠بي وجك ث١ ؼوز

 غٞـٛؽ ٗي ُٟف

 ب ٝ دفٛؽُب١ٙ بيي اق ثف١ٍ ٠بيي ثب ؼوشي١ٜ ؼوز

 .٠بي ـٝؼغب١ٛ ثب ؼوز ٟديٞٛؽ غٞـؼ

 آو٘بٙ ـٝوشب،

 ايٜي

 ُؿاـؼ ؼـٝٙ ٗي ٠دب ث

 فاٛي١ُٞ ثب وجؽ

                                                 
 Visitas 



 اٛؽٟ ٖ آٗؽ١سبثٜبًي كفا ٠ث ٠ً

 اهيبٛٞن

 ُؿاـؼ ثىشف ٗٚ دب ٗي ٠ث

 ٌٞؼ ٗي ٠ٝئ

 ًٜٜؽُبٙ غٞؼ ٠ٝ ثؽـه

 بي وذيؽ ـا١ ًلبة

 دفاًٜٜؽ ٗٚ ٗي اسبهيؼـ وفاوف 
 

 ايٜي

 ثيفٝٙ اق ضفيٖ وٌٞر

 بي ؼٍٜٓي١ٚآٝاق قؼـغشي ا

 ؼاـؼ وف ثفٗي

 اق آٙ ؼـغز

 س٘بٕ ًٔ٘بر قيجب

 قٜٛؽ خٞاٙ ٗي

 ثبٜٓؽ ٗي

 دؿيفٛؽ ـَٛ ٗي

 اكشٜؽ ثف غبى ٗي ـوٜؽ ٝ ٗي

 ؼـ ديٍبٛي ٗٚ ٗـبًي اوز



 ًٜؽ... ـٌٜٝي اق آٙ ٘ٔٞع ٗي ٠ً

 بوز.١ ٝ دف اق ثبّ

 ٗٚ ثِٞ ٠ث

 ـاوشي ٠آيب ث

 ـٝوشب اق ؼٝـؼوز

 اوز؟ ٟكفاق آٗؽ

 يب ايٚ سٞيي

 اق سٞ ٠بيي ثفغبوش١ٝ ـؤيب

 اٛؽ؟ٟ ؼـ ًٜبـ ٗٚ آـٗيؽ



 

 

 

 

 

 ٠اق يبؼ ـكش

 

 زٍ٘بٙ غٞؼ ـا ثجٜؽ

 ب ثىذبـ١ ي١ويب ٠ٝ غٞؼ ـا ث

 بيز١ دٔي ٠دٍز وبي

 -بي اـؿٞاٛي خِْٜ ١ ثفٍ -
 

 بي دفغٖ ٝ دير ِؽا١ٔيك١ؼـ ٗيبٙ ؼ

 ولف ًٚ

 ـا  ٠لش٢بي ؼٝـ ١ٛآـإ آٝا كفٝاكشبؼٙٝ 

 ثٍٜٞ

 بي ُٞي س١ٟٞ يٌجبـُي ثف دفؼ ٠ٝ ثِؿاـ ث

                                                 
 Olvido 



 ٢ٕٞبي ٛبٗل١آثٍبـي اق ِؽا

 كفٝؼ آيؽ
 

 ب ثلفوز١ ٠اػ٘بم وبي ٠غٞؼ ـا ث

 ز غٞؼ كفٝ ًٚغٞؼ ـا قيف دٞو

 غٞؼ ـا ؼـ غٞؼ ؿفم ًٚ

 ار يثٜؽ اوشػٞاٙ ٠ثِؿاـ ً

 غٞؼ ـَٛ يوفث ٠ثب خفه

 ار ًٜؽٟ غيف

 ار ـا اق سٞ ثِيفؼ ٝ ثيٜبيي

 ب١ ٠ب ٝ ثفقظ وبي١ ٝ ؼـ ٗيبٙ ٌٌبف

 ـَٛ آٙ ـا ثبق ًٚ آثي ٟخٔٞ

 ـا ٟٞؼ٢ٝ ؼـٝؿيٚ كفٝؽ اٗيؽ ثي

 ثفاكفٝق
 

 ويبّ ـؤيب ٠ٝ ؼـ ايٚ وبي

 ٍٞيِٜي غٞؼ ـا ث١ثف

 اوز، ٟسفا ٌٌْ ثػٍيؽ ٠ف آٛس١

 ،٠سفا كفا ُفكش ٠ٝ ًلي ً



 ب ١ًٚـ

 ؼاٛؽ ٗي ٠ً

 ًىي آٛفا ٠ز

 اوز؟ ٟوبضْ دفسبة ًفؼ ٠ث

 غٞؼ ـا ؼـ غٞؼ اق يبؼ ثجف

 بيز ٢ٛ ؼـ ثي

 ؼـ ثيٌفاِٛي ٝخٞؼ غٞؼ.

 ؼـيب

 غٞؼ ـا ؼـ ؼـيبيي ؼيِف

 ٜؽً كفاٗٞي ٗي

 غٞؼ ـا كفاٗٞي ًٚ

 ٝ ٗفا ٛيك
 

 قٗبٙ دبيبٙ ٝ ثي يؼـ ايٚ كفاٌٗٞي ث

 ب، ػٍن١ ٠ب، ثٞو١ ٓت

 ٌٞٛؽ ٗي ٟؼيِف ثبـ قاؼ ١٘٠ٝ  ١٘٠

 اٛؽ ؼغشفاٙ ٌت ٟوشبـُبٙ كفٝقٛؽ



 

 

 

 

 

 آٛىٞي ػٍن

 

 ًٜؽ5 وبٙ ٗياف١زيك ٗب ـا  ١٘٠

 بي قٛؽُي ٗب١ ؼـ س٘بٕ كّْ ٠قٗبٙ. ً

 ؼاـؼ ٟؽ٢ػ ٠ٛوٍي ث

 يٖ ثبٌي١ٖغٞا ٗي آٛس٠

 ىشيٖ.١ آٛس٠

 ٘سٞٙ وب٘ٞـي١

 ثبٌؽ ٟؼٝ ٛيٖ ًفؼ ٠ثٗبـي ـا  ٠ً

 ٝخؽاٙ

  -سبثٜبًي ٜٗؽـن -

 ِٛفي5 كفٝؽ ٠ً اق ٝـاي آٙ ٗي ِٛب١ي ثي

                                                 
 Mas laal del amor 



 ًٔ٘بر

 ؼوشًٌ غبًىشفي.

 ؿجبـ ؾ١ٜي ثف ـٝي ز٘ٚ

 آة

 دٞوز5

 ١بي ٗب ٛبٕ

 ٌٞٛؽ ٗيبٙ ٗب ضبيْ ٗي

 ؼيٞاـ١بيي دٌٞبٓي ٝ غبٓي

 سٞاٙ كفيبؼ قؼ ٠ً اق ٗيبٙ آ٢ٛب ٛ٘ي
 

 ثؽٝٙ ـؤيبيي ؼـ زَٜ

 اق سّٞـار ٗدفٝشٗىٌٞٙ ٝ آثبؼ 

 ١بي ديٍِٞيب٠ٛ. ٝ غبٓي اق ١ؿيبٙ

 ١بي غٞؼ ١ب ٝ دٜد٠ ثؽٝٙ ػٍوي ث٠ قيف ؼٛؽاٙ

 ٝ ايٜي ١٘يٚ ٗب ـا ثه.

 ؼـ آٛىٞي ٗب

 ؼـ ٗفق ثٞؼٙ ٝ غٞاوشٚ

 سفي قٛؽُي قٛؽٟ

 غٞاٛؽ ٗب ـا ث٠ غٞؼ كفاٗي



 
 ثيفٝٙ اق ٗب

 ًٍؽ قٛؽ ٝ غ٘يبقٟ ٗي ٌت ٛله ٗي

 ١بي ُفٕ غٞؼ. وفٌبـ اق ثفٍ

 ١ب5 بـي ُفاٙ اق آي٠ٜديٌ

 ١ب، زٍ٘بٙ، ٌبظ ٝ ثفٍ ٗيٟٞ، دٜد٠

 ُفؼاٜٛؽ آٙ ـغٍٜؽُي ـا ثبقٗي

 ١بيي ثؽٙ

 ٠ً ـاٟ غٞؼ ـا 

 ؼـ ٗيبٙ ًبٓجؽ١بي ؼيِف 

 ًٜٜؽ ديؽا ٗي
 

 ايٜدب ثػٞاة

 آٓٞؼ ؼـاق ثًٌ ٝ ثف وبضْ ًق

 ٝ سىٔي5ٖ وبضٔي وفٌبـ اق ٛبغٞؼآُب١ي

 سٞ ٛيك ث٠ ٌت سؼٔن ؼاـي

 بي غٞؼ ـا ؼـاق ًٚ.١ ؼـاق ثًٌ ٝ ؼوز

 ـِٛز دفيؽٟ اوز

 قٛي ٗي ٛله ٛلهٝ 



 ٓفقي ٗي

 وشبـٟ ؼٝ ٛيٖ ٌؽٟ اوز.

 ٌٛٞيؽٛي ٝ ٓيٞاٙ

 هفَ ٛبٙ ٠ً ؼـ سفاقٝي ؿفٝة

 ؼـ ًل٠ دبييٚ هفاـ ُفكش٠ اوز

 سٞهق هٙفٟ غٞٙ

 ٢ٛبيز. ًٜٞٙ ٝ ثيٗيبٙ ا



 

 

 

 

 

 اق ثؿـي ثفاي ٗكٗٞـ

 

 ٌٞؼ ١بي ٌت ٍُٞؼٟ ٗي ؼوز

 و٠ دبـٟ اثف

 ًٔ٘بر ٗػشّف ٝ ايٚ
 

 ؼٗبٙ، ًٞؼى ٛٞقاؼ ؼـ وذيؽٟ

 ؼـ دي ٛبٗي اوز

 آٓٞؼُبٙ ٛٞـ ثف كفاق ديٌف غٞاة

 سبثؽ ٗي

 سبقٛؽ ٌشبثٜبى. ١ب ث٠ وبضْ ؼـيب ٗي ًٟٞ

 ـٝؼ. غٞـٌيؽ ٢ٗ٘يكًٍبٙ ؼـ اٗٞاج كفٝ ٗي

                                                 
 de Semillas para un Himno 



 ٌٌٜؽ وِٜجبـاٙ ٛجفؼ، ـٌٜٝي ـا ؼـ ١ٖ ٗي

 ًٜؽ ؼـيب دبيؽاـي ٗي

 ٍٛيٜؽ. ث٠ وٞي اكن ػوت ٗي

 ٖ آؿٍشِي قٗيٚؼـ١

 ث٠ اٛجبٌشِي غ٘يف ٗدى٠٘ ٗبٜٛؽٟ اوز

 ٌٞؼ ديٍبٛي ثف٠ٜ١ خ٢بٙ آٌٌبـ ٗي

 غيكؼ ٝ ثفٗي

 ِػفٟ ػظيٖ

 ِيوْ يبكش٠ ٝ ِبف اوز آٛسٜبٙ

 اوز يٌؼف٠ً ٢ٗيبي ٛـك 

 ثبقي ٛٞـ

 ١بي غٞؼ ـا ٠ً ٌؼبع

 ٍُبيؽ ١ب ٗي ث٠ ـٝي ٛبٕ

 ايٜدب ثؿـ آٝاقي اوز.

 ١٘سٞٙ ؼـغشي.

 ثبؼ١ب ١ب ١ىشٜؽ ٝ ايٜدب ٛبٕ

 ١ب ثف ثبؼ ز٠ قيجبيٜؽ ٝ ٛبٕ



 

 

 

 

 

 اكىب٠ٛ

 

 ـٝقُبـ آسً ٝ ـٝقُبـ ١ٞا

 خٞاٛي آة ز٠ٍ٘ خٌٞبٙ

 اق وجك ث٠ قٝؼ

 اق قـؼ ث٠ وفظ

 ؼاـي قٛؽٟ اق ـؤيب ث٠ ٌت

 اق آـقٝ ث٠ ػْ٘

 سٞ

 س٢ٜب ث٠ ُبٗي ٛيبقٜٗؽ ثٞؼي

 ٝ غٞؼ ث٠ غٞؼ ثفؼاٌش٠ ٌؽ

 آِٛبٟ 

                                                 
 Fabula 



 ضٍفار

 ث٠ ١ُٞف١بي قٛؽٟ

 ٗبٜٛؽٟ ثٞؼٛؽ.

 ُفٗب

 ثفاي آوٞؼٙ

 ؼـ ًٜبـ اوشػف ؼـاق ًٍيؽٟ ثٞؼ.

 ثبـاٙ

 ٗبٛىز. ُيىٞي ـٌٝٚ ثٞس٠ خِٜي ـا ٗي

 ـوز ١بي سٞ ٗي ؼـغشي ؼـ ؼوز

 ثبٓيؽ آٗؽ ٝ ٗي ثفٗي

 ؼاؼ آٗؽ آٝاق وف ٗي ٝ ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ثفٗي

 ًفؼ. ٜؽيؽ ٝ ديٍِٞيي ٗيغ ٗي

 ٘ٔىٖ اكىِٞٛفي ـا ٠ً كٕب

 .ػزـي يكفٝٗدٌٞبٛؽ،  ١بي غٞؼ ٗي ثب ثبّ

 ٌؽٛؽ اي ٠ً دفٛؽُبٙ ٛبٗيؽٟ ٗي ٗؼدكار وبؼٟ

 ٝ ؼـ ٠٘١ خب دفاًٜؽٟ ثٞؼٛؽ

 ٠٘١ زيك ث٠ ١ِ٘بٙ سؼٔن ؼاٌز

 س٢ٜب يي ٠ً٘ٔ ث٠ ُىشفؼُي ؼـ ٗيبٙ ثٞؼ



 يِبِٛي.

 اي ١٘بٜٛؽ يي غٞـٌيؽ. ٠ً٘ٔ

 ـٝق ثب اٛلدبـي ث٠ ًٞزٌشفيٚ ؾـار ثؽّ ٌؽ

 ٝ ؾـار ث٠ ًٔ٘بر قثبٛي ثؽّ ٌؽٛؽ

 ُٞييٖ ٠ً ٗب ث٠ آٙ وػٚ ٗي

 اي ٠ً خ٢بٙ ٝ آي٠ٜ ٌٌىش٠

 غٞؼ ـا ؼـ آٙ

 ثيٜؽ. ٗي يؽٟوفثف

 قٛي ٠ً ضفًبسً

 اي اوز ـكشبـ ـٝؼغب٠ٛ

 ـكشبـ ـٌٝٚ آة.

 ؼغشفي

 اق آة قالّ وبغش٠ ٌؽٟ

 سٞاٙ اٝ ـا ٠ً ٗي

 ١ؽايشي ث٠ ثبقٍُز غٞاٛؽ.

 آثي اٛؽى

 ًلبف زٍ٘بٛي ػٍٜٙبى

 ١ب آٙ ـا ٠ً ٓت



 الخفػ٠

 .ثفٛؽ يكفٝٗ يوبؼُ ث٠

 اثف، ٍٗؼْؼـغز، 

 ٗٚ ٝ آٙ ؼغشف

 اي ًٞٓي ـٝق ١٘سٞٙ ـهّٜؽٟ

 آيؽ دبيٌٞثبٙ ث٠ ؼـٝٙ ٗي

 ًٜبٙ در ١ب، در اي اق ثفٍ ٌبيؼ٠

 ًٜٜؽ ٝ دفٛؽُبٙ ث٠ خٔٞ دفٝاق ٗي

 ؼ٢ٓفٟ قٙ يب اٗٞاج

 اي ـٝق زٞٙ ٝوٞو٠

 ًٜؽ ؼـ ٌُٖٞ ٝقٝق ٗي

 وفي ـٝق ث٠ غيفٟ

 وفوػشب٠ٛ

 ًٜؽ. ؼـ ٗـك خ٢بٙ ٝقٝق ٗي
 

 فؼؼُ ٛٞـ ٠٘١ خب ٗي

 غٞاٛؽ ١ب آٝاق ٗي ؼـ ؼا٠ٜٗ سذ٠

 ؼاـؼ. ١ب ـا ث٠ ـهُ ٝاٗي غب٠ٛ

 ١بي وفؼ ديسي سبثٜبى قيف دٜد٠



 ؼيٞاـ

 ؼاـؼ زٍٖ اق غٞاة ثفٗي

 اكفاقؼ، زٞٙ ـايشي ؼـ ا١شكاق غٞؼ ـا ثفٗي ي١ب ًِٜفٟٝ 

 ٓـكاٜٛؽ ١ب خب٠ٗ غٞؼ ـا ٗي ٝ ِػفٟ

 ٝ آة، ثب غيك١بي ػفيبٙ

 ٌٞؼ دبي، ي٠ٔ ٗي ثف٠ٜ١

 ف اق ثىشفي ٠ً ؼـ آٙ خفيبٙ ؼاـؼس ػفيبٙ

 ٝ ٛٞـ

 ِٛفؼ ثف٠ٜ١ اوز ٝ غٞؼ ـا ؼـ آة ٗي

 اق يي وشبـٟ سف ثف٠ٜ١

 يؽٟكفٝدبٌٝ هفَ ٛبٙ ٌٌىش٠ اوز ٝ ٌفاة 

 ٝ ـٝق

 ثف ُىشفٟ آة،

 ٌشي قؼٟ اوز.
 

 ثفاي ؼيؽٙ، ٌٜيؽٙ. ٓ٘ه ًفؼٙ، ثٞييؽٙ ٝ زٍيؽٙ

 ٝ كٌف ًفؼٙ

 ١ب يب قٗيٚ ًفا٠ٛ

 ١ب يب ٛىيٖ ٗيبٙ هبين



 ٖ ـٝق ٠ً ١٘فاٟ ثب ٗٞويوي٘ؼ

 سبقؼ ٗي يًد ث٠

 ٌبيؼ٠ ٛٞـ ٠ً ؼغشفي ـا

 ثفؼ ٗي يًد ث٠ثب ؼوز 

 ًٜؽ ، ؼـ ٗيبٙ ـٝق ـ١ب ٗيثف١ِٜي اٝ ـا

 ؼاٛؽ ، ٠ٛ ٛبٕ اٝ ـا ٗيًه ير١

 ٝ ٠ٛ آ٠ٌٛ زفا ث٠ ايٜدب آٗؽٟ اوز

 ١٘بٜٛؽ آة كفاٝاٛي

 ًٜبـ ٗٚ ٠ً ؼـ

 ُىشفؼٟ اوز.

 غٞـٌيؽ

 اي ثفاي ٓطظ٠

 سب ث٠ اٝ غيفٟ ٌٞؼ يىشبؼٟثبقا

 ٝ ٛٞـ

 ١٘سٜبٙ ٠ً

 ؼـ ٗطبِفٟ آة ٝ ِٛبٟ غيفٟ ٗٚ اوز

 ٌٞؼ الي دب١بي اٝ ُٖ ٗي الث٠

 ًٜؽ ٝ ؼـ آ٢ٛب ٌىشٍٞ ٗي



 سف اق ـٌٜٝي آة. ثف٠ٜ١
 

 ٗبٜٛؽ ٛٞـ

 اٝ ـا ٛبٗي ٛيىز

 ٠ً ث٠ اٝ ٗشؼٔن ثبٌؽ

 ٗبٜٛؽ ٛٞـ

 ًٜؽ ٌٌْ غٞؼ ـا ؼُفُٞٙ ٗي

 ٌٞؼ. ٗي ؼُفٍُٚآٛسٜبٙ ٠ً ـٝق 



 

 

 

 

 

 ـٝق

 

 اوز ٌؽٟ  ُٖـٝق 

 ؼـ آو٘بٛي ٠ً ٛب٢ُبٙ

 ـٝيؽ. ثؿـ غٞـٌيؽ ؼـ آٙ ٗي

 ـٝي ثفف،

 ُؿاـؼ. ـٌٜٝي اق غٞؼ ـؼ دبيي ثف خبي ٛ٘ي
 

 ـٝق ُٖ ٌؽٟ اوز

 ثب ٍُٞؼٙ ٝ ثىشٚ ؼـ١ب

 ٛبُبٟ

 ٌٞؼ ثؿـ غٞـٌيؽ ث٠ ؼٝ ٛيٖ ٗي
 

                                                 
 Dia 



 ٌٞؼ ـٝق آؿبق ٗي

 ُيفؼ ١ب اٝج ٗي ٠ٗ اق دبي سذ٠

 غب٠ٛٗفؼي ث٠ وٞي ثىشف ـٝؼ

 ٌٞؼ وفاقيف ٗي

 آٛؽ

 ٌٜبوٜؽ يثبقٗثيٜٜؽ ٝ  يٌؽيِف ـا ؼـ زٍ٘بٙ سٞ ٗي

 ٝ سٞ

 ًٜيٖ غٞؼ ـا ؼـ ـٝق ُٖ ٗي

 آٝاقغٞاٙ

 ١بي ٛٞـ. ؼـ ٗيبٙ ثفٍ

 ١ب ٛبهٞن

 ؼـ ؼٝـؼوز

 ؼ١ٜؽ ُٔجبَٛ غٞؼ ـا وف ٗي

 ١ف ٛٞاي آٙ ٗٞخي اوز

 ٝ ١ف ٗٞج

 ؿٔشؽ ١٘ٞاـٟ كفٝ ٗي

 ١ف خٜجٍي، ًالٗي

 ٝ ٛٞـ ؼـ ثفاثف اثف



 غٜؽي سٞ آٛسٜبٙ ٗي

 ُؿاـي ُيىٞاٛز ثبغجف ٌٞٛؽ ٠ً ٛ٘ي

 ٌٞؼ ـٝق ثف دب١بي سٞ آؿبق ٗي

 ٝ ؼوزدٞوز 

 ُٞاٟ آٜٛؽ ٠ً س٢ٜب ٛبٕ ٛيىشٜؽ

 ثفاي ايٚ دٞوز، ايٚ ؼوز ٝ ايٚ ُٞاٟ

 ٗطىٞن ٝ ١ٞيؽا،

 آ٠ِٛٞٛ ٠ً ثيفٝٙ اوز

 ٝ آ٠ِٛٞٛ ٠ً

 ؼـ ؼـٝٙ اوز

 سٞاٙ ٢ٛبؼ ٝ ثف آٙ ٛبٗي ٛ٘ي

 آ٢ٛب ثب ٓ٘ه ًفؼٙ

 دفؼاقٛؽ ٠ ًٜؽ ٝ ًبٝ ؼـٝٙ ٗب ٗيث

 آِٛبٟ ٠ً قثبٙ وفُفٕ ًبـ غٞؼ اوز

 ثٜؽؼ، ثب ػجٞـ اق دْ. ايٚ سّٞـ اق آ٢ٛب ٌٌْ ٗي

 ًٜؽ ٛٞـ، غٞؼ ـا اق وف اٍِٛشبٙ خبـي ٗي ١٘سٜبٙ ٠ً

 وذبـي ١بي ٗٚ ٗي سٞ، غٞؼ ـا ث٠ ؼوز ١٘سٜبٙ ٠ً

 قٜٛؽ ١بي ٗٚ ضٔو٠ ٗي ١بي سٞ ؼـ ؼوز ؼوز ١٘سٜبٙ ٠ً



 ٌٞؼ ـ ًٔ٘بر ٗٚ آؿبق ٗييي ـٝق ؼ

 ٛٞـ ٠ً ؼـ ًبـ ـويؽٙ اوز سب ث٠ ٗـك سجؽيْ ٌٞؼ

 سب ث٠ وبي٠ ٌُٞز سٞ اق وبي٠ غٞؼ سٞ سجؽيْ ٌٞؼ

 خٌٜٞي اق ُفٗي دًٌٞ ٛٞـ سٞ
 

 ٌٞؼ ـٝق ؼـ ؼ١بٙ سٞ آؿبق ٗي

 ـٝقي ٠ً ؼـ زٍ٘بٙ ٗب ُٖ اوز

 ٌٞؼ ـٝقي ٠ً ؼـ ٌت ٗب آؿبق ٗي



 

 

 

 

 

 ِػفٟ ثٞٗي

 

 ١بي ٗؼٔن ُىشفؼٟ اوز ؽٛٞـ ث٠ ػجث ثف ثب

 اٛؽ ١بي ؤٜٙشي ـٗيؽٟ ٠ُٔ

 ٍٛيٜي ًفؼٟ اوز ١بوز ػوت زٍٖ ٠ً ؼـ ٗطبِفٟ آي٠ٜ
 

 غٞاثي اٛؽاق١بي ٝويغ ١٘سٞٙ ثي زٍٖ

 قٗيٚ وِٜالظ اوشػٞاٙ
 

 دبيبٙ! دبييك ثي

 ًٍٜؽ ػًٙ غٞؼ ـا ثفٗي يٛبٗفئ١بي  كٞاـٟ

 دفؼاقؼ. آغفيٚ ثٞس٠ كٔلْ ؼـ ثيبثبٙ ث٠ ٛيبيً ٗي

 غٞؼ ـا كفٝثٜؽ ٝ ٛٞاي ـٌٜٝبيي ـا ثٍٜٞزٍ٘بٙ 

                                                 
 Piedra nativa 



 خٞيؽ سٞ دٜب١ِب١ي ٗي يٛي٘فٝق ؼـ اٛؽـٝٙ ُٞ
 

 زٍ٘بٙ غٞؼ ـا كفٝثٜؽ ٝ آ٢ٛب ـا ؼٝثبـٟ ثٍِبي5

 ٛيىز ًه ير١خك سٞ غٞؼ، 

 ١ف آي٠ٜ، ِػفٟ ٛيىز، ـٌٜٝبيي اوز.



 

 

 

 

 

 ٠ٛ ٌٗٔٞر ٝ ٠ٛ قٗيٚ

 

 دٍز ٌٗٔٞر،

 دٍز ٛٞـ ٝ اوشفٟ سيك آٙ،

 ٜ٘بىدٍز ؼيٞاـ١بي ٛ

 اٛؽ. ١بي ؼيِف ٍُٞؼٟ ٗبٛؽٟ ١بيي ٠ً خبٝؼا٠ٛ ث٠ ـٝي غيبثبٙ دٍز غيبثبٙ
 

 ١بي ٍُبؼٟ اق دٞوز ٗٚ، دٍز دٜدفٟ

 ١بيٖ، ١ب ٝ ؼٛؽاٙ دٍز ٛبغٚ

 اٛؽ. ٠ً ؼـ زبٟ آي٠ٜ اكشبؼٟ

 دٍز ؼـي ٠ً ثىش٠ اوز،

 ٝ ًبٓجؽي ٠ً ٍُبؼٟ اوز.

                                                 
 Ni el Cielo ni la tierrra 



 دٍز ػٍن ٌُٞشػٞاـ )سطٔيْ ثفٛؽٟ(،

 ًٜٜؽٟ، دبًي ٝيفاٙ

 ١بيي اق غبًىشف. ١بي اثفيٍ٘ي، ٓت بّزِٜ

 آٛىٞي قٗيٚ يب ٌٗٔٞر.
 

 ٍٛىش٠ ثف اٝـَٛ

 ٌٜٛٞؽ5 ـا ٗي يسبـُبٙثخبيي ٠ً غٞٙ 

 اٝـَٛ دّٞ،

 ١بي وفثٜٔؽي، اكشػبـ، ػكر، ػؽآز، اٝـَٛ

 ٗىٜؽ هؽـر ٝ ٗىٜؽ هؽاوز.

 غبٛٞاؼٟ ٗوؽن ٝ ٔيبكز آٙ -

 وفز٠ٍ٘ قٛؽُي،

 آي٠ٜ ٌٌىش٠،

 خبيي ٠ً ٛفُه

 ٍٛبٛؽ يكفٌٝٗٛٞؽ ٝ سٍِٜي غٞؼ ـا  غٞؼ ـا ٗي

 ١ب... ٝ خِف، غٞـاى هؽيىيٚ ٝ ًفًه
 

 آٛىٞي قٗيٚ يب ٌٗٔٞر
 

 ١٘ػٞاثي د٢ٜبٙ



 ١بي ثيوفاـ،  ثف ٗٔطل٠

 ١بي آ١ٌي ٝ وبـٝخي، اٛؽإ

 ١ب ٝ غبًىشف١بي وػز ٌؽٟ اق ثفٝؼر وَٜ

 ًٜؽ؛ ١ِٜبٗي ٠ً ٛٞـ آ٢ٛب ـا ٓ٘ه ٗي

 اٛؽ، ش٠ ٌؽ١ٟب وبغ ١ب ٝ ٝالٟ ٝ ُٞـ١بيي ٠ً اق وَٜ

 اٛجبـ غبٗٞي آ٢ٛب، ثفج ثبثْ

 ًً ٝ آو٘بٙ غ٘يبقٟ

 ُكؼ ٝ ؼٝقظ ٠ً ؼٕ غٞؼ ـا ٗي

 ٝ ـوشبغيك

 ٝ وفوػشب٠ٛ سطْ٘، ًٜؽ ٝ ـٝق قٛؽُي ٠ً ٗؽإ سالي ٗي

 كٔن، ـٝق ثي

 ٌٗٔٞر د٢ٜبٙ خٜيٚ.

 إ. ٗٚ ٠٘١ ـا ثبٝـ ًفؼٟ

 اٗفٝق ث٠ س٢ٜبيي

 ؼ١ٖ. ثف وبضٔي اق ٌيٞٙ آٝاق وف ٗي

 اق دي ثىشف ٝ ثبٓيٜيٌيٞٙ ٛيك، 

 ًٜؽ. زٜيٚ ٗي



 

 

 

 

 

 ٝالُبٙ

 

 ؼٝثبـٟ ثف آ٢ٛب ثشبق، 

 ث٠ ا٘فاف دفسبثٍبٙ ًٚ،

 ثِؿاـ ث٠ ٛكؼ ـٝوذيبٙ ثفٝٛؽ،

 ٝ ث٠ آ٢ٛب ثىذبـٌبٙ، 

 ٌالهٍبٙ ثكٙ،

 هٜؽ ؼـ ؼ١بٍٛبٙ ثِؿاـ،

 ٜٗلدفٌبٙ ًٚ،

 ٌبٙ ًٚ، ٛيٍٍِٞٛبٙ ثِيف، ُفؼ ٝ ٠ُٓٞٔ

 غٞٙ ٝ ٗـك اوشػٞاٍٛبٙ ـا ث٘ي،

 ٌٍبٙ ًٚ،غٍ

                                                 
 Las Palabras 



 ٌبٙ ًٚ اغش٠

 دٌٞي ثف آ٢ٛب ثذٌٞبٙ سٚ

 ث٠ غفاٗيؽٍٛبٙ ٝاؼاـ

 ُفؼٍٛبٙ ـا ثلٍبـ، ٘جػٍبٙ ًٚ،

 دف١بيٍبٙ ـا ثٌٚ،

 ،ؼـ آـ١بيٍبٙ ـا  ـٝؼٟ

 ث٠ يٞؿٍبٙ ثًٌ، ١٘سٞٙ ُبٝ ٛف

 ٝاؼاـٌبٙ ًٚ ٠ً ٌبػف ٌٞٛؽ،

 ١بي غٞؼ ـا ثجٔؼٜؽ. ٝ غٞؼ ٝالٟ



 

 

 

 

 

 ٌٛٞش٠

 

 ٝؼؼ ١ِٜبٗي ٠ً هٖٔ ثف ًبؿؿ ٗي

 -ؼـ ١ف وبػز ٗطٓ -

 ـاٛؽ؟ ز٠ ًىي آٙ ـا ٗي

 ٛب٠ٗ ث٠ ز٠ ًىي ٌٛٞش٠ ٌؽٟ اوز؟

 ز٠ ًىي ثفاي ٗٚ ٌٛٞش٠ اوز؟

 ١بيي كفا١ٖ آٗؽٟ اوز. ايٚ وبضْ اق ز٠ ٓت

 اق ز٠ ـؤيب١بيي

 اي اق وٌٞر ٝ غبٌٗٞي، سذ٠

 اي لـف، ٝـ٠٘

 ٌٞؼ؟ يٗثف آٙ، خ٢بٙ ثفاي ١٘ي٠ٍ كفاٗٞي  اي ٠ً ٌب٠ٛ

                                                 
 Escritura 



 
 ٞيىؽ،ٛ ًىي ؼـ ٗٚ ٗي

 آٝـؼ، ١بي ٗفا ث٠ ضفًز ؼـٗي ؼوز

 ًٜؽ، ٌٜٞؼ، ؼـَٛ ٗي ًالٗي ٗي

 ًٜؽ. ١بي وجك ٝ ؼـيبي آثي سٞهق ٗي ؼـ ٗيبٙ ًٟٞ

 ،ثىش٠ يعثب اٌشيبهي 

 ًٜؽ. إ سأْٗ ٗي ؼـ آٛس٠ ٌٛٞش٠

 وٞقؼ. وفادب ؼـ آسً هٕبٝر هىي ٗي

 ثب ايٚ ٝخٞؼ، ايٚ هبٔي، غٞؼ هفثبٛي اوز

 ًٜؽ5 ٗطٌٕٞ ٗيٝ ؼـ ٗطٌٕٞ ًفؼٙ ٗٚ غٞؼ ـا 

 ٛٞيىؽ، اٝ ثفاي ٠٘١ ٗي

 غٞاٛؽ، ًىي ـا كفا ٛ٘ي

 ٛٞيىؽ، اق غٞؼ ث٠ غٞؼ ٗي

 ًٜؽ، ٝ ؼـ غٞؼ كفاٗٞي ٗي

 يبثؽ، ٛدبر ٗي

 ٌٞؼ. ٗي« ٗٚ»ٝ ؼٝثبـٟ 



 

 

 

 

 

 ُلشبـ١بي ضٌي٘ب٠ٛ

 

 يي ؼوش٠ ُٜؽٕ، غٞؼ ٗكـػ٠ ثكـُي اق ُٜؽٕ اوز

 اي قٛؽٟ ٝ آٝاقغٞاٙ اوز يي دف، دفٛؽٟ

 ؽٟ، ثب ٌُٞز ٝ دٞوز، اٛىبٛي ثب ـؤيب١بي ثكـٍ اوزيي اٛىبٙ قٛ

 ٛبدؿيف اوز ضويوز سوىيٖ

 ؼ١ؽ ؿفي ـػؽ، آٗؽٙ آؾـغً ـا غجف ٗي

 قٛؽ ؼـغز غلش٠، اق ا٢ٓبٕ وجك ضفف ٗي

 آ٠ٌٛ ًالٗي ـا سٌفاـ ًٜؽ ُٞيؽ، ثي آة ديٞوش٠ وػٚ ٗي

 ب، غلشٚ زيكي ٛيىز١ ؼـ ٗوبثْ ؼاٝـي دٔي

 كفيبؼ ثفغبوش٠  اوزؼـ ٗوبثْ ؼاٝـي ؼ١بٙ، قثبٙ ث٠ 

 ُٞيؽ ٗي« ـيآ»قثبٙ قٛي ث٠ قٛؽُي 

                                                 
 Refranes 



 ٍُبيؽ غٞؼ ـا ٗي ١بي دفٛؽٟ ث٢ٍشي ثبّ

 ١٘بٜٛؽ ٗٞج وجكـَٛ اـؼيج٢ٍشي ؼـ ٗكاـع

 يبثي ١بي غٌٍىبٓي، ـا١ي ٗي سٞ ؼـ ٗيبٙ وبّ

 ٌٞٛؽ ١بي ٗب، ؼـ١ٖ سٜيؽٟ ٗي اًٜٞٙ، ِٛبٟ

 ثبكٜؽ ٝ دبـز٠ ٛبقًي اق آسً ٗي

 ٛؽدٌٞب ديسي ٘اليي سفا ٗي

 ثٜٔؽ ٝ ػفيبٙ، سجىٖ ثف ٓت سٞوز

 ثبـ آسًًٔيىبي ثبٌٌٟٞ ؼـ ـٝق 

 ٌٞيؽ ٝ ثب ضفًشي، ثبـاٙ اوشٞايي، ٠٘١ زيك ـا ٗي

 اكشٜؽ لٛؽٟ غٞؼ، ثف دب١بي ٗب ٗي دٞي سٚـٝق١ب ثب 

زيكي ؼـ ايٚ خ٢بٙ د٢ٜبٝـ، خك ؼٝ ٗٞخٞؼ ػفيبٙ ؼـ آؿٞي يٌؽيِف، 

 ٝخٞؼ ٛؽاـؼ

 خٌٞؽ. اي ؼـ ٗيبٙ اسبم ٗي ز٠ٍ٘

 ق اِْ غٞؼ، ٠ً ثب زٍٖ ثبق غلش٠ اوزا

 ١بي ُفاٛج٢بي آة. ١بي آة ٝ وَٜ ١بي آة، ُْ ثبؽ

 هٔ٘ف١ٝبي وجك

 ؿٔشؽ ٌت يٍٖ ث٠ آـاٗي ثف غٞؼ ٗي

 ٝاـ اٝ ؼـ سبثٜبًي خكيفٟ



 ١٘بٜٛؽ  اكىٞٙ ١ُٞف١ب، آٙ قٙ ؼـ ضبّ وٞغشٚ اوز

 والضي ٗػٞف غلش٠ اوز

 ٌت ٓ٘يؽٟ اوز اٛؽـٝٙقٙ ؼـ 

 ١بي ثىش٠ ١٘بٜٛؽ اٌي ؼـ زٍٖ

 ؼـ وبي٠ ؼـغز

 آثٍبـي ؼـ ٛي٠٘ ـاٟ غٞؼ

 ثبق ايىشبؼٟ اوز

 ـٝؼغب٠ٛ سٜؽ ٝ ثبـيٌي ٠ً ث٠ يٌجبـٟ يع ثىش٠ اوز

 ٌٌبف ديٌف، يٌذبـز٠ ٝ ثي ؼـ دبي ِػفٟ ؿّٞ

 ؼـ دبي ١ًٞي ثٜٔؽ

 ًٍؽ ١٘بٜٛؽ آة ثف٠ً ؼـ ث٢بـاٙ اوز ١ِٜبٕ ي٠ٌ ؼـاق ٗي

 ثٜؽ ًٍيؽٟ اوز١ب ـا ث٠  ؼـ ػ٘ن غٞؼ وذيؽاـ١ب ٝ اًبٓيذشٞن

 ١٘بٜٛؽ آة ؼـ ٢ٗشبة

 ثف ؼ١ب٠ٛ آسٍلٍبٛي غبٗٞي

 ٠ٛ ٗبٜٛؽ ِؽا ؼـ ٌت ٝ ثبسالم ٝ ٌٚ

 س٢ٜب خٞاٙ قؼٙ ًٜؽ ٝ سؽـيدي ًٔ٘بر ٗٚ
 

 ؼـ وبضْ آة ٝ ؼـ وبضْ خىٖ

 ٌشبة ثي يا وفز٠ٍ٘



 ٝ يبؼُبـي ـٌٝٚ

 ٌٞؼ ؼـغٍؽ ٝ سٌفاـ ٗي خؽايي ٠ً ٓطظ٠ ٗي

 ًٜؽ ٗي غٞؼ ؿفمؼـ اٛؽـٝٙ  اغٞؼ ـ

 ٝ ١فُك ث٠ ؾـٟ ؾـٟ سطٔيْ ـكشٚ

 وذبـؼ سٚ ٛ٘ي



 

 

 

 

 

 ثؿـ١بيي ثفاي ٗكٗٞـ

 

 ث٠ ٛؽـر )اٗب، ثب ايٚ ٝخٞؼ، ٛبوكاٝاـ(

 ٛب٢ُبٙ )اٗب، ث٠ يويٚ قٗبٙ ٜٗبوت ٛيىز

 آيٜؽ، اٛدبٜٗؽ ٝ وشبـُبٙ دؽيؽ ٗي ٓطظبسي ١ىشٜؽ ٠ً ث٠ اٛلدبـ ٗي

 اي ثف ٠ُٛٞ ؼاـٛؽ ٝ ٌ٘بـي اٛؽى ٝ ثفغي ـٝؼغب٠ٛ

 خٜجً، ثيؼـغشبٙ 

 ٝ ثفغي، ُبٟ

 ًٜؽ( اٛؽ ٠ً ؼـغشبٙ ـا اق ـي٠ٍ ثفٗي آٙ ـٝؼغب٠ٛ

 ر،ث٠ ٛؽـ

 ٛب٢ُبٙ غجف١بي غٞي،

 ؼٝ يب و٠ دبـٟ اثف اق ِػفٟ ثٔٞـيٚ

                                                 
 Semillas Para un himno 



 ١ب ١٘سٞٙ ٗٞج ثٜٔؽ، ثٜٔؽٛؽ وبػز

 آو٘بٙ ٌت غفؼ ٌؽٙ دف١بي وذيؽ ؼـ

 ١بي آسً ١بيي ؼـ ٌؼ٠ٔ خكيفٟ

 ؼـ هٔت اهيبٛٞن آـإ

 سّٞـار ٗؼٔن ثف سبـ ػٌٜجٞر ؼٛيب١بيي دفؼاغش٠ اق

١بي ػ٘ين ـا ث٠ ؼٝ هى٘ز  سبغز ٝ آة ٝ ؼـ دبيبٙ ؼغشفي ٠ً ديً ٗي

 ًفؼ ٗي

 ثفؼ ـٝٛؽٟ يٞـي ٗي ١٘بٜٛؽ غٞـٌيؽ، ؼغشفي ٠ً زٞٙ ٌؼ٠ٔ ديً

 ًفؼ. ١بي اثف ـا اق ١ٖ خؽا ٗي ١٘بٜٛؽ ثبؼ ٠ً دفؼٟ
 

 هبين قٛب٠ٛ قيجب!

 ًٜٜؽٟ قٗبٙ! آؾـغً قيجبي ثػً

 ػٍوٜؽ ١بي ٔيٚ ؼٛؽاٙٗفؼاٙ سٞ ضبٗ

 ٌت هٙجي ثف آسً

 ث٠ ٛؽـر

 غجف ٛب٢ُبٛي خ٢بٛي

 ًٜؽ )١ِٜبٗي ٠ً ١بٙ ثبق ًفؼٙ ؼـ١بي غٞؼ ـا آؿبق ٗي

 ؼ١ؽ( ٝ كفٌش٠، ـٔبيشٜ٘ؽا٠ٛ ؼـ ٗؽغْ ثبؽ وف سٌبٙ ٗي

 ١فُك وكاٝاـ ٛجٞؼ



 ٌٞؼ. )ػالٟٝ ثف ١ف زيك، ٠٘١ زيك ث٠ ٗب ؼاؼٟ ٗي

 اي ١ير ٝهل٠ فاـ غٞؼ اوز ثيؼـ وفقٗيٜي ٛلفيٚ ٌؽٟ ٠ً ٗطٌٕٞ ث٠ سٌ

 اـقٌيٖ ٗب ٠٘١ ثي

 ضشي وفغي ٌفٕ ٗفؼٟ

 ًٍق ـٗك ًٞـ ٌٛٞش٠ ٌالمضشي 

 اٛؽ ١بي ُؽايبٙ اق ٢ٌف١ب آٝيػش٠ غ٠ٌٞ

 اٛؽ( ١بي ُفكش٠ ١بي غٍٖ ٝ ؿٕت دٜب١ِبٟ ز٢فٟ غب٠ٛ

 ؿيفٜٗشظفٟ

 ٛب٢ُبٙ

 آيٜؽ آ٢ٛب ١٘ٞاـٟ ث٠ ١يأر ًٔ٘بر ؼـٛ٘ي

 سفًؽ ب ٗي١ يبٙ ٓتؼـ ُْٗ ٗيػي اق ؿ٠ٔ ٠ً 

 ٍُبيؽ ث٠ ٌٌْ دفوشٞيي ٠ً ثبّ ٗي

 ٛبٜٗشظف.

 ٛب٢ُبٙ

 ُلش5ٖ ١بي ؼٝـ ٗي ١٘سٜبٙ ٠ً ؼـ اٝاٙ غفؼوبٓي، وبّ

 «ايٜي دف اق ثبـ آٗؽ، ثب ثبـ...»

 ٌؽ اي ث٠ خٔٞ دفسبة ٗي ٝ ٛب٢ُبٙ ٠ً٘ٔ

 ٠ٌٛ ديً اٛؽيٍيؽٟ ثبٌؽ.آ ثي



 ٗب١ي

 خِٚ

 ثبّ ٗفؽ قـيٚ

 اكفاقؼ ي، ثبؼثبٙ ثفٗيا ٝ زٜيٚ اوز ٠ً ايٜي ؼـ وف ٗٚ ًٍشي

 ثب ثبـي اق ضفٝف اّٝ ًٔ٘بر

 آقٜٗؽ سدىٖ سّٞـ اوز

 ٛب٢ُبٙ!

 ـٗك١بي ؿبكِٔيفًٜٜؽٟ خ٢بٙ

 ٌٌلؽ ٛٞـ ٗي

 ١بي ٛبقى ٛي٘فٝق ؼـ ايٞاٙ

 وذفؼ ٗبٜٛؽ ـ١فٝي غٞاثِفؼ اق ؼـٝٙ خِْٜ ـٟ ٗي

 ًٜؽ ؼـ اٛؽإ غلش٠ آة ـغ٠ٜ ٗي

 ؼ١ؽ. ١ب خبٙ ٗي اي قٛؽُي، ث٠ ٛبٕ ثفاي ٓطظ٠



 

 

 

 

 

 وفثبق خٞاٙ

 

I. 2ؼـغز ؼـ اثف١ب 

 آٙ وفثبق خٞاٙ

 غٜؽٟ ثف ٓت، آـاوش٠ ٝ ٌفِٗيٚ

 ١٘سٞٙ ؼـغز ١ٔٞ ثٞؼ.

 اي ٘اليي قيف ٠ُٛٞ

 ثب خٟٔٞ ١ٔٞ

 ؼـ ٛي٘فٝق قـؼ.

 خٜجً ؼـغز ١ٔٞ، غفاٗيؽًٛ ث٠ ١ِٜبٕ ٝقي ثبؼ

 ثف كفاق سذ٠ ثٞؼ.

                                                 
 El joven Soldado 
2
 Arnol Quieto Entre Nubes 



 ٓجػٜؽي دفـَٛ

 ١٘سٞٙ ٌٌٞك٠ ٛٞـن ١ٔٞ.

 اق ٓؿار يؽٟدٌٞقٗبٛي 

 ه، ٝاهؼي ١ٍيبـ ٝ غٞؼثيٚ.ٝ وذ

 ١٘سٞٙ ؼـغز ١ٔٞي ثف٠ٜ١.
 

 ٠ً ثب دىف١بي ؼيِف ثبقي ًٜؽ، ػبؼر ؼاٌز

 ١بي وفًً ػّف١ب، ؼـ ؼٓشِٜي ١يدبٙ

 ٌٌٜٜؽُي يي ٗٞج

 ًٍيؽ. ٠ً غٞؼ ـا ث٠ ػوت ٗي

 ُفؼاٛؽ ٝ وف ثفٗي

 ثبؼ ؿِ٘يٜي اثف١بي ُىشفٛؽٟ ـا خبـٝ ًفؼ

 ١بي آٛبٙ ـا اق ٗيبٙ ثفؼ، ٝ آثبـ ٝ ٍٛب٠ٛ

 ١ب ؼـ ثبؿس٠ كفٝ ـيػشٜؽ، ثفٍ

 آٟ ثبؼ ٝقٛؽٟ ث٢بـي! -

 ١ب، ضفًز ؼـ ٗيبٙ اثف١ب، ًٞؼًبٙ، ثفٍ ؼـغز آـإ ٝ ثي

 ُؿاٌز5 ١بي غٞؼ ـا ؼـ ٗيبٙ ٗي ٝ وفثبق ٠ً دفوً

 ١ب ثبؼٛؽ؟ آيب ٠٘١ زيك اثف اوز، ٠٘١ ثفٍ

 ١٘بٙ اثف١بيٜؽ؟ ٌٜبويٖ آيب ؼـغشبٛي ـا ٠ً ٗب ٗي



 ًٜٖ، دٞوز ايٚ ؼـغز،  ٗيٗٚ ٓ٘ه  ـا ٠ًاي  ايٚ ٌبغ٠

 اثفٛؽ يب غٞاة؟ ٠٘١ يٚاايٚ ًٞؼًبٙ، 

 ٝ آٙ ؼغشف ٝ ػٙف ٗٙجٞع اٝ،

 ؾٝم آٗيكٟ

 اثف ٝ ٠ٗ

 اٛؽ؟! ثب ثبؼ ضْ٘ ٌؽٟ يوػش ث٠ً٠ 
 

 وفثبق ُؿٌز

 اثف ويبٟ وبًز.

 

II. !ّزٜؽ وإا 

 س٢ٜب اٛؽيٍيؽٙ، آيب س٢ٜب ُفيىشٚ ٛيىز؟

 ـيكٛؽ،  ثفغي اٌي ٗي

 اٛؽيٍٜؽ. ، ٗييِفاٙؼ

 اٛؽي٠ٍ ٗٚ،آيب 

 ُفيؽ؟ اٛؽيٍؽ. ٗي ٝهشي غٞؼ ٗي

 آيب ؼـ ٗٚ آة ٝ ٛ٘ي ٝخٞؼ ٛؽاـؼ،

 آيب ؼـ ٗٚ اٌي ٛيىز؟

 اٛؽي٠ٍ ٗٚ وفغفُي اوز،



 ٠ً اق ؼ١بٙ زب١ي،

 ٝ سذٜؽٟ، زٌبٙ غٞٙ

 ث٠ ثيفٝٙ دفسبة ٌؽٟ اوز.

 س٢ٜب اٛؽيٍيؽٙ آيب، س٢ٜب ٗفؼٙ ٛيىز؟
 

 اٛؽيٍيؽ، ٝ آٙ وفثبق خٞاٙ، ث٠ غٞؼ ٗي

 ػبـيشي غٞؼ،« يٞٛيلفٕ»ث٠ 

 ٝ ث٠ ز٢فٟ ػبـيشي غٞؼ،

 س٢ٜب ٗفؼٙ، ؼـ آٝاـ اٛكٝا ٗفؼٙ.

 ٝ يٌجبـُي ثب١ٖ١فزٜؽ ٗب ثب يٌؽيِف ث٘يفيٖ، ٠٘١ 

 ثب يٌؽيِف ؼـاق ث٠ ؼـاق ثف قٗيٚ ثيلشيٖ

 ١٘بٙ ؼـاق اكشبؼٙ ثف ٗب ؿٔج٠ غٞا١ؽ ًفؼ.

 ٗيفؼ. ٗيفؼ، س٢ٜب ٗي ١ف يي اق ٗب ٗي
 

 ـٕ،ؼا آيب ٗٚ وفٝؼي ـا ٠ً ؼٝوز ٗي

 غٞا١ٖ آٝـؼ؟ يبؼث٠ 

 اٛؽاق ؼيؽاـ، ، زٍٖيبؼٗبٛؽٛي ث٠سّٞـ 

 ٠ً ٗٚ ٓ٘ه ًفؼٕ، آـ اٛؽاٗي ـا يبؼث٠ 

 ؼاٜٗي ـا ٠ً ثؽـ آٝـؼٕ،



 ،ثػً ٓؿرػٙف ؼٓذؿيف، ٘ؼٖ 

 آيب ده اق ٗفؼٙ ؼٝثبـٟ خبٙ غٞا١ٜؽ ُفكز؟
 

 آيب ٗفٍ ٗيالؼ ؼٝثبـٟ ٠٘١ زيك اوز،

 ؼـ يي ٓطظ٠، ثكـٍ، ثؽٝٙ آيٜؽٟ،

 زيك، سٞهق ٠٘١

 ثب ـ١ب ًفؼٙ اؼا٠ٗ ٠٘١ زيك؟

 ٗفٍ ثب ٠٘١ س٢ٜبيي، ثب ٠٘١ سّٞـ ٗٚ،

 ٗفٍ ث٠ س٢ٜبيي، ؼـ ٗيبٙ اٛكٝا...
 

 وفثبق ؼـ ٗيبٙ وٌٞر، ٜٗكّ ًفؼٟ ثٞؼ

 ؼاؼ ُٞي كفا ٗي

 ث٠ سفٖٛ يي ديبٛٞي غيبٓي،

 ٌؽ. ٠ً ث٠ ٝوي٠ٔ غٞؼ ؼيِف اٝ ٛٞاغش٠ ٗي

 

III. ُلشِٞ ؼـ يي ٗيػب٠ٛ 

 اي ًٞـ ٌؽ آي٠ٜ

 ١بي ٗفؼاٙ ؿفم ٌؽٟ ٝ ز٢فٟ

 غٞؼ ـا ؼـ ٗيبٙ ؼٝؼ آي٠ٜ ؿفم ًفؼٛؽ.



 ١ب، ِؽاي س٘بٕ ـَٛ

 ِؽا١بي ؼٝؼ ٝ غبًىشف.

 ؿفٝة ٌٜج٠، ثؽٝٙ ٗفغّي.

 ٌٞؼ، س٢ٜبيي ثب ٗفؼٗبٙ دف ٗي

 وٞقؼ. ٝ ٠٘١ زيك ٗي

 )ثبؼ ؿفة ؼٝ ثبؼوز5

 ؼـ ٌجي ٌجطي اق ُبٝٗيً،

 ؼٕ، ٌٍٓفي اق دفٛؽُبٙ ـٌٜٝبيي غبًىشفي، ٝ ؼـ وذيؽٟ

 ٠ آٛبٙ زٜيٚ ُلش5ٖث -

 ؼاٜٛؽ ٠ً ٗب غٞا١يٖ ـكز، آ٢ٛب ٗي

 آ٢ٛب ٜٗشظف ٗب ١ىشٜؽ...

 ؼٝٛؽ، ؼـ ٌت ؼغشفاٙ خٜٞثي ثف٠ٜ١ ٗي -)

 اٛؽ ـؼ دبيٍبٙ ثف ٌٚ. وشبـُبٙ كفٝ اكشبؼٟ

 ١ُٞف١بي ث٠ وبضْ اكشبؼٟ اق ؼـيب(

 ، يي ٌٗكيٌيدٞوز يبٟوٗب و٠ سٚ ثٞؼي5ٖ يي  -

.ٚٗ ٝ 

 غيك دي٘ٞؼيٖ، وي٠ٜ ٗب ـاٟ غٞؼ ـا ؼـ ّ٘ٞ ٗيؽاٙ

 اٗب ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ ؼيٞاـ ـويؽيٖ ٛٞـاكٌٜي...



 ؼـ ٢ٌف وِٜي -)

 ثفف اٛج١ٞي، اق دف١ب اوز(

 آ٢ٛب ٗب ـا ث٠ قٛؽاٙ اٛؽاغشٜؽ -

 غٙبة ًفؼٕ.« ٗبؼـوَ»وفاٛدبٕ قٛؽاٛجبٛبٙ ـا 

 ـا ثفاي ٗب ث٠ ًبـ ثىشٜؽ« آة وفؼ» ٌٌٜد٠وذه، آ٢ٛب 

 .١بي غٞؼ ـا ؼـآٝـؼيٖ ٗب ٓفقاٙ ٓجبن

 ١بيي ؼاؼٛؽ. ثىيبـ ؼيف، ث٠ ٗب ٗٔطل٠
 

 ؼـ دبييك، ثِؿاـ ؼـغشبٙ ًٜبـ ـٝؼغب٠ٛ

 ١بي قـؼ غٞؼ ـا ثفٍ

 .يكٛؽكفٝـثف ـٝي ٌب٠ٛ آة 

 ٝ غٞـٌيؽ ثف ـٝي خفيبٙ ؼـيب

 يآـاٗ ث٠ؼوشي ثبٌؽ ٠ً 

 ؼ١ؽ( ُٔٞي ٓفقاٛي ـا ٛٞاقي ٗي

 ده اق يي ٗبٟ، ٗٚ اٝ ـا ؼيؽٕ. -

 اثشؽا، ويٜ٘ب،

 ث٠ ـاٟ اكشبؼيٖ آِٛبٟ ثفاي ـهُ

 وبؿفي زٜؽ دي٘ٞؼٕ.

 اي زٜؽ... ١بي غٔٞر ثٞو٠ ٝ ؼـ ٠ٌُٞ



 ١بي وفظ ِطفا غٞـٌيؽ، وَٜ -)

 اٛؽ. ٝ خِٜٔي ػبٌوب5٠ٛ آ٢ٛب ٗبـاٙ

 ١بي وفؼ، ؼـ ثىشفي ثف ؼ١ب٠ٛ آسٍلٍبٙ...( آٙ ػٍن

 اوز. آسً ؼٝقظ آسٍي وفؼ -

 كفيبؼ١بي ؼٝؼ، كفيبؼ١بي غبًىشف.

 ٝ س٘بٕ آو٘بٙ

 ي آي٠ٜ ثٞؼ.آو٘بٙ ٌٗؽـ ي

 



 ؼالئي ثفاي ٗفؼٙ

 

2 

 ُلشٜؽ ُف١ٝي ؼـثبـٟ وفقٗيٚ ٗب وػٚ ٗي

 اٛؽيٍيؽٕ، ٗٚ اٗب ث٠ قٗيٚ كويف ٗي

 ٗفؼٕ غبى ٝ آكشبة

 غيبثبٛي ٝ ؼيٞاـي،

 ٝ ٗفؼي غبٗٞي ايىشبؼٟ ؼـ ثفاثف ؼيٞاـ.

 ١بيي ٠ً ؼـ غٞـٌيؽ سبثٜبى وفقٗيٚ ٗب هؽ ثفاكفاٌش٠ ٝ آٙ وَٜ

 ٝؼغب٠ٛ ايىشبؼٟ...ٝ ـٌٜٝبيي ثف٠ٜ١ ٠ً ؼـ ـ

 ًٜٜؽ، ٠ً ضبكظ٠ ٗفا سـؿي٠ ٗي  زيك١بي كفاٗٞي ٌؽٟ

 ٌٞٛؽ، زيك١بي ٛبٗفثٖٞ، كفاغٞاٛؽٟ ٛ٘ي

 ـؤيب١بي يي ـؤيب، آٙ ضٕٞـ١بي ٛب٢ُبٛي،

 ُٞيؽ ٠ً ٝخٞؼ ٛؽاـيٖ ٝخٞؼٌبٙ ث٠ ٗب ٗي ٝاو٠ٙ ث٠، ٠ً قٗبٙ ١ب ١٘بٙثب 

 ًٜؽ ٠ً قٗبٙ ١٘بٙ اوز ٠ً سؽاػي ٗي

 ثيٜؽ. غٞاة ٗي ٠ً آٙٝ 
 

                                                 
 Razones Para Morir 



 ًٍٞـي ٛيىز،

 قٗيٜي اوز ٝ سّٞـ آٙ،

 ًٜٜؽ... غبى ٝ آكشبة ؼـ قٗبٙ قٛؽُي ٗي

1  

 ُٞيٜؽ. ؼيِفاٙ ثب ٗٚ اق ٌٌٟٞ وػٚ ٗي

 آغفيٚ؟

 آيب ُْ آغفيٚ اوز؟

 ـٝؼ ؼـغٍٜؽُي سبقٟ آٙ اق ٗيبٙ ٗي

 اُف ثبؼي، ضشي،

 ١بي سٞ ثٞقؼ5 ثف ؼوز

 ُْ اٌشيبم ـا ـهّي اوز،

 س٢ٜب ـهُ.

 غز آغفيٚ اوز؟آيب ؼـ

 ١بي آٙ ٛيك؟ ٝ ثفٍ

 ًٜؽ ثبؼ ٛدٞا ٗي ـديفا١ٜي ٠ً ؼ -

 ؟اٛؽ ٌؽٟ وبغش٠ ١ب آيب ؼـ غٞـٌيؽ ٝ آي٠ٜ

 ٢ٛبيز، ايٚ آو٘بٙ، ايٚ آـاًٗ ثي

 آيب ١٘بٜٛؽ ؼيفٝق اوز؟



 ؟اٛؽ ٌؽٟ وبغش٠آيب اثف١ب اق وَٜ 

 ٛيىز5 ٗبٛؽُبـزيكي ثفاي ١٘ي٠ٍ 

 ٗٞخٞؼي اثؽي.

 ١بيي ؼيِف، ١ب ثف ٓت ٓت

 ٌٜبيي ثف ًبًْ ٗٞج، قٛؽٟ،ـٝ

 وبقؼ سٜلىي ٠ً ؼـ ٢ٛبيز، خىٖ ـا ٗي

 ٝ ؼـ س٘بٗيز غٞؼ اوز ٝ ٓجفيك ٌؽٟ اوز.

 اي خبٝؼاٛي ثٞؼٙ، ثفاي ٓطظ٠

 قـؼ ٛىيبٙ، اضشفاق

 )ز٠ قيجبوز(
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 ـٝؼ، ضفًز ٗٞقٝٛي ٠ً ث٠ ٝوي٠ٔ ًٔ٘بر ث٠ خب٠ٗ غٞاة ٗي

 آقاؼي،

 غٞاٛؽ، ٗفا ث٠ وٞي ٗفٍ كفا ٗي

 قٙ اكىِٞٛف،

 ـٝؼ وفا ٗي ٌشبة ث٠ وٞي ـٝوذي ثب

 اوز. ُٔٞيً ـا خؿإ ُفكش٠

 ثبًفٟ اثيفي ؼٝـاٙ ثٔٞؽ ٗٚ



 قؼ آقاؼي ٗٚ، ثف ٗٚ ٓجػٜؽ ٗي

 اي ١٘بٜٛؽ ٝـ٠٘

 ٌؽ، ٠ً اق هؼف ١٘بٙ ٝـ٠٘ ٍٗب١ؽٟ ٗي

 اق غٞؼٗبٙ
 

 اٛؽ ١بي آقاؼي ثبّ

 ١ب، ثبؼي ؼـ ٗيبٙ ثفٍ

 ٠ً ثف ـٝي آ٢ٛب ٌٗثي ؼاـؼ

 ُٔي غٜؽاٙ ٝ غٞاثي

 ثيٜي5ٖ ـ آٙ ـؤيب١بي غٞؼ ـا ٗي٠ً ؼ

 آقاؼي،

 غٞـؼٙ ٗيٟٞ ٜٗ٘ٞع اوز،

 ثبقٍُبيي ؼـٝاقٟ ٗشفٝى

 ١بي قٛؽاٛي اوز( )ثبقٍُٞؼٙ ؼوز

 آقاؼ ًفؼٙ قٛؽاٛي اوز5

 ٠ً وَٜ، ٛبٙ ٌٞؼ، آقاؼي آٙ اوز

 ١بي ٛٞـٝقي ُفؼٛؽ ًبؿؿ١بي وليؽ ٗفؽ

 ١ب ث٠ دفٛؽُبٙ ثؽّ ٌٞٛؽ، ثفٍ

 ٝ اٍِٛشبٛشبٙ ٗفؿبٛي ثبٌٜؽ



 يك ؼـ دفٝاق اوز.٠٘١ ز
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 ُلشٜؽ. اٗب، ؼيِفاٛي ثٞؼٛؽ ٠ً ثب ٗٚ وػٚ ٛ٘ي

 ؼـ وٌٞر آٛبٙ،

 ؼاؼٕ. ٗٚ ث٠ وٌٞر غٞؼ ُٞي كفا ٗي

 ًٜؽ، ١ير زيك ٗفٍ ـا سٞخي٠ ٛ٘ي»

 اي اوز وٌٞر ـا آي٠ٜ

 «ٌٞٛؽ ١ب ؼـ آٙ ؿفم ٗي ٠ً س٘بٕ دفوً

 وٌٞر آٛبٙ ـٝ ؼ

 دبيبٙ ثٞؼ اي ثي س٢ٜب غ٘يبقٟ

 ٝ آِٛبٟ، -

 ١ير.



 

 

 

 

 

 ١لز ثؼؽاقظ٢ف

 

 ُفؼيٖ ٞف ػبؼي غٞؼ ثبقٗيلٗب ث٠ ِ

 ٝ ١ف ٌت، ١ف ٌت،

 ـٝيٖ ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ آٙ ولف ٗي

 خ٢ٜٖ ًٞزي اٗيؽ

 ـٝؼ5 ١بي ٌ٘ب كفٝ ٗي ٝ ٌجطي ٠ً ؼـ ُٞي

 ١بي ٌ٘ب ٛيىز؟ غٞٛي ؼـ ـٍ»

 زفا ؼـٝؽ؟

 ث٠ دفٛؽُبٙ ثِٜفيؽ...

 خ٢بٙ ؼـ آٛدبوز، ثب وٞاضْ غٞؼ

 ٝ ثىيبـ ؼٝـ اق آٛدب 

                                                 
 Seven P.M 



 اي ؼـ اٛشظبـ ٌ٘بوز، يًٍش

 «ثفاي ١٘ي٠ٍ.
 

 ؼاـٛؽ ٝ دب١ب ُبٕ ثفٗي

 ًٞة ٝ ٗٞج وفظ ثٜٔؽ وبضْ

 ـٝثؽ. آوب غبًىشف١ب ـا ٗي ٠ً ويْ
 

 قٛؽ آ٠ِٛٞٛ ٠ً غٞٙ ػبٌوبٙ اق ُٔٞي وذيؽٟ كٞـاٙ ٗي

 ؼـ آٙ ٌىشٍٞ 5ًٚ

 وبقؼ. خٜبيز، غؽايبٙ ـا ٗي

 ًٜؽ، سف ٗي ١بي غٞؼ ـا وفيغ ٝ ٗفؼ ُبٕ

 ٠ ز٠ ٝهز اوز5ؼاٛؽ ً اٝ ٗي

 ١ِٜبٕ آٙ ـويؽٟ  اًٜٞٙ

 ٌٞؼ. وٞاـ« سفاٗٞا»٠ً ث٠ 
 
 ؼٝـؼوز، ؼـ وبضْ ؼيِف»

 اٛؽ، خكايف ٗٞػٞؼ غٞاثيؽٟ

 ؼـغشبٙ ٌٞالي ـهُ ؼـ ثف ث٠ دبيٌٞثي ٍٗـٜٞٓؽ،

 ١ب ؼـ خٜجٍٜؽ، ١ب ثف ٌبغ٠ ٛبـٛح

 اٛؽ اٛبـ١ب ثف ٌبغ٠ سفى ثفؼاٌش٠



 اٛؽ، ١بي غٞؼ ـا ثفٝي ز٘ٚ دبٌيؽٟ ٝ ؼا٠ٛ

 بـُبٙ وفظ ؼـ آو٘بٙ وجك،وش

 «ثف ًبًْ قـؼ ثبٗؽاؼ...
 

 اٛؽ5 سٔع ٌٌلش٠ يآٗؽ غٞي١ب ث٠ سجىٖ  ٝ ٓت

 اٛكٝا ؼـ يِفاٙؼ

 غٞاٜٛؽ؟ غٙبث٠ ـا ثف ٌ٘ب ٗي
 
 ثٞؼٕ؟« ٌفاة»ٝ « ٛبٙ»ُٞيؽ ٠ً ٗٚ  آيب اٝ ٛ٘ي»

 ثٞؼٕ؟« آة»ٗٚ  ٠ً ُٞيؽ يٛ٘آيب اٝ 

 ١ب، ٘ال كفا١ٖ آٝـٛؽ سٚ

 ق ٛبٙا ٌؽٟ وبغش١٠٘سٞٙ ٘الي 

 َٝ ٌفاة، ٓجبٙ ُٔفٛ

 «ٝ آة، ثف١ِٜي...
 

 اككايؽ ١بي غٞؼ ٗي ٝ ٗفؼ، ثف ٌشبة ُبٕ

 ٌٜبن ثٞؼ ٝ ؼـوز ؼـ قٗبٛي ٠ً ثبيؽ ٝهز

 اي ديسيؽٛؽ، آٛبٙ اق ٠ٌُٞ

 ٌٜبن، ٝهز

 «.سفاٗٞا»غؽا ٝ 



 

 

 

 

 

 غيبثبٙ

 

 غيبثبٛي وبًز ٝ ؼـاق.

 اكشٖ يُيفؼ ٝ ٗ ؼاـٕ، دبيٖ ث٠ وَٜ ٗي ٗٚ ؼـ سبـيٌي ُبٕ ثفٗي

 غيكٕ، ثفٗي

 ؼاـٕ، ٝ ًٞـٗبّ ًٞـٗبّ هؽٕ ثفٗي

 آيؽ. ١بي غٍي كفٝؼ ٗي ١بي غبٗٞي ٝ ثفٍ دبيٖ ثف وَٜ

 ٢ؽ5ٛ ١ب هؽٕ ٗي ١ب ٝ ثفٍ ؼيِفي ٛيك دٍز وف ٗٚ، ثف وَٜ

 ؼاـؼ ٗٚ اُف ث٠ آـاٗي ُبٕ ثفؼاـٕ، اٝ ٛيك ث٠ آـاٗي ُبٕ ثفٗي

 ؼٝؼ. ٗٚ اُف ثؽٕٝ، اٝ ٛيك ٗي

 ُفؼ5ٕ ًىي ٛيىز. ثفٗي

 ـٝقٙ اوز. سبـيٌي ثي

                                                 
 La Calle 



 ـٕٝ اق ايٚ قاٝي٠ ث٠ آٙ قاٝي٠ ٗي

 ـوؽ. ٠ً ١٘ي٠ٍ ث٠ غيبثبٙ ٗي

 ٠ٛ ًىي ؼـ اٛشظبـ ٗٚ اوز،

 ًٜؽ، ٠ٛ ًىي ٗفا سؼويت ٗي

 ؼـ ضبٓي ٠ً ٗٚ،

 اكشؽ. ًٜٖ ٠ً ث٠ قٗيٚ ٗي ٗفؼي ـا سؼويت ٗي

 غيكؼ. ٝ ثفٗي

 ثيٜؽ ٝ ١ِٜبٗي ٠ً ٗفا ٗي

 ُٞيؽ5 ٗي

 .ًه ير١



 

 

 

 

 

 ش٠هّيؽٟ ُىيػ

 

 آٝـٕ ٗٚ ايٜي ٗفٍ غب٠ٛ غٞؼ ـا ث٠ غب٘ف ٗي

 ٗب ٗفٍ غب٠ٛ هؽيٖ غٞؼ ـا كفاٗٞي ٛػٞا١يٖ ًفؼ،

 ١فزٜؽ، ٛػىشيٚ ٔفث٠ ثٞؼ

 ٛبثٞؼ ٌؽ. وفػز ث٠غب٠ٛ 
 

 بي ٗوؽن١ زيكي ؼـ آٛدب ٛجٞؼ، ٠ٛ سػز، ٠ٛ ـٝؿٚ

 ٌٜٕٞ، ثبٙ ٗيؼ١بي ٛف يٌبيي د٠ٔ ١ب ـا ؼـ ٗٚ )ُفي٠( ٝ ٛدٞاي ٛي

 اي٘ٚ ًفؼٟ ثٞؼ، ديٌفي ٠ً غٞؼ ـا

 آيؽ ّ آٟ ًٍيؽٙ اوز ٝ ثبق ٌؽٙ ٝ ٗفؼ ٗفؼٟ ث٠ ؼـٝٙ ٗيبؼـ ض

 ٗيبٙ يي ؼـٝاقٟ ٝ ٗفٍ، كب٠ِٔ ًٞسب١ي اوز،

                                                 
 Elegia Interrumpida 



 سٞاٙ يبكز. ثفاي ضْ ٗؼ٘ب كفِشي ثىٜؽٟ ٗي يؼٌٞاـ ث٠ٝ 

 ث٠ ثبال ِٛبٟ ًٚ ٝ ثجيٚ ز٠ وبػشي اوز،

 ثيٜي5 ؼـوز ١ٍز ٝ ـثغ اوز. ٝ ٗي

 ُٞيؽ ز٠ وبػشي اوز، ؼ١ٖ ٠ً ٗي يٝ ٗٚ ث٠ وبػز ؼيٞاـي ُٞي ٗ

 ٝ و٘ح وف يفٟغوبػز 

 ٘بيؽ،ٛ ٠ً ١٘ٞاـٟ قٗبٙ ـا ٗي

 ـٝؼ ٝ ١فُك، ٠ٛ سٜؽ ٗي

 ٗبٛؽ. ٗي ثبق دهٝ ٠ٛ 
 

 .آٝـٕ ٗٚ ايٜي ٗفٍ غب٠ٛ غٞؼ ـا ث٠ غب٘ف ٗي

 ٗفؼ، قٛي ٠ً ١ف ٌت، ده اق ٌت ديٍيٚ ٗي

 هٙبـي ٠ً ١فُك ث٠ ضفًز ؼـٛيبٗؽ.

 ٌي اٛؽٟٝ ٝ ؼـؼ اٝ ٝ ثي

 فيبؼ ثٜٔؽ ثؽـٝؼي ثٞؼك

 آقٜٗؽي ؼ١بٙ

 ،ٛله ييآٝيػش٠ ث٠ ـٌش٠ ثبـيي اكىٞن غٞاٙ 

 اٛؽ، زٍ٘بٛي ٠ً ١فُك ثىش٠ ٍٛؽٟ

 كفوشٜؽ، زٍ٘بٛي ٠ً ػالئٖ ـٗك ـا ٗي

 ٝ ٗيبٙ زفاؽ ٝ زٍ٘بٙ ٗٚ وفُفؼاٙ ١ىشٜؽ،



 ًٍؽ غيفُي ٗ٘شؽ ٠ً ِٛب١ي ؼيِف ـا ؼـ آؿٞي ٗي

 ٌٞؼ ، ؼـ آؿٞي ؿفم ٗيؼٝـ اوزآ٠ٌٛ 

 ُفيكؼ آغف ؼوز، ٗيٝ ث٠ 

 ِٛفؼ ٝ اق وبضْ ٗي

 ٠ً ز٠ِٛٞ ـٝش ؼـ ضبّ ؿفم ٌؽٙ اوز

 ُٞيؽ، ٝ ثؽٙ ـا سفى ٗي

 يبثؽ... سٞاٜٛؽ ث٠ اٝ غيفٟ ٌٞٛؽ ٛ٘ي ١ب ـا ٠ً ٗي ٝ ١فُك زٍٖ

 ٝ ايٚ غيفٟ ٌؽٙ آيب

 ًٜؽ؟ ٗفا ث٠ ٗفٍ ؼػٞر ٛ٘ي

 ٌبيؽ ٗفؼٙ ثب ًىي ؼيِف ٗفٍ ٛجبٌؽ.

  ًه ير٠١ ٗيفيٖ ً ٗي ـٝ اقآٌٙبيؽ ٗب س٢ٜب 

 ٍٗشبم ٗفؼٙ ثب ٗب ٛيىز.
 

 آٝـٕ. ِٗف غب٠ٛ غٞؼ ـا ث٠ غب٘ف ٗياًٜٞٙ ٗٚ 

 ًىي ٠ً ثفاي وبػشي زٜؽ، ث٠ غب٘ف ٗٞٔٞػي،

 ؿبيت ثٞؼ،

 ؼاٛؽ، ٠ٛ خبيي ـا ٠ً ؼـ آٙ ُٖ ٌؽٟ اوز ٗي ًه ير١ٝ 

 ٌٜبوؽ. ٝ ٠ٛ وٌٞسي ـا ٠ً ث٠ آٙ ٝاـؼ ٌؽٟ اوز ٗي
 



 ده اق ٌبٕ، ١ف ؿفٝة

 ٌٞؼ، ٠ ث٠ وٞي ثي٢ٞؼُي ١ؽايز ٗيؼـَٛ ً ؼـَٛ ثي

  اٛش٢ب ٠ً دبيبٙ آٙ، يب خ٠ٔ٘ ٠ً ثي

 ٌٞؼ. اق سبـ ٛبقى ػٌٜجٞر وٌٞر آٝيػش٠ ٗي

 ٍُبيؽ5 ؼ١ٔيكي ثفاي ثبقٍُز ٗي

 ٌٜٞيٖ، ١بي اٝ ـا ٗي ٗب ِؽاي ُبٕ

 ـٝؼ، اق ٛفؼثبٙ ثبال ٗي

 ايىشؽ... اٝ ٗي

 غيكؼ ٝ ًىي اق ٗيبٙ ٗب ثفٗي

 ثٜؽؼ. ٝ ؼـ ـا ٗطٌٖ ٗي

 اٝ،اٗب 

 ثيفٝٙ اق آٛدب، دٍز ؼـ

 ٝـقؼ. ١٘سٜبٙ اِفاـ ٗي

 اٝ ؼـ ١ف ضلفٟ ٝ ؼـ ١ف ٌٌبف

 ًٍؽ، ث٠ ً٘يٚ، ؼـاق ٗي

 ١ب وفُفؼاٙ، ؼـ ا٘فاف ٢ٌف. ؼـ ٗيبٙ غ٘يبقٟ

 ٛ٘فؼٟ اوز، يـاوش ث٠اٝ 

 ُٖ ٌؽٟ اوز.



 ٝ ١فزٜؽ ٌٗ٘ٚ اوز، س٘بٕ ؼـ١ب ـا ثجٜؽيٖ،

 اٝ ١٘سٜبٙ اِفاـ غٞا١ؽ ٝـقيؽ.
 

 آٝـٕ. غب٠ٛ غٞؼ ـا ث٠ غب٘ف ٗيٗٚ اي٠ٌٜ ٗفٍ 

 اٛؽ، ١ب، اٗفٝق ؼـ ؾ١ٚ ٗٚ ُٖ ٌؽٟ ز٢فٟ

 ١ب، ثؽٝٙ زٍٖ ز٢فٟ

 اٛؽ، يب ثب زٍ٘بٛي س٢ي ٠ً غيفٟ ٗبٛؽٟ

 ،ُٕفؼ آ٢ٛب ث٠ ؼٛجبّ ـاق غٞؼ ٗي ٌبيؽ ٗٚ ؼـ

 دفٝـؼُبـ غٞٙ،

 اِٛيكؼ، ٠ً غٞؼ ـا ؼـ ٗٚ ثفٗي

 ثٔؼؽ؟ دفٝـؼُبـ يع، ٠ً ٗفا ٗي

 وٌٞر آ٢ٛب،

 ٗٚ اوز،آي٠ٜ قٛؽُي 

 ؼـ قٛؽُي ٗٚ، 

 ٗفٍ آ٢ٛب اؼا٠ٗ ؼاـؼ5

 ؼـ ٗيبٙ اٌشجب١بر آ٢ٛب،

 ٗٚ آغفيٚ اٌشجب١ٖ.
 

 آٝـٕ ٗٚ ايٜي ٗفٍ غب٠ٛ غٞؼ ـا ث٠ غب٘ف ٗي



 ؼايفٟ ٛبٗٙ٘ئٚ غيبالر،

 ُفؼؼ، ٠ً ١٘ٞاـٟ ث٠ ٛو٠ٙ آؿبق غٞيً ثبقٗي

 غيٞي ٠ً اق غبى اوز،

 اق غبى ٝ غبًىشف،

 ؼـٝؿِٞيي ؼ١بٙ،

 ٝ غٞؼ ؼـٝؽ،

 ٛبٗٙجٞع خ٢بٙ،٘ؼٖ 

 سلبٝر، غٞٛىفؼ ٝ ثي

 ؼٝقغي ٗٙٔن ثب يي آي٠ٜ، ٠ٛ زيكي ؼيِف،

 ٓطظ٠ ٗفٍ ٜٗشظفٛؽ، ٠٘١ آ٢ٛب ٠ً ؼـ

 ٛؽؼ١ف ز٠ ٠ً ثٞ -٠٘١ آ٢ٛب ٠ً ٛجٞؼٛؽ

 اًٜٞٙ ١فُك ٛػٞا١ٜؽ ثٞؼ،

 غيكٛؽ، ؼـ ٗٚ ثفٗي

 ًٜٜؽ، ٝ ٘ٔت قٛؽُي ٗي

 ٝ غٞا١ً غٞـؼٙ ٛبٙ

 ٝ غٞـؼٙ ٗيٟٞ،

 ٝ غٞا١ً ٌٛٞيؽٙ آة،

 ٌٞؼ. ٌٛبـ ٗي٠ً ا



 اٗب ايٜي، آثي ٛيىز،

 ٠٘١ زيك غٍي اوز.

 ٛبٙ ٘ؼ٘ي ٛؽاـؼ

 ٝ ٗيٟٞ سٔع اوز

 ػٍن ـإ ٌؽٟ اوز، خٞيؽٟ ٌؽٟ اوز،

 ١بي ٛبٗفيي قٛؽاٙ ٝ ؼـ ٗيبٙ ٗي٠ٔ

 ث٠ ثٜؽ ًٍيؽٟ ٌؽٟ اوز؛

 ٗي٘ٞٙ اوشٜ٘بءُف

 ٝ ٗبؼٟ وَ سفثيز ٌؽٟ!

 ثٔؼي ؼـ ضبّ ثٔؼيؽٙ سٞوز، اٛس٠ ـا ٠ً ٗي

 هفثبٛي سٞ،

 ، خالؼ سٞوز،غٞؼ

 اٛج١ٞي اق ـٝق١بي ٗفؼٟ،

 ١بي ٗسب٠ٓ ٌؽٟ، ـٝقٛب٠ٗ

 ١بي ٝـٕ ًفؼٟ، ٌت

 ؼٗبٙ، ٝ وذيؽٟ

 يي ديٞٛؽ

 يي ُفٟ ؼٝٛؽ5ٟ



 ؼـٝؼ ثف آكشبة، »

 ثف ػٌٜجٞر،

 «ٝ ٠ٛ ثف ػؽاٝر ٝ ًي٠ٜ...
 

 ٝاـ اوز ايٚ خ٢بٙ ثيبثبٛي ؼايفٟ

 ـوي( )ث٠ ١ف ًدب ٠ً ـٝي، ث٠ ٛو٠ٙ آؿبق ٗي

 ث٢ٍز ثىش٠ اوز،

 ؼٝقظ س٢ي اوز.ٝ 



 

 

 

 

 

 ث٠ وٞي ٌؼف

 

2 

١بيي ٠ً ؼـ يي ـثغ وبػز اق ؼـغز وٞغش٠ قثبٙ  ًٔ٘بر، وفٗبي٠

١ب، ـاٟ ٝـٝؼ ٝ ـاٟ  غٞي اٛؽ، ثيٚ ِجص ثػيف١ب ٝ ٌت ثيفٝٙ ًٍيؽٟ ٌؽٟ

 ـٝؼ. ؼ١ٔيكي ٠ً اق الٌٗبٙ ث٠ ػؽٕ ٗي غفٝج ٝ ـا١ي ث٠
 

ؼـ ٌٌٖ  زفغيٖ، ؼـ ٌٌٖ ٗؼؽٙ، ديسيٖ ٝ ٗي ٗب ؼـ ٌٌٖ ضيٞاٙ ٗي

 ٌؼف.  قٗبٙ. سب ـا١ي ث٠ غبـج ثيبثي5ٖ
 

 ٌٞؼ. وفوػشي آٙ ز٢فٟ ٠ً ِٛبٟ ٗٚ ثف آٙ ؼٝغش٠ ٗي

 ديٍبٛي ٗىٔص

 ديً اق وٞاؼ وٞغش٠ كشص ٍٛؽٟ يي ـٝوشب.
                                                 

Hacia el Poema  اوز« ػوبة يب غٞـٌيؽ»٠ً اق ٗد٘ٞػ٠ 



 ده اق ٗطبِفٟ ـٗك ٝ ـاق د٢ٜبٛي.

 ٗبٓيػٞٓيبي آسٍلٍبٛي.

 ثشٚ هفٙ ٗب سٞـ دٞقٟ غيفغٞا١ب٠ٛ ديٍٞا، ٗؽيف،ًبـيٌب

ًٜؽ ٠ً اؤط٠  اػالٕ ٗي زٜيٚ -ـيىٜؽُبٙ سبـ١بي ػٌٜجٞر ٗٚ، سٞ، اٝ، -

 ز٢فٟ، ٗدفؼار. ١بوز؛ ٗؼوٞالر ٝ ٜٗوٞالر ثي ز٠ ًىي ٛبغٚ ؼوز

١بي ثكـٍ اٛشوبٕ  ، دؽـ آو٘بٛي، اق غٞؼ ثبثز س٘بٕ ايٚ ثزدفٝـؼُبـ

 ُيفؼ. اٝ ٗب، ٗي

 .ًه ير١ٝ  يي ير١ٗب ٝ ا5ٝ 

ًٍبٛؽ ٝ  ًٞـي ٗي ٌٞؼ، ُٞاٟ ٗشفاً٘ي ٠ً ٗب ـا ث٠ ٓطظ٠ ٜٗد٘ؽ ٗي

١بي  ٌٞؼ، ًٟٞ يػي ثكـٍ ٠ً ثب خفيبٙ ؼ١ؽ ٝ وذه آة ٗي دبوػي ٛ٘ي

 ٍُز. ثبقغٞا١ٖاي ؼـ ضفًز اوز. ٗٚ  ؼايفٟ
 

 ١بي سػيْ ـا دبـٟ ًٚ، ٗفًك اضىبن ـا كفٝثٜؽ5 ِٞـسي

 اٛلدبـ ـا ثفاِٛيك.
 

ديٞٛؽ ثٜؽ ٛبكي ـا ثِىْ؛ ٗبؼـ ـا ث5ًٌ آٙ خٜبيشي ـا ٗفسٌت ٌؽ ٠ً 

ٞدفؼاق ث٠ ٛبٕ ١ِ٘بٙ ثىيبـ ٗفسٌت آٙ ٌؽٟ اوز، ايٚ غٞاوش٠ ٌبػف ٛ

 ًبـ اوز ٠ً قٙ ـا ًٍق ًٜؽ. ٌبػف سبقٟ
 



آٗيك ـا اق قٙ، ؼـ ؼيٌش٠  ث٠ غب٘ف وػٚ، وػٚ ثِٞ، ثفٝٙ آـ ٛٞا١بي يأن

ًٜؽ، ثؽٛبٕ ٝ ـوٞا  ثٜٞيه ٠ً ٠ً٘ٔ دفٝاق، دفٝاق دفٛؽٟ ـا ز٠ِٛٞ ؼيٌش٠ ٗي

 ؼاـ( ًٚ. )ٝ ٠ٌٓ

 ٍُبيؽ5 ا ٗيقٗبٙ ؼٝ زيك ـ

 قؼٙ ـا... دٍشيوبػز 
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ًٔ٘بر، ػجبـار، ١دب١ب، وشبـُبٛي ٠ً ثف ٗطٞـ ثبثشي ؼـ ضفًشٜؽ. ؼٝ 

 ًبٓجؽ،

ًٜٜؽ. ًبؿؿ دف اق  ١ب يٌؽيِف ـا ؼـ يي ٠ً٘ٔ ٗالهبر ٗي ثىيبـي اق اٛىبٙ

ُٞيؽ، اق وٞي ًىي ث٠ اٝ  ضفٝف ٗطٞٛبٌؽٛي اوز، ثب ًىي وػٚ ٛ٘ي

ٝـ ُفؼؼ ٝ وذه ٗطٞ ٝ ٛبثٞؼ ٌٞؼ.  ؼ٠ٔؼيٌش٠ ٍٛؽٟ اوز، ٠ً ثىٞقؼ ٝ ٌ

٢ٛؽ. ٝ  آيؽ، ٝ ػٍن دب ث٠ ػف٠ِ ٝخٞؼ ٗي ٠ً ٌؼف دؽيؽ ٗي ـٝوز يٚااق 

 اُف ٗٚ ٛيىشٖ، سٞ ١ىشي.
 

دفؼاقٛؽ ٝ  ث٠ آكفيًٜ ًٔ٘بر ٗي اٛؽ يٜٗك٠٘١ٝ خب آ٢ٛب ٠ً س٢ٜب ٝ 

 آٝـٛؽ. اي ـا دؽيؽ ٗي ُلشِٞي سبقٟ
 

اي ؼـاق  ي ؼـ ًٜبـ ُؿٌش٠اي اق ػبكيز. ؼغشف كٞـاٙ ٝ ـيكي. ٓو٠٘

 ًٍيؽٟ اوز.



شب. ١ٞـا . ؼيٞاـ ٗػْ٘ وفظ ؼـ ٗيؽاٙ يي ـٝوٌفاة، آسً، ُيشبـ، ولفٟ

 ٝ كفيبؼ

ٌٞؼ، ٗفؼٗبٙ ؼـ ُفيك5  ٝاـؼ ٢ٌف ٗي ٝثفم قـمٛظبٕ ٠ً ثب ٟ ـٌبؼي، وٞا

 وفٝؼ١ب!

 ٛٞيىؽ5 سفيٚ زيك١ب، ٠ً غٞؼ غٞؼ ـا ٗي كٞـاٙ وليؽ، وجك، آسٍيٚ، آوبٙ

 ٌؼف.
 

. ٗٚ ٗفؼي غٞـٌيؽي ٝ قٛي آٝـؼ يٗؼاٌشٜي ـا كفا١ٖ  ظ٘ي ؼٝوزٌؼف ٛ

ًٜٖ، ٗفؼ غٞؼ ـا اق هؽـر غٞؼ ـ١بٛيؽٟ، ٝ قٙ  ثيٜي ٗي ٗبٟ ٗبٜٛؽ ـا ديً

ٛبدؿيفي ٠ً ؼـ ؼّ كٕبي  اق ثفؼُي غٞؼ ثؽـ آٗؽٟ اوز، ٝ ػٍن سىٌيٚ

 ؼـغٍؽ. ويبٟ ٗي

 ؽ.ٜيٝي ايٚ ػوبثبٙ وليؽ ـٌٜٝبيي ثٍِبثبيؽ، ـا١ي ث٠ ـ ٠٘١ ٗي
 

يبثؽ. ؼاٝـي ٌبػفا٠ٛ، ثف  ؼٕ غٞؼ ـا ٗي ؼـ ثبـ١ٝبي خجيٚ سٞ، ٌؼف، وذيؽٟ

 ثبـؼ5 آسً ٗي يٌفٗىبـػف٠ِ 

 اوٖ غبَ.خبيي ثفاي ٛىشبٓمي ٛيىز، ثفاي ٗٚ، 
 

 ٌٞؼ. ١ف ٌؼفي ث٠ ١كي٠ٜ ٌبػف دؽيؽاـ ٗي
 



١ب، ٗفؼاٙ ٝ  ١بي ٛبٗفيي، ؼـ غيبثبٙ ظ٢ف آيٜؽٟ، ؼـغز ثىيبـ سٜبٝـ ثفٍ

١ب، غيكاة قـؼ  اي اق ٌلبكيز غٞاٜٛؽ، كٞاـٟ ١بي غٞـٌيؽي ٗي قٛبٙ سفا٠ٛ

 دٌٞبٛؽ5 ٗفا ٗي

، اق ٘فين ؼ١بٙ ٗٚ وػٚ ٗٚ اوز١ير زيك اق ٗٚ ٠ً خكيي اق 

 ُٞيؽ. ٛ٘ي

 ُٞيؽ5 ١ِٜبٗي ٠ً سبـيع غلش٠ اوز، ؼـ ـؤيب١بيً وػٚ ٗي

ؼـ خجيٚ ٗفؼٗبٙ غلش٠، ٌؼف ِٞـسي كٌٔي اق غٞٙ اوز. ١ِٜبٗي ٠ً 

ٗيفؼ، ٌؼف ث٠  ٌٞؼ ٌؼف ٗي ٌٞؼ، سّٞـ ث٠ وٜؽ سجؽيْ ٗي ٗيسبـيع ثيؽاـ 

 ـوؽ5 كفخبٕ ٗي

 ديٞٛؽؼ. ٌؼف ث٠ ػْ٘ ٗي
 

 ٌبيىش٠ ـؤيبي غٞيٍشٚ ثبي.
 



 

 

 

 

 

 ؼـ ًفا٠ٛ خ٢بٙ
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 ًٜؽ5 غٞاثي ٗٚ سـؿي٠ ٗي ٛبدؿيف ٠ً اق ثي غؽاٝٛؽ ويفي

ًٜؽ،  ١بي ٗٚ ٜٛ٘بى ٗي ٠ ٠ً سٍِٜي خبٝؼا٠ٛ سفا ثب اٌيٜغؽاٝٛؽ سٍ

 آسً

 وفًً، ٛ٘ي ضفيُ؛

 ًٜي ار وٞـاظ ٗي وي٠ٜ ٗفا ثب غٜدف ؼٓشِٜي غؽاٝٛؽ س٢ي، سٞ

 ًٜي، ٗفا اق ٠٘١ زيك غبٓي ٗي

 سف ٝ ثيٍشف؛ ١ف ٓطظ٠ ػ٘ين

 غؽاٝٛؽ ِطفا،

 اي ـا ٠ً ٛ٘بق ٗٚ آٙ ـا دٌٞبٛؽٟ اوز5 سٞ وشفٝٙ ًفؼي ِػفٟ

                                                 
Ala orilla del mundo 



 غؽاٝٛؽ َُٜ،

 ٠ً ث٠ وٌٞر اٛىبٙ كوٗ ثب وٌٞر غٞؼ ٠ً دٌٞبٜٛؽٟ ٝ

 ؼ١ي؛ ًٜٜؽٟ اوز دبوع ٗيٙ د٢ٜب

 غؽاٝٛؽ س٢ي،

 غؽاٝٛؽ ١ير،

 ٝ غؽاٝٛؽ ٗٚ؛

 غٞٙ،

 ١ب ٝ ػؽاٝر آقٜٗؽ اٌي

 ٗٚ، يآٓٞؼ ثيفٝٙ اق ِطفا ُؿاـ غٞٙ

 اٛؽ. ٗفا ـ١ٜ٘ٞٙ
 

 غٞٙ قٗيٚ،

 ١بي غلش٠، ضيٞاٛبر ز٘ٚ

 ١ب، غٞٙ وَٜ ٌؽٟ ٗؼؽٙ

 ٝ آسً غلش٠ ٝ ٗىٌٞر ؼـٝٙ قٗيٚ،

 سٞ،

 ؼـ ث٢بـاٙ ؼٓذؿيف،غٞٙ ٌٞـيؽٟ ٌفاة ؼـ ضبّ خٌٞيؽٙ 

 ـٗن، غؽاٝٛؽ غٞـٌيؽ ثي

 غؽاٝٛؽ ـوشبغيك،



 ،ًٜٜؽٟ ٝ وشبـٟ ـغ٠ٜ

 غٞاة، ػٍن ٌٞـيؽٟ ٌيفيٚ ـا كٔٞر ثي

 ثبـؼ، اق كفاق كفٝ ٗي

 ١ب آٟ، غؽايي ٠ً ؼـ خٍٚ

 ،غٞاٛي يكفاٗقٛبٙ غٍِ٘يٚ ـا 

وبيي ٝ دفؼاغز  ١بي ًٟٞ ٠ُٛٞ آ٢ٛب ـا ٗي ُٞٙ ٝ وفيٚ ١بي ويبـٟ ٝ ٌٌٖ

 ًٜي، ٗي

 ضفًز ٝ ثفهي، ١بيٍبٙ ثي ي٠ٜو

 ؼ١ي ػجٞـٌبٙ ٗي

 اق خ٢بٛي ثف٠ٜ١ ٝ ؼيٞا٠ٛ،

 ـوؽ. ٝ سٍِٜي ث٠ ٌت ٝالُٞٙ ٗي
 

 غٞٙ،

 اي غٞٛي ٠ً ١ٜٞق ثب ؼـغٍٜؽُي آسً ٠ُٛٞ

 ، ًٜؽ يٗ ؼاـر ٠ٌٓ

 غٞٙ كفٝ سٚ ويبـٟ،

 قؼٟ هفثبٛي غٞٙ ثف ٌت ٌشي

 ُٜب١بٙ، ٝ غٞٙ سج٢ٌبـاٙ غٞٙ ثي

 غٞٙ ؼٌٜ٘بٛز ٝ غٞٙ دبًبٙ،



 غٞٙ غٞؼ سٞ،

 ٝ غٞٙ هفثبٛي سٞ.
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 ث٠ غب٘ف سٞ، ٍٗشبهب٠ٛ

 ُفؼٕ، ث٠ وٞي ؼٝؼٗبٙ غٞؼ ثبقٗي

 ـا١ي ث٠ وٞي زب١ي اق ؿجبـ

 خبيي ٠ً ٛٙل٠ ٗٚ

 ٛبٕ ٝ ٍٛبٙ ١بي ًٞـ ثي سفيٚ ـٝؼغب٠ٛ ثب ٢ًٚ

 ٝ ثب غبًىشف ٝ ٝيفاٛي

 ٌٞؼ. ثىش٠ ٗي
 

 إ ٝ آقاؼٕ ٠ً ث٠ ؼٛجبّ سٞ ثِفؼٕ، ٗٚ ـ١ب ٌؽٟ

 إ، ١بي وشفٝٙ ثىيبـ ٍُش٠ ؼاـي ؽٟقٛ ٗٚ ؼـ ٌت

 ٜٗٙن ٗٚ اػ٘بم ـا ثىيبـ ًبٝيؽٟ اوز؛« وفُيٚ ؿٔشبٙ»

 اٛؽ، إ ٠ً اق ١ٍؽاـ١ب آٗبن ًفؼٟ ؼـ ـؤيب١بيي ويف ًفؼٟ

 ًٜٜؽ، ١بي و٢ِ٘يٚ ويبٟ ٠ً ؿّٞ ١ؿيبٙ ـا ـ١ب ٗي ٝ ؼـ ويالة

 سلٌف ٌٍ٘يفي اوز

 ًٜؽ ؼـؼ ٝ ٝيفاٙ ٗي ٠ً ٛٞـ ـا ٗي

 .ذير ٝ دٞؼـغٍٍي، ١ قٝ ده ا



 ٢ٛبيز ٝ ُفؼٌي ؼـاق ؼـ ثي

 يبثؽ. غٞؼ ـا ؼـ ثفاثف ؼيٞاـ ٗي
 

 إ، ٗٚ ث٠ ؼٛجبّ سٞ ٍُش٠

 إ، اٛؽ ٍُش٠ ُٖ ًفؼٟ ـاؼـ ؿٕت وِٜيٚ آٛبٙ ٠ً اٗيؽ 

 ثيفٝٙ اق آٙ ٗؽاـ ٠ً ٗفؼاٙ؛

 سٞ  ٗفٍ ـا ثي

 ًٜٜؽ ٗالهبر ٗي

 ؼـ ثفقظ يي ٛلفيٚ ٝ يي ُْ دفدف ٌؽٟ.

 ث٠ ١كاـ ز٢فٟ ١٘بٜٛؽ غٞؼ ٜٗشٍف٠ٛ، سٞ ؼـ ايٚ ٌ٘بيْ ٠ً 

 اي ٌؽٟ اوز، ٛجٞؼٟ
 

 إ، ٗٚ ث٠ ؼٛجبّ سٞ ٍُش٠

 إ؛ ١ب ٍُش٠ ٗٚ ؼـ ٗيبٙ ثوبيبي يي ٌت ؼـ ٝيفا٠ٛ

 ٗٚ غٞؼ وفك٠ و٢ٜ٘بًي ٠ً اق ٛٞـي ُؿـٛؽٟ

 قؼٟ ثف ـٝي آولبٓز غيبثبٙ ، ٗـفٝم ٝ غٞاةُؽاؼـ ًٞؼى 

 ١ب ١ب ٝ ٗٞج ؼـ ٗيبٙ ٗبو٠

 ؼ١بي ٌجِف ٝ ؼـ اٛجٟٞ وَ

 ـٝيبـٝي ٠ٗ ٝ قغٖ غٜدف،



 ٝ ِؽاي دب١بي ؼٝـٌٞٛؽٟ،

 إ. ١ب ثٞؼٟ ١ب ٝ غٞاثِفؼي دب٠ٌٜ
 

 ـٝقي ـٝقُبـي ثب غٞؼ ٗٞاخ٠ ٌؽٕ

 إ ؼـ ٌي٠ٍ غفؼ ٌؽٟ ثٞؼ5 ز٢فٟ

 آيب سٞ ز٢فٟ ٜٗي،

 اي؟ ٠ً ثبقسبة ١ير ـا ؼـ غٞؼ ٜٗد٘ؽ ًفؼٟ
 

 ؼ١ؽ5 ًٜؽ ٝ اٝ دبوع ٗي اق قٛؽُي وإاّ ٗي ٛلف يي

 ٗفٍ.

 آيؽ. ٗفٍ دبوػي ٛ٘ي ٝٓي اق
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 ًالٕ سيفٟ خبٛؽاـ

 ًالٕ ٗجؽأ!

 ٗجؽأ ثؽٝٙ ًالٕ!

 وَٜ ٝ قٗيٚ، غٌٍىبٓي

 ٝ وفوجكي ٛب٢ُبٙ،

 آسٍي ٠ً غبٗٞي ٍٛؽٟ اوز!

 ؼـغٍؽ! آثي ٠ً ؼـ يي ؿبـ ٗي



 اي، سٞ ٝخٞؼ ٛؽاـي، اٗب قٛؽٟ

 اكفاقي، سٞ، ؼـ ؼٓشِٜي ٗب غي٠٘ غٞؼ ـا ثفٗي

 ؼـ ػ٘ن غبٓي ٓطظ٠

  -يٗالٓز ٝ ثيكاـ -

 ؼـ ًبـ ٝ ػفم، ٗيٟٞ ًبـ

 ؼـ ـؤيب،

 ُٞيؽ ٠ٛ. وبقؼ ٝ ؼيٞاـي ٠ً ٗي ٠ً ٗي
 

 غؽاٝٛؽ ثي٢ٞؼُي،

 ،ُفاٙ ُٞيغؽاٝٛؽ 

 آٟ غؽاي ٗٚ!

 ١بي ٗب! ًلفُٞيي ٗب! ١ب ٝ ُفي٠ ٛٞض٠

 ُلشِٞ ٝ وٌٞر اٛىبٙ!

 ١ب، اثف ويْ اٌي

 ٢ٗف غٞٙ!

 ٌٌْ ٗؽ١ً ػؽٕ!

 ػٌٜجٞر ثيٖ!

 قٗبٙ ثبلُٞٙ!

 آـايٜؽٟ خ٢بٙ!



 بُلشٜي!ـاق ٛ

 ز٢فٟ غٞؼ ـا ث٠ ٗب ثٜ٘بي

 ٠ً ٠٘١ ٗب ـا ثىٞقاٛؽ

 ٗفا ثذؿيف ٠ً ث٠ غبى ثبقُفؼٕ،

 آٓٞؼ. ث٠ آسً ؿً



 

 

 

 

 

 ٌؼف

 

 ًٞثي، زفا ث٠ وي٠ٜ ٗٚ ٗي

 آجبثي ؼٝثبـٟ؟ ؼم

 ؼاغْ ٌٞ،

 ثب وٌٞر،

 ِؽا، د٢ٜبٙ ٝ ثي

 اككاـ١بيز ثب خَٜ

 ٌٞٛؽ؛ ٠ِٛٞ ٠ً خِٜبٝـاٙ ث٠ ٢ٌف غلش٠ ٝاـؼ ٗيآٛ

 ا ثب ٓجبٛز ثىٞقاٙ،ٗف  قثبٙ

 ١ب ـا ثفاِٛيك، ٝ غٍٖ

 ١ب ـا ٛيك،  غٌٞي

                                                 
 La Poesia 



 دبيبٙ ـا، ؼٓشِٜي ثي

 ًٜؽ، ٠ً آسً ـا ٓ٘ه ٗي

 ٝ ؼـ ٠٘١ زيك،

 سيفُي ٝ اكىفؼُي آقٜٗؽ ـا 

 آٝـؼ. دؽيؽ ٗي
 

 ٝالُٞٙ ٝ سىٔيٖ اوز، خ٢بٙ

 اي كٔك، ١٘بٜٛؽ دبـٟ

 ؼـ آسً.

 إ، ٗيبٙ كدبيؼي ٠ً ٗٚ ٗفسٌت ٌؽٟ ؼـ

 س٢ٜب،

 ثف٠ٜ١، 

 ،ٌؽٟ ؿبـر

 ؼـ قيف دفسِبٟ ٗػٞف وٌٞر،

 ٗبٜٛؽ آغفيٚ خِٜدٞ

 ؼـ ثفاثف وذب١يبٙ ٛبٗفيي.
 

 اوز، ضويوز ٠ً ؼـ آؿٌٖٞ ُفكش٠

 ٗفا ث٠ ًدب ـا١جف اوز؟



 ٗٚ ضويوز سفا،

 ٗؼٜي سفا، دفوً ثي

 غٞا١ٖ. ٛ٘ي

 زفا ثب ايٚ خؽاّ ثي٢ٞؼٟ ثدِٜٖ؟

 اٛىبٙ ٗٞخٞؼي ٛيىز ٠ً سٞاٙ سّفف سفا ؼاٌش٠ ثبٌؽ،

 يبثؽ، غٞؼ ـا س٢ٜب ؼـ سٍِٜي غٞؼ ٗي كفٍٝٛبٛؽ٠ًٙ  ضفِي

 ثٔؼؽ، اي ٠ً ٠٘١ ا٘فاف غٞؼ ـا ٗي ٌؼ٠ٔ

 ًٜؽ، ـٝضي ٠ً ؼـ ١ير ًبٓجؽي قٛؽُي ٛ٘ي

 ١بوز آؼْٔ س٘بٕ وٞغشٚ ٝٓي ػٔز

 ثب آسٍي ٗفٗٞق،

 كٜبٛبدؿيف.
 

 ٝـقي اٗب سٞ اِفاـ ٗي

 ًٜي، ٝ ـٌش٠ ـيٍػٜؽ ـا دبـٟ ٗي

 اكفاقي ـا ؼـ ٗٚ ثفٗي غٞؼ قؼٟ يجزّٗ ياٗذفاسٞـٝ 
 

 غيكي سٞ اق ؼٝـسفيٚ اػ٘بم ٗٚ ثفٗي

 سفيٚ ٗفًك ٝخٞؼ ٗٚ. اق ٛبُلشٜي

 ًٜي، سٞ ـٌؽ ٗي



 ػٍٙي ؼـ اػ٘بم ٗٚ،

 .ًٍؽ يوف ثفٗخجبـ! 

 ٌٞؼ. ًىي سىٔيٖ ٌٍ٘يف ؼيٞا٠ٛ سٞ ٛ٘ي

 اًٜٞٙ سٞ ث٠ س٢ٜبيي ؼـ ٗٚ قٛؽُي ًٚ،

 ٛبٕ، ثي

 ًٜٜؽٟ، خ١ٞفي ٘ـيبٙ

 ػًٙ ٗؽكٞٙ ٌؽٟ،

 ُٞ، يبٟٝ

 لالغبي.
 

 ًٞثؽ، غيبالر سٞ ثف وي٠ٜ ٗٚ ٗي

 غيكؼ، ثب س٘بن ٗٚ ثفٗي

 ًٜي، ديٍبٛي ٗفؼ ٜٗد٘ؽ ٗي

 وبقي. ٝ ديبٗجفاٙ زٍ٘بٙ ٗفا ٗي
 

 غيكٕ ٗٚ ث٠ ٍٗب١ؽٟ خ٢بٙ ثفٗي

 يبثٖ، ٝ سفا ٗي

 خ١ٞف ؿيفهبثْ ٓ٘ه،

 س٘بٗيز ـٝش ٝ خىٖ ٗٚ.



 اٛؽيٍٖ، ٗٚ ث٠ ًٍبًً ٗي

 ًٍبًً غٞؼ

 ًٜؽ. يٝ قٗيٚ ٗٚ اقؼٝاج ٗ
 

 سّبٝيف ٗػبٓق

 ًٜٜؽ، زٍ٘بٙ ٗفا سبـ ٗي

 ايٚ سّبٝيف ٝ ثب

 ؼيِفاٙ،

 لـف ِٛفاٙ،

 ًٜٜؽ، ضشي اِٛبـٌبٙ ٗي

 ١بي ٗٚ، دفٌٞـ ؼـ ٗيبٙ ٝـاخي

 ٌٞيٜؽ، ـا ٗي ي١ب ـاق آة

 ٗشفاًٖ سٞ ـا. ةآ

 ؼـ سبـيٌي ٗف٘ٞة آ٢ٛب قٛؽُي ٝ ٗفٍ،

 ضفًز ٝ وٌٞر،

 يٌي اوز،

 ٗجفٕ ديفٝقٜٗؽ

 ٗٚ كوٗ ثب ٝخٞؼ سٞ ٝخٞؼ ؼاـؼ، اق آٛدب ٠ً ٝخٞؼ

 ُيفٛؽ ٝ ؼ١بٙ ٝ قثبٙ ٗٚ ٌٌْ ٗي



 كوٗ ث٠ غب٘ف ُلشٚ آ٠ٌٛ سٞ ١ىشي.

 ٝ ١دب١بي ٗفٗٞق سٞ،

 خجبـ!

 ًالٕ ؿيفهبثْ ك٢ٖ!

 خ١ٞف ـٝش ٗٚ!
 

 ثفاي سٞ ٠ً س٢ٜب يي ـؤيبيي،

 ثيٜؽ اٗب خ٢بٙ غٞؼ ٗفا ؼـ غٞاة ٗي

 ُٞيؽ. اث٢بٕ خ٢بٙ ثب ًٔ٘بر سٞ وػٚ ٗي

 ًٜٖ، ٗٚ وي٠ٜ سفا ٓ٘ه ٗيآٙ قٗبٙ ٠ً 

 ًٜٖ، ٛفٕ ٗي ٝدٜد٠ ؼوز١٘بٜٛؽ آٙ اوز ٠ً ثب ٗفق١بي ٢ًفثبيي ضيبر 

 وفٝؼ سّٔيت غٞٛيٚ،

 ؼ١ؽ، ٠ً ؼ١بٙ ثىيبـ ٌيلش٠ ٝ ٗٔش٢ت ـا سىٌيٚ ٗي

 دفوشؽ ٝيفاٙ وبقؼ غٞا١ؽ آٛس٠ ـا ٠ً ٗي ٠ً ١ٜٞق ضفيّب٠ٛ ٗي

 ٝ ؼيِف ثبـ آٛس٠ ـا ٠ً ٝيفاٙ ًفؼٟ اوز ثىبقؼ،

 ١ؽسىٌيٚ ؼ

 ػب٘ل٠ ثىش٠ اوز، ثب ػ٢ؽي ٠ً ثب خ٢بٙ ثي

 ثفاي ١٘ي٠ٍ،

 يٌىبٙ، ثب غٞٙ آٙ،



 ٗبٛؽ قيفا ٠ٜ٢ً ١فُك ث٠ يي ٌٌْ ٗي

 ٝ ٠ٛ ١فُك ثف غٔوز غٞؼ ؼـِٛي ؼاـؼ
 

 ٗفا ثذؿيف،

 ٗفا ؼـ ـؤيب١ب ثذؿيف،

 ٗفا ثذؿيف، ٗبؼـٕ، 

 ٗفا ًبٗالً ثيؽاـ ًٚ،

 ٗفا ـؤيبي ـؤيب١بيز ًٚ،

 سؽ١يٚ ًٚ، زٍ٘بٙ ٗفا ثب ـٝؿٚ غٞيً

 اي ٠ً، ث٠ ٠ُٛٞ

 ؼـ ٌٜبغشٚ سٞ، 

 غٞؼ ـا ثٍٜبوٖ



 

 

 

 

 D.A.F. De Sadeسدٔيْ اق 

 

 قٛؽاٛي

 

 اي. سٞ ؿبيت ٍٛؽٟ

 ضفٝف ٛبٗز

 ١ٜٞق ؼاؿي ٌلب ٛيبكش٠ اوز،

 ١بي ٗٙ٘ئٚ. ثف ز٢فٟ
 

 ؼاـ ٠ً ديٌف آٙ ًي٘يبوز اي ؼٛجب٠ٓ وشبـٟ

 ؼـغٍؽ، ٜٗٙوي ٗي  ٝ ؼٕ آٙ ؼـ ٜٗبظفٟ

 ٛبـٛدي ضويوز ـا ؼـ ؼوز ؼاـيسٞ ؼـ ضبٓي ٠ً 

 ثفي ث٠ هفٙ ٛٞقؼ١ٖ ١دٕٞ ٗي

                                                 
 El prisionero  



 ؼ١ؽ. ٢ٛي اٛلدبـ ـظ ٗي ٝ زٞٙ ث٠ قٗبٙ ٗب ُبٕ ٗي
 

 غٜؽؼ ٗي ـَٛ يِٖٛٞـسٌي ٠ً ؼـ قيف ٛوبثي 

 ١بي آؼٗي ٗطٌٕٞ ث٠ اػؽإ وبغش٠ ٌؽٟ اق دٔي

 ضويوز زٞٙ ١كاـ ٌؼ٠ٔ آسً دفاًٜؽٟ ٌؽٟ اوز.

 آوب زيىز، ١بي ؿّٞ ٗؼٜي آٙ ِػفٟ

 ٌٞٛؽ ١بي يػي اق هٖٔ سٞ خبـي ٗي ث٠ ِٞـر ًٟٞ ٠ً

 آيٜؽ ٝ كفا١ٖ ٗي

 ٛبٕ ٝ اق ؼـيب١بي ٌ٘بٓي ث٠ وٞي وٞاضْ ثي

 ًٍٜؽ؟ ِٜٓف ٗي

 آيب آٙ اثكاـ١بي ؼهين ٝ ديسيؽٟ خفاضي

 ثفاي ؼـٗبٙ قغٖ ولٔيه غؽايبٙ اوز؟

 ١ب آيب آٙ ًدي

 كفيبؼ١ب

 كيْ ٌب١ٞاـ سلٌف سفا

 ثبق غٞا١ٜؽ ؼاٌز؟

 اٛؽ؟ وبػز ؼيٞاـي اق ًبـ اكشبؼٟ ١بي و٢ٜ٘بى ٔفث٠

 قؼٟ ٌٌٜد٠ س٘بٕ آٙ، ٛبُٝبٙ خِٜي قَٛ

 اٛؽ؟ ز٠ ٌؽٟ



 
 اٛىبٙ كف١يػش٠ ٝ ٌبػف!

 ٗطون،

 ٛٞيىٜؽٟ،

 ػبٌن،

 ؼيٞا٠ٛ،

 ٝ ٗفؼي ٠ً ؼـ ـؤيبي ٝيفاٛي ٝاهؼيز ٌفيف ٗبوز!

 خِٜٜؽ. ١بي آثبـ سٞ ٗي آ٢ٛب ١٘سٞٙ وِبٙ ثف وف اوشػٞاٙ

 اي، آ٢ٛب ايىشبؼٟ سٞ ٠ً ث٠ س٢ٜبيي ؼـ ٗوبثْ ٠٘١

 اٗفٝق يي ٛبٗي،

 يي ديٍٞا،

 )يي ٗفٌؽ(،

 يي دفزٖ.
 

 2«ًيٞاٙ» ١٘بٜٛؽثف وف قٛؽُي 

 ُىشف وبي٠ وف دىفاٛزثف 

 ػٍن، ـاوعث٠ سأْٗ ثب ِٛبٟ 

 ِٛفي يٗث٠ ؼيِفاٙ 
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  Saturn ٌٞؼ ًيٞاٙ يب قضْ ؼـ اوب٘يف يٞٛبٙ ثبوشبٙ دؽـ لٝديشف اوز ٠ً ث٠ ٛبٕ غؽاٝٛؽ قٗبٙ ٌٜبغش٠ ٗي. 



 ١بي وليؽ ـ١ب ٌؽٟ اق ٛٙل٠، ث٠ دٍش٠

 غٞٙ،

 آسٍلٍبٙ. ي١ب ُؽاقٟ

 ايٚ ًبٓجؽ١ب،

 ز٢فٟ ث٠ ز٢فٟ،

 ١بي سبثبٙ،ٟ ١٘بٜٛؽ وشبـ

 اٛؽ. اق خٞ اًىيفي يِب٠ٛ، زٞٛبٙ غٞـٌيؽ دؽيؽ آٗؽٟ

 ٛبٗيٖ ٗب آٙ ـا ػٍن ٗي

 يب ٗفٍ؛

 اغشيبـ يب سوؽيف،

 آيب كبخؼ٠ اوز؟

 آيب ُٞـ اٛىبٙ اوز؟

 ٓفقٟ ًدبوز؟ ٗفق سٍٜح ٗٞٔؼي ٝ قٗيٚ

 اٛلدبـ ٝ آٗيكي؟
 

 ١بي ثٔٞـيٚ غٞؼ ثٜؽي هٙؼ٠ وَٜ

 ُؿـي، ١ب ٗي زبّ سٞ اق ٗيبٙ ويبٟ

 ١ب ٝ سبالـ١ب، ق اسبما

 اٛؽ، ١بي غٞـٌيؽي آ٢ٛب ثبال ـكش٠ ١ب اق وشٞٙ ٝويغ ٠ً ديسي ١بي يٞاٙا



 ًٜٜؽٟ ١بي ُ٘فاٟ ُٞـوشبٙ

 ـهّٜؽ. ٠ً ١ٜٞق ؼـغشبٙ سجفيكي ؼـ آ٢ٛب ٗي

 ؼيٞاـ١ب،

 اٌيبء،

 ٌٞٛؽ. ًبٓجؽ١ب ؼـ سٞ ٜٗؼٌه ٗي

 اي٢ٜب ٠٘١ آي٠ٜ اوز!

 سفا غيبّ سٞ،

 ًٜؽ. ؼٛجبّ ٗي
 

 ٞر ٝ كٕب دف ٌؽٟ اوزاٛىبٙ ثب وٌ

 ـٝ ٌؽ سٞاٙ ـٝث٠ ثب ايٚ ُفوِٜي ز٠ِٛٞ ٗي

 ٝ آٙ ـا ث٠ ويفي ثؽّ ًفؼ؟

 سٞاٙ ايٚ وٌٞر ـا ٢ٗبـ ًفؼ؟ ز٠ِٛٞ ٗي

 ٝ ايٚ س٢ي ـا دف ًفؼ؟

 ز٠ِٛٞ سّٞـ ٗفا ـ١بيي سٞاٛؽ ثٞؼ؟

 سٞاٖٛ ثف غٞؼ ديفٝق ٌٕٞ س٢ٜب ؼـ ١٘بٜٛؽي ثب غٞؼ ٗي

 س٢ٜب غٞٙ يٌي،

 ًٜؽ. ٗي قٛؽُي ؼيِفي ـا اثجبر



 2قٛؽٟ اوز،« لٝٓيز»كوٗ ثب « لٝوشيٚ»

 دفٝـٛؽ. هفثبٛيبٙ خالؼاٙ غٞؼ ـا ٗي

 ًٜيٖ، ديٌفي ٠ً اٗفٝق آٙ ـا هفثبٛي ٗي

 ٘ٔجؽ؟ آٙ غؽايي ٛيىز ٠ً كفؼا هفثبٛي ٗي آيب
 

 غيبّ، ثفاِٛيكٛؽٟ

 آـقٝوز،

 دبيبٙ اوز؛ هٔ٘فٝ آٙ ثي

 اٛش٢ب، ٛبٗطؽٝؼ ٝ ثي

 ١٘بٜٛؽ ٛلفر،

 ٓؿر يب ٗفٍ،

 ٌؽيؽ، يكيغٞٛف يبٙ ؿثيب

 دبييك، 

 جب١ز ث٠ قٝـ ـٝ ث٠ قٝاٌّ

 آسٍلٍبٙ يب آٗيكي

 سٜؽثبؼ،

 ١ب ـا ث٠ آسً ًٍيؽٟ اوز، سبثىشبٛي ٠ً ٗكـػ٠

 ١بي ديٍيٚ يب وشبـُبٙ ؼٛؽاٙ
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 قٛؽٟ اوز.ٕ« ٓئي»كوٗ ثب « ٗدٜٞٙ»  



 ُيىٞاٙ وِٜي ١فان، ًق ُٔفَٛ آـقٝ،

 ٠ً اق غٞٙ ؾثيص ؼـ ؼـيبي ٌ٘بّ اوز

 ١بي آثي ١ؿيبٙ، ٝ ِػفٟ

 اٌٌبّ،

 سّٞـار،

 قٛؽُي ٌف ٝ ٌٞـ

 ١ب، اثؽيز ؼـ آؾـغً

 اكفا5ٖ

 ٗؼيبـ سٞ اق اٛىبٙ

 اًٜٞٙ ث٠ غٞؼ خفأسي ثؽ5ٟ

 .ٔفٝـر اوزآقاؼي، اٌشيبم ث٠ و٘ز 

 آٙ غؽَٛ ثبي،

 آٙ ً٘بٙ، آٙ قٟ ٝ آٙ كفيبؼ.

 ـؤيب اٛلدبـآٗيك اوز.

 سفًؽ. ٗي

 ٌٞؼ. ؼٝثبـٟ غٞـٌيؽ ٗي
 

 ؼـ ثفج ػبج سٞ،

 ٌٞؼ، غيبّ ٝيفاٙ ٗي



 ٌٞؼ، بغش٠ ٗيٝ ؼٝثبـٟ غٞؼ ث٠ غٞؼ و

 ثؽٝٙ غىشِي.



 

 

 

 

 

 ١ب س٢ٔيْ ؼـ ٗيبٙ ٝيفا٠ٛ

 

 غفٌٝؽ... آٛدب ٠ً ؼـيبي ويىيْ ٗي

 (Gongora)ُِٞٛٞـا 

 

 ـٝق دف١بي غٞيً ـا ٍُٞؼ،

 ٝ غٞؼ ثف وف غٞؼ سبج ٢ٛبؼ.

 كفيبؼي ثٜٔؽ ٝـقؼ،

 اي اق آسً ؼـ ؼّ آو٘بٙ كٞاـٟ

 ؼاؼُف ٝ ٛيٌٞغّبّ!

 ؼاٌشٜي اوز. ـ ؼٝوزوي٘بي ظب١ف، ؼـ ايٚ ٓطظ٠ ضويوز ثىيب

                                                 
Himno entre ruinas 

 ُيفؼ. ث٠ ٗؼٜي وفٝؼغٞاٛي ٗؿ١جي اوز ٠ً ؼـ ًٔيىب اٛدبٕ ٗي Hymnيب ث٠ اِٛٔيىي 



 غكؼ ٗي وبضْؼـيب ثف 

 اٛؽاقؼ ١ب زَٜ ٗي ٝ ؼـ ٗيبٙ ِػفٟ

 ػٌٜجٞسي ؼـغٍبٙ؛

 ؼـغٍؽ؛ قغ٘ي وفثي ثف ُفؼٟ ًٟٞ ٗي

 ١ب ١٘سٞٙ ـ٠ٗ ثك١بيٜؽ، وَٜ

 ُؿاـؼ، ث٠ قٗيٚ ٗيغٞـٌيؽ سػٖ ٘اليي غٞؼ ـا 

 اكٍبٛؽ. ٝ ثف ؼـيب ثبّ ٗي
 

 ٠٘١ غؽا ١ىشٜؽ.

 اي ٌٌىش٠، ٗدى٠٘

 اٛؽ، ٟ ٌؽٟؽ٠ ثب ٛٞـ ُكي١بيي ً وشٞٙ

 اٛؽ. ٗفؼُبٙ ثيؽاـ قٛؽ١ٟبيي ٠ً ؼـ خ٢بٙ  ٝيفا٠ٛ
 

 اكشؽ. كفٝ ٗي 2«سئٞسي ١ٞاُبٙ»ٌت ث٠ ـٝي 

 ًٜٜؽ، خٞاٛب ؼٝؼ ٗي ثف كفاق ١فٕ دىف١بي خٞاٙ ٗبـي

 ٛٞاي سٜؽ ُيشبـ١ب.

 ز٠ ُيب١ي،

 ثػٍؽ، ز٠ آة ضيبسي ٠ً ث٠ ٗب قٛؽُي ٗي
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  Teotihuacan ٢ٌفي ؼـ ٌٗكيي 



 ثيٜؽ؟ ًدب ٠ً٘ٔ ؼٝثبـٟ ٛٞـ ـا ٗي

 ٜبوجي ٠ً ثف س٢ٔيْ ٝ ُلشبـ ضبًٖ اوز،س

 ثف ـهُ ٝ ٢ٌف ٝ سفاق١ٝب؟

 آٝاي ٌٗكيٌي،

 ٌٞؼ، ؼـ ٛلفيٚ ٜٗلدف ٗي

 ُفايؽ، اي ـِٛبـَٛ ث٠ سبـيٌي ٗي وشبـٟ

 ٢ٛؽ وِٜي ٠ً ثف ؼـٝاقٟ اـسجب٘ي ٗب هلْ ٗي

 .ؼ١ؽ يٗقٗيٚ ٘ؼٖ غبى ٠ٜ٢ً ٝ كفوٞؼٟ ـا 
 

 ُيفٛؽ. ١ب ٗي ثيٜٜؽ، ؼوز ١ب ٗي زٍٖ

 ؟اوز يبكًزٜؽ زيك 

 ُالثي ٛبـن،

 اٛديف ٗفخبٛي ٝ ًبًشٞن ُفؼ غبـؼاـ،

 ؼاـ، اٛديف١بي ًبًْ

 ؼ١ٜؽ، اِٛٞـ١بيي ٠ً ٘ؼٖ ـوشبغيك ٗي

 اٛؽ ًفُي وػز ٝ ٗطٌٖ ٛ٘ي ـا ٗبٜٛؽ١ٟب، ٠ً ثب  ٝ ِؽف

 ،دٜيف، ٌفاة ٝ ٛبٙ آكشبة

 ِٛفؼ، ٍٛيٚ ٗفا ٗي ؼغشفي خكيفٟ

 اق اػ٘بم ِٛبٟ ثىيبـ ويب١ً



 جبوي اق ٛٞـ.ًٔيىبيي ثبـيي ؼـ ٓ

 ١ب، ١بي وذيؽ ًٍشي ثبؼثبٙ

 ١بيي اق ٛ٘ي، ١٘بٜٛؽ ثفج

 ؼـ قٗي٠ٜ ِٜٞثف١بي وجك وبضٔي،

 .آيٜؽ يؼـٗ ا١شكاقث٠ 

 ًٜؽ. ـا ثف ؼـيب ثٜب ٗي ٛٞـ، ٗؼجؽ١بي غٞؼ
 

 ٛيٞيٞـى، ٜٓؽٙ، ٗىٌٞ.

 غكؼ، وبي٠ سبًي ٝ ١ِ٘ٞٙ ثف ؼٌز ٗي

 ٓفقاٙ ٝ ث٠ ١ف وٞ خٜجبٙ. ١ب غ٠ٌٞ

 ٓفقؼ. ن ٗيـٗ ُبٟ غٞـٌيؽ ثي

سٌي٠ قؼٟ ثف ؼيٞاـٟ  2ٛؽ، دٔي ك٘ٞنؼ١ب ٠ً ـٝقُبـي ٢ٌف١بيي ثٞ ثف سذ٠

 ًٍؽ. ـ ٝ غ٘يبقٟ ٗيؿب

 ٜٓٞٓؽ. ١ب، ؼـ ١ٖ ٗي اي اق اٛىبٙ ١ب، ؼوش٠ ؼـ ٗيبٙ ُٞؼاّ ؼـ آٙ دبييٚ،

 )ا١ٔي ًفؼٙ خبٛٞاـٙ ؼٝ دب، ٢ٌٞر آ٢ٛب

 -آٝـٛؽ ١بي ٗؿ١جي ًٜٞٛي سبة ٛ٘ي سطفيٖ -
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اق ؿبـ  ُٞولٜؽآ٢ٛب ـا ًٍز ٝ غٞـؼ ٝ وفاٛدبٕ سٞوٗ اٝٓيه ٝ يبـاًٛ ٗىز ٝ زٍٖ اٝ ًٞـ ٌؽ ٝ آ٢ٛب ؼـ دٞوز 

 ُفيػشٜؽ.



 ٜ٘ؽاٙ.وفُفٗي ثفاي ثفٝس

 ؼاٛىشٜؽ.( ٢ب ـا ٛده ٗيٛس٢ٜب ؼيفٝق ػٞإ آ
 

 ؼاٌشٜي ـٝقٗفٟ. ؼيؽٙ، اضىبن ًفؼٙ، اٌٌبّ ؼٝوز

 ١ب ١ب ٝ ثبّ ٠٘٢٘١ ٛٞـ، ديٌبٙ

 ؼ١ؽ. ٠ٌٓ ٌفاثي ٠ً ثف ـٝي ٗيك اوز ثٞي غٞٙ ٗي

 اٛؽ، ١بي ٗفخبٙ ٠ً ؼـ آة ُىشفؼٟ ١٘بٜٛؽ ٌبغ٠

 ُىشفا5ٖٛ ٗٚ اضىبوبر غٞؼ ـا ؼـ وبػز قٛؽُي ٗي

 ظ٠ ًبْٗ اوز، يي ١٘ب١ِٜي قـؼ.ٓط

 ٌٞؼ، ١ب وِٜيٚ ٗي فٝق، وبه٠ ُٜؽٕ ثب ؼهيو٠٘ٛي

 وف ًٍيؽٙ ٝ ٌٛٞيؽٙ اثؽيز!
 

 ٌٞٛؽ، ١بيٖ دبـٟ دبـٟ ٗي اٛؽي٠ٍ

 ثبؼ، ث٠ ١ٖ ديسيؽٙ

 ٌٞٛؽ، ؼٝثبـٟ آؿبق ٗي

 ٗبٜٛؽ يثبقٗاٛش٢ب، اق ـكشبـ  ٝ وفاٛدبٕ ـٝؼ١بي ثي

 كٔن. ؼٓشبي غٞٙ وبي٠ غٞـٌيؽي ثي

 يبثؽ؟ زيك ثب ٌشي ُٜؽاة دبيبٙ ٗي آيب ٠٘١
 

 ـٝق، ـٝق ًبْٗ ػيبـ، 



 هبذ ٝز٢بـ يىزثسفٛح ؼـغٍبٙ ثب 

 اي قـؼ ٝ ٌيفيٚ! ٌؽٟ اق ٗبؼٟ ع٠٘١ اٌجب

 -ًٜٜؽ  ؼٝ ٛي٠٘ ٛبوبقُبـ آٌشي ٗيٝ 

 ٌٞؼ ايٜي آي٠ٜ ٝخؽاٙ ُؽاغش٠ ٗي

 ١ب، ؼٝثبـٟ خبـي اوز5 اي اق اكىب٠ٛ ٝ ز٠ٍ٘

 اٛىبٙ، ؼـغز سّٞـار،

 اٛؽ ٠ً ًُْٔ٘بسي 

 اٛؽ ٗيٟٞ

 ٛؽ.ـًفؼا



 

 

 

 

 

 ١بي وذيؽٟ ِٞـسي

 

 ثف ػف٠ِ ٌٙفٛدي ايٞاٙ

 ًٜٜؽ اي ؼـَٛ ٗي آغفيٚ وشبـُبٙ، ؼـ ٗىيف غٞيً ٓطظ٠

 ١بي الؿف ويبٟ ١بي وليؽ ٝ كيْ ـظ

 اٛؽ. ١بي ـِٛيٚ غيبٓي ـا ؼـ ضٔو٠ ٗطبِفٟ ُفكش٠ ٞـيايٚ اٗذفاس

 خَٜ ؼُفثبـ كفٌشِبٙ!ثبقي ػجث، 
 

 ـاًؽ ؼـغٍٜؽُي آة

 ١بي وجك، ثب ٌبؼٗبٛي ًٞزي خٔجي

 ويت ُٜؽيؽٟ آـقٝ

 قؼٟ اوز، ِٞـسي ٠ً ثف خبي خبي آٙ ٗبٟ ؼٛؽاٙ

                                                 
 Mascaras del alba  



 غٞـؼٟ يي اٌشيبم، ؼهيو٠ زيٚ

 ٠٘١ زيك ثف آٙ اوز ٠ً قٛؽُي ١ٜٞق ؼـ خفيبٙ اوز، 

 ١بي ٗيِىبـي دفآٌٞة، ٗبٛؽٟ س٠
 

 ٍُبيؽ. ٗفؼي ٠ً ثب ٗفٍ ؼوز ث٠ ُفيجبٙ اوز زٍ٘بٙ غٞؼ ـا ٗي

 دبيؽ ١ب، ؼقؼا٠ٛ ٗي الي دفؼٟ ٙ ٌؼبع ٛٞـ ٠ً اق الث٠آ

 هفثبٛي ؼـ ٗيبٙ ٢ٛبؼٟ ٌؽٟ ـاٟ، ٗفؼ ؼـ ضبّ اضشٕبـ ـا

 ُيفؼ(، ِٛفؼ ٝ )خ٢ز ٗي ِٛب١ي ٛيىز ٠ً س٢ٜب ِٛبٟ ًٜؽ، ٗي

 ؼـغٍٜؽ، ثٜؽٛؽ ٝ ٗي زٍ٘ي ٠ً ؼـ آٙ ا١ٝبٕ ٌٌْ ٗي

 ديً اق آ٠ٌٛ دفاًٜؽٟ ٌٞٛؽ.

 دفسِبٟ قخبخي ٝ ٌلبف،

 ٙ آ٘بن5ٝ ُٞـوشب

 ثٔؼؽ. ١بي ؼيِف ـا ٗي اي اوز ٠ً آي٠ٜ ايٚ آي٠ٜ
 
 ؼوز، ، قٙ زٍٖ آثي ٝ زيفٟ«اٝٓيٞا»

 ثب اٍِٛشبٙ وليؽ ؼـ ٗيبٙ وجكي، 

 اٝ سبـ زَٜ ثٔٞـيٚ آثٍبـ

 ًٜؽ اٝ ثف غالف خفيبٛي ٠ً ؼـ خ٢ز وبضْ اوز ٌٜب ٗي

 ١ب، ثيؽاـي5 سػز، ًذ٠ ٓجبن



 ١بي آة ثف ؼيٞاـ، ٠ٌٓ

 ؼـ ًٜبـ اٝ ٓ٘يؽٟ اوز ٛبٕ ٠ً آٙ ديٌف ثي

 ؿفٜٝٓؽًٜبٙ

 يؽٙ ٗوؽوبر.ٞؼـ ضبّ خ

 ٝ دٍٔشي يي آو٘بٙ غبٓي اوز.

 ١بي اٝ ٌٌبكي ُىشفؼٟ اوز، ٝاهؼيز ٗيبٙ ثال١ز

 ٌٞؼ. ١ب سٌفاـ ٗي ٠ً ؼـ ٌٌٖ ؼـيؽٟ ١فان

 قٛؽاٛي سّٞـار غٞيً

 -آٙ ٗفؼ -

 ٌٌبكؽ ثبكؽ ٝ ٗي ثبكش٠ غٞيً ـا ثب زٍٖ ثىش٠ ٗي

 فاٌؽ،غ ١بي غٞيً ـا ٗي قغٖ

 ًٜؽ ثب ضفٝف ٛبٕ غٞيً، ثبقي ٗي

 دفاًٜؽ، آ٢ٛب ـا ٗي

 ٝـقٛؽ ٝ وذه آ٢ٛب ثؽاٙ ؼوشجفؼ اِفاـ ٗي

 آٝـؼ. ؼ١ؽ ٝ ث٠ ِٞـر ٛبٗي سّطيق ٌؽٟ ؼـٗي آ٢ٛب ـا ًٜبـ ١ٖ هفاـ ٗي

 ُفؼؼ، ـٝؼ، ٝ ثبقٗي ٗي يٍشٚغٞاٝ اق غٞيً ث٠ وٞي 

 ًٍؽ5 ز٠ ًىي آٛدبوز! ايىشؽ ٝ كفيبؼ ٗي ؼـ ٗفًك غٞؼ ٗي

 ١بي اٝ ٝ كٞاـٟ دفوً



 ؼـغٍبٛؽ، ٌٌٞكبٛؽ، ٗي آكفيٚ غٞؼ ـا ٗي ُْ ٌِلشي

 ؽ،ًٜ ًٍؽ، وفي ـا غٖ ٗي وبه٠ آٙ ِليف ٗي

 ،اكشؽ يكفٝٗٝ ث٠ كفخبٕ، ؼـ وفُيد٠ غٞؼ 

 ٌٌٜؽ. ٝ ١٘سٞٙ ٌٍ٘يفي ؼـ ثفاثف ؼيٞاـ وِٜي ٗي
 

 آؾـغً؛ يكآـؼثؼغشفي خٞاٙ، ٢ٗبـًٜٜؽٟ 

 غيبّ ثىش٠ ٝ ثي ٝ قٛي ٠ً زٍٖ

 ٓـكؼ؛ قيف ٓج٠ ؼـغٍبٙ ُيٞسيٚ ٗيث٠ 

 قاؼٟ ٗفؼي ٠ً اق ٗبٟ كفٝؼ آٗؽٟ اوز ٛديت

 اي ٗؼٙف ٠ً اق وَٜ ُٞـي ثفؼاٌش٠ اوز؛ ثب ٌبغ٠

 -هفاـ ؼـ ضبّ ِيوْ ؼاؼٙ قٙ، غٞٛىفؼ ٝ ثي

 خبؾث٠ كفوٞؼٟ غٞؼ اوز؛ آسٍك٠ٛوَٜ 

 اي يٍبٛيد٠ً ؼـ  دبًؽاٗٚٗفؼي 

 ػوبة ٘اليي آٌيبٙ ًفؼٟ اوز،

 بغ٠ غٌٍيؽٟ اق آٙ ثؽـ آٗؽٟ اوز،ؼـغشي ٠ً ١ٍز ٌ

 ٌٞؼ، ٝ ثب دفٝيكٙ ػٍن ٗٞاخ٠ ٗي

 آسً اكفٝغش٠

 ١بي ٛبدبيؽاـ؛ ٝ ٗش٘بيْ ث٠ غبًىشف ٌؽٙ ؼـ ـغشػٞاة

 ١بيً ؼكٚ ٌؽٟ اوز، ٗفؼي ٠ً قٛؽٟ قٛؽٟ ؼـ ٗيبٙ اٛؽٟٝ



 ٢ٛؽ اي ٠ً غٞؼ ـا ث٠ ٗؼفْ كفٝي ٗي قٙ خٞاٙ ٗفؼٟ

 ُفؼؼ؛ فٗيٝ ثب اٝٓيٚ ٔفث٠ وَٜ آسٍك٠ٛ ث٠ ُٞـ غٞؼ ث

 اي ٠ً ؼـ دي هبسْ غٞيً اوز؛ هفثبٛي

 اٝ ًىي اوز ٠ً سٚ غٞؼ ـا اق ؼوز ؼاؼٟ اوز،

 ًىي اوز ٠ً ث٠ وبي٠ ثؽّ ٌؽٟ اوز؛

 ًٜؽ، ُفيكؼ، ٠ً غٞؼ ـا ٌٌبـ ٗي ٝوز؛ آ٠ٌٛ اق غٞؼ ٗيا ١ٖ

 يبثؽ، ًىي ٠ً ؼـ سؼويت غٞؼ اوز ٝ ١فُك غٞؼ ـا ٛ٘ي

 ثب ايٚ ٠٘١،

 اي، يك سيؾ ٓطظ٠اي اوز قٛؽٟ ثف ٓج٠ س ال٠ٌ

 اٛشظبـ ٗؼٔن.

 قٗبٙ، غٞؼ ُىشفؼٟ ؼـ ٌي اوز

 آيؽ. ـٝق ثب ؼـَٛ ٗي

 ضفًز ؼـ ـؤيب،

 ز ٝ آة اوز،كيً ٠ً اق ًثبٞثف ـٝي سػشػٞاة غ 2ٝٛيك

 ١ب ـا، آٝـؼ آو٘ب٠ٛ ٍُبيؽ ٝ ث٠ غب٘ف ٗي زٍ٘بٙ غٞيً ـا ٗي

 ٝ آٙ ثٜٔؽدفٝاقي ـا ٠ً ث٠ وَٜ ثؽّ ٌؽٟ اوز!

 ٟٞ ثفكفاق آٙ...آٟ، ٘ٞكبٙ ػظيٖ ٝ ثبٌٌ
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 «وبٙ ٗبـًٞ»١بي ثفٛكي  اوت

 ؼـ ػ٘ن وجك ٝ سبـيي آة

 اوز، ٗؼ٘بـ ٗفؼؼ، ؼـ ُؿـ

 ، ث٠ وٞي ثيكاٛه.اكٌٜؽ يٗٝ غٞؼ ـا ؼـ آة ؼـيب 
 

 بي ًفغشي ٝ وَٜ، ده ٝ ديً ١ سٞؼٟ

 ؼـ ايٚ وبػز ؼـ ٗيبٙ ٗؼؽٝؼي قٛؽٟ...

 ١بي ثٜٔؽ ١بي ٗطؽٝؼ ثب ُبٕ اٗب ؼـ ديٍفٝي

 ١ب. ١ب ٝ ؿ٠ّ غفؼ ٌؽٙ غ٘يبقٟ

 وفغٌٞي.

 ٌٞٛؽ، ١ب ٠ً دبـٟ دبـٟ ٗي سبثٜؽُي

 ًٜؽ. وذيؽٟ ؼ١ٖ، ٛػىشيٚ ؼ٠ٌٜ غٞؼ ـا دفسبة ٗي



 

 

 

 

 

 كٞاـٟ

 

 اكفاقؼ. ٛي٘فٝق، ثيفم خ٢بٙ ـا ثفٗي

 اٛؽ، ٠ً ثب ثبؼ١ب ٗطٞ ٌؽٟ ١ب خبيي ٝ وَٜ

 ٠٘١ ًٞـًٞـا٠ٛ

 ٌٞٛؽ، ثب قٗبٙ ٌٛٞش٠ ٗي

 ث٠ قٝا١ّبيي ٠ً ؼـ ثفاثف ثؼؽاقظ٢ف ـٝ  ثفج

 اٛؽ. وف غٖ ًفؼٟ

 ١ب ث٠ ُْ ٍٛىش٠ اوز، بي ديٍيٚ ثف ِػف١ٟ آٙ ًٍشي ٠ً اق وؽٟ

 ًٔيىبي ٘اليي

 ٓفقؼ، ١بي زٞثيٚ ٗي ٠ً ؼـ قيف ٝقٙ ِٔيت

 اٛؽ وجت هٍٞٛي ٠ً ؼـ آ٢ٛب اـؼٝ قؼ١ٟبيي ٠ً ث٠  ٗيؽاٙ

                                                 
 Fuente  



 ًٜٜؽ، ؼكبػي ٗي يبٝـي ٝ ثي اضىبن ثي

 آيؽ ب ديً ٗي١ ـ١جفي ٠ً ؼـ ثفاثف ٛٞـي ٠ً اق ٗيبٙ سذ٠

 قاٛٞ قؼٟ اوز،

 ١ب ٝ ٛدٞاًٜٜؽُبٙ ٌبيؼبر دبـى

 ١ب ٝ ثيؽ١ب، ٛبـٝٙ

 ؼ١ٜؽ، ١ب ٠ً ٢ٛبيز ٌٌٟٞ ـا ٍٛبٙ ٗي ١ب ٝ ٘بم وشٞٙ

 ٍُبيؽ، آٓٞؼ ٠ً زٍٖ غٞؼ ـا ث٠ ـٝي غٞـٌيؽ ٗي ؼيٞاـ غٞاة

 ٢ٛؽ، ؼٝثبـٟ آٙ ـا ثف١ٖ ٗي

 ـيكؼ، ٝ س٘بٕ ٛػٞر غٞيً ـا كفٝ ٗي

١ٝي ث٠ اٛكٝا ُفيػش٠ اق ؼيِفاٙ ـا ث٠ غٞؼ ١بي ؼٛح، س٢ٜب ُف ٠ٌُٞ

 غٞاٜٛؽ ٗي

 قٜٛؽ5 ١ب دفو٠ ٗي ١ب ٝ ؼٝـؼوز ١ب ؼـ ض٠ٗٞ ٠ً ٌت

 وذيؽاـ١ب ٝ ِٜٞثف١ب،

 ثبقاـ١ب ؼـ قيف ـُجبـ كفيبؼ١ب،

 ؼيٞاـي ٠ً ؼـ ٝوٗ غيبثبٙ وبغش٠ ٌؽٟ اوز،

 ؼاٛؽ زفا، ٛ٘ي ًه ير١ٝ 

 ؼاٛؽ دبيبٙ ؼـ ًدبوز، ٛ٘ي ًه ير١ٛ٘بيؽ ٠ً  زٜيٚ ٗي

 ،ٌؽٟ يفاٙٝ



 ؼيٞاـ ِػفٟ قٛؽٟ،

 ٠٘١ زيك قٗيٚ ث٠ ػٍن غشٖ ٌؽٟ اوز

 ٌٌٜؽ زفا٠ً ػٍن ٠٘١ ضّبـ١ب ـا ؼـ ١ٖ ٗي

 غيكؼ، ١ب ثفٗي ٝ اق ؼـغٍٜؽُي

 ١بي ٛبٗٔ٘ٞن ٓطظ٠ اًٜٞٙ. اق ٗيبٙ ؼوز
 

 غيكؼ. ١ب، اق ٗيبٙ دفٝاق ثفٗي ؼٛيبي ٠ٜ٢ً ِػفٟ

 ًٜٜؽ، و٘بٙ ثبقي ٗي١بيٜؽ ٠ً ؼـ د٠ٜ٢ آ ١ب ٝ ؼٓليٚ اي اق ٢َٜٛ هجي٠ٔ

 ًٜٜؽ ث٠ وٞي يٌؽيِف هٙؼبر ػظيٖ ٛٞـ دفر ٗي

 ٌٞٛؽ، ١ب ث٠ قٝـ، ثب سٞكبٙ ٛٞـ١ب ث٠ ثٜؽ ًٍيؽٟ ٗي ٝ ِػفٟ

 -ٛٞـ زٌٜؽٟ -

 ٝ ؼـ ٗيبٙ وفغٌٞي اثف١ب، ؼـغًٍ غٞؼ ـا

 ًٜٜؽ. ؼٛجبّ ٗي

 ًٜؽ ١بي غٞؼ ـا ث٠ ؼـٝٙ ـٝؼغب٠ٛ دفسبة ٗي ٢ٌف قٛديفٟ

 ـ١بٛؽ ٝ غٞؼ ـا ٝاٗي

 ُؿاـؼ ٞٙ، ثبـ قٗبٙ ـا ث٠ قٗيٚ ٗيثبـ غ

 ًٜؽ ٛلىي سبقٟ ٗي

 ٌٞؼ، قٛؽٟ ثؽّ ٗي وَٜ قؿبّث٠ 

 غٞـٌيؽ ؼـ ُفؼاة، 



 ايٜي، قٗبٙ اٝ ـا ث٠ ٝخؽ آٝـؼٟ اوز.
 

 اٛؽ. ١ب ٓطظ٠ اًٜٞٙ ٠٘١ زيك ؼـ ضٕٞـ اوز، ٠٘١ هفٙ

 ثيٜؽ، غٌٞب زٍ٘ي ٠ً اق ايٚ ثيً ٛ٘ي

 ٠٘١ زيك ضبٔف اوزثفاي آ٠ٌٛ 

 ِفؼ.ٛ فٝٙ ث٠ غٞؼ ٗيٝ ِٛب١ً اق ثي

 هبدؽ، غٞـؼ، ؼـغٍٜؽُي ـا ٗي ؼوز ؿ٠٘ٞ ٗي

 ٗب١ي غٞـٌيؽي ـا،

 قٛؽ، اي ـا ٠ً ث٠ ًجٞؼي ٗي ٌؼ٠ٔ

 خٜجؽ! آٝاقي ٠ً ؼـ ٗيبٙ آسً ـٝق ٗي

 ؿٔشبٛؽ، ُفؼؼ ٝ ٗفا ث٠ قيف ٗي ٝ ٗٞج ثكـٍ ثبقٗي

 دفاًٜؽ ٝ ًبؿؿ١ب ـا ـٝي ٗيك ـا ٗي

 ًٜؽ. ٝ ٗفا ٗؼٔن اق ه٠ٔ غٞؼ ـ١ب ٗي

 اي ٗٞويوي ؼـ اٝج غٞؼ اوز،ٛٞ

 ؼـغًٍ ٛٞـ ؼـ ثجٞر، ؼـ ػؽٕ وٞوٞ قؼٙ،

 وفًً ٝ ٗش٘فؼ.

 اي ثؽٝٙ دٍز5 ضبٔف اوز، آي٠ٜس٘بٕ قٗبٙ 

 اي ٛيىز، ثؽٝٙ دٍز ٗبر، ٠٘١ زيك زٍٖ اوز، وبي٠

 ٠٘١ ضٕٞـ اوز،



 ٌٕٞ ٠٘١ خب ٗٚ ضبٔفٕ سب ثشٞاٖٛ ث٢شف ثجيٜٖ، ث٢شف ثىٞقٕ، ٗٚ دمٗفؼٟ ٗي

 ُيفٛؽ، ـيكٛؽ ٝ ٗفا ؼـ غٞؼ كفٝ ٗي ٠٘١ ثف ٗٚ كفٝ ٗي

 اكشٜؽ. غيكٛؽ ٝ ثب ٔفث٠ سجف كفٝ ٗي ثب ٌٗٞي ثفٗي

 ث٠ وجت وذ٢ف ثكـٍ ٝ د٢ٜبٝـ،

 آٝـؼ ٠ً ٛٞـ ٗي

 ٝ سٞح ثكـٍ قٗبٙ،

 ٗش٘فًك ًفؼٟ اوز، اي ٠ً ػّبـٟ سبـيع ـا ؼـ غٞؼ ٗيٟٞ

 ٌٞؼ ضٕٞـ، قٗبٙ ضبّ، ٜٗلدف ٗي

 اوز، اي ٠ً ؼـ ٛي٘فٝق ٌٌىش٠ ٌؽٟ ١٘بٜٛؽ آي٠ٜ

 ١٘بٜٛؽ ٛي٘فٝقي ٠ً ؼـ ٛ٘ي ٝ ؼـيب غفؼ ٌؽٟ اوز.
 

 ؼ١ؽ ًٜٖ، خٞاثي ٛ٘ي ٗٚ ِػفٟ ـا ٓ٘ه ٗي

 وٞقاٛؽ، هبدٖ، ٗفا ٛ٘ي ٌؼ٠ٔ ـا ٗي

 ز٠ زيكي ـا ايٚ ضٕٞـ ؼـ غٞؼ ٢ٛلش٠ اوز؟ -

 اٛؽ، ١ب وٞغش٠ زيكي ؼـ دٍز وف ٛيىز، ـي٠ٍ

 آولبٓز ايٜي ث٠ غبًىشف ثؽّ ٌؽٟ اوز،

 ـُي ـا ًب١ً ؼ١ؽ.آؿٌٞي ٌبيؽ، ايٚ ثك

ًىي ـا سّٞـ ٛشٞاٛؽ  سٞاٛؽ ًفؼ، اُف ثي ز٠ ًىي ثكـُي ـا سّٞـ ٗي

 ًفؼ؟



 ٠ ؼـ دٞزي غٞؼ5ـغش

 ٌٕٞ، ؼ١ٖ، ٗٚ ثب غٞؼ ٗٞاخ٠ ٛ٘ي دبوػي ٛ٘ي

 إ. إ، ز٢فٟ غٞؼ ـا ُٖ ًفؼٟ ده اق آ٠ٌٛ خىٖ ٝ ـٝضٖ ـا اق ؼوز ؼاؼٟ

 ُؿـؼ، اق ثفاثف زٍ٘بٖٛ ٗي إ يقٛؽُٝ 

 إ اق ٗٚ اوز5 ـا ٠ً اٛدبٕ ؼاؼٟ يياق ًبـ١بؼ١ٖ يٌي آ٠ٌٛ سٍػيُ  ثي

 دفؼ ٝ ٍٟٛٞ دؽيؽ آٗؽٙ ٛيىشي ٗي

 ثب سي ِؽاي خبؼٝيي قَٛ سّٞـ.

 ٝ ٌت ٘ٞالٛي، غٞؼ ـا ث٠ وبغشٚ سٜؽي ٛب٢ُبٛي ٛٞـ ٍٗـّٞ ًفؼٟ اوز

 ي ؼيِف اوز؟ُٝـقي، دٔي ٗشطفى ٗيبٙ ايٚ قٛؽُي ٝ قٛؽ ٌت ػٍن
 

 ـوبٛؽ، قغٖ ٢ًٚ، آقاـي ٛ٘ي

 شِي ٠ٜ٢ً، ؼـؼي ٛؽاـؼ،وٞغ

 ـٝؼ ٠ً ٗطٞ ٝ دبى ٌٞؼ آٙ ؼاؽ ٗي

 اق آٙ ٌٗبٙ خؽايي، ٛو٠ٙ اٛلدبـ،

 ُٞيٜؽ. آٙ ؼ١بٙ ٠ً اق ٗيبٙ آٙ، ٗفٍ ٝ قٛؽُي ثب غٞاة غٞؼ وػٚ ٗي

 ايٜي ؼاؿي ٛبٗفيي اوز.

 ٗٚ قٛؽُي ـا ثفاي قٛؽُي غٞؼ ٛػٞا١ٖ ؼاؼ5

 ه٠ّ ٝاهؼي ٗٚ زيك ؼيِفي اوز.
 



 ي.٢ٌف ١ٍيبـ اوز ٝ وفغٞ

 ٝخٞي اوز. قيف آكشبة ؼـ خٜت

 ؼاٌشٜي اوز، ؼٝوز

 غٞـٌيؽ آٗؽٟ اوز ٠ً ثف ؼوز ـاوز ِٔص آٗيكي هؽـي ثيبـاٗؽ.

 ١ب ثٜٔؽسف ٝ وليؽسف ٌؽٟ اوز. كٞـاٙ كٞاـٟ

 اٛؽ ٠ً ووٖٞ ١ٌٌٜٞ٘ؽسفي ؼاٌش٠ ثبٌٜؽ. اٌيبء آٛسٜبٙ ثٜٔؽ ٌؽٟ

 غيكؼ. ٝ ًىي ٠ً قيف سجف سٞضً غٞؼ هفاـ ُفكش٠ اوز ثفٗي

 غ٘ي ١ٜٞٓبى ؼاـؼ،اٝ ق

 اي ؼـ اٛلدبـ ٗفؽ آغفيٚ.ٟ ؽٝ ٛيٖ ٠ٌ ؼاق ديٍبٛي ث
 

 ايٚ ١٘كاؼ اٝوز،

 ُٞيؽ، ؼـ ١ف وؽٟ ًالٗي زٜؽ ـا ثبقٗي ٗفؼ خٞاٛي ٠ً

 ١٘ي٠ٍ ١٘بٙ ًٔ٘بر ٌٗفـ ـا

 ؼـغٍؽ، ؼـ ٓطظ٠ ؼيِف ٗي وشٞٛي آٌٌبـ ٠ً يي ٓطظ٠ سبـيي اوز ٝ

 ٛٞيىؽ ٗي ـٝؼ، ثؽا٠ِٛٞٛ ٠ً ثب ؼوز زبثي وفٌٛٞز ديً ٗي

 ؼـ ٗفًك ٗيؽاٙ ديٍبٛي ٌٌىش٠ ٌبػف

 اي اوز. كٞاـٟ

 غٞاٛؽ. كٞاـٟ ثفاي ١ِ٘بٙ ٗي



 

 

 

 

 

 ٌت ٛي٠٘

 

 س٘بٕ س٘بٗيز ٌت ؼـ سؼبـْ ثب ٌت،

 ٠ٛ قٛؽٟ ٝ ٠ٛ ٗفؼٟ،

 ًٞـٗبال٠ٛ، ـغ٠ٜ ؼـ ٠ًٜ آٙ،

 ثؽاٙ ضؽ ٠ً ٓجفيك ٌٞؼ. ،ٙدف ًفؼٙ آ
 

 ُفاييؽ ؼـ اثشؽا، ث٠ ظٔ٘ز ٗي

 ُف ًفؼ، ٍ ؼـ ثىيبـ ثكـُشف خٟٔٞغٞؼ ـا ثىيبـ ثكـ

 ؼـ ٗفًك وٌٞٙ ث٠ وٞي وٌٞٙ آٗؽ.

 اي خبـي ٌؽ، قٗبٙ خبـي ٌؽ، ١ىشي

 ٛبدؿيف خفيبٙ يبكشٜؽ. اي خبـي سوىيٖ آ٢ٛب ؼـ يي ٓطظ٠

                                                 
 Repaso nocturno  



 ؼـ غٞاثي وِٜيٚ ثب ٔفثب١َٜ دبيٌٞثي

 غبوز، اكشبؼ ٝ ثفٗي آة كفٝ ٗي

 ـٝش، ٗؼيبـ خىٖ،

 ١ب سلٌف ٝ اوشػٞاٙ

 ٘بٙ ثٞؼآيب قٗبٙ ٗؼ٢ٞؼ ١

 آؿبق ـ١بيي،

 آيبقٗبٙ، قٗبٙ آؿبق غيكي آة ثٞؼ،

 آؿبق ؼيؽٙ غٞؼ،

 ثٜبي يبؼثٞؼي ؼـغٍبٙ ثفاي ووًٞ٘؟
 

 ٌٞؼ، ٌٌٔي آؿبق ٗي ٠ً ثي ثبالي ـٝؼ، خبيي

 اكشبؼ، قؼ ٝ ٗي آة ثؽاٙ سٌي٠ ٗي

 زٍ٘بًٛ ثىش٠ ثٞؼ.

 قٗبٙ ث٠ اِْ غٞؼ ثبقٍُز،

 ٓجفيك ٌؽ.
 

 ١ب ث٠ ؼٝـؼوز

 ؼاؼ. اي ث٠ اٝ ػالٗز ٗي ؼـ وٞي ؼيِف، ٌؼ٠ٔ

 زٍ٘بٙ غٞؼ ـا ٍُٞؼ،



 غٞؼ ـا ثف ٓج٠ وبضْ يبكز5

 ٠ٛ قٛؽٟ ٝ ٠ٛ ٗفؼٟ،

 ًٜبة ديٌف ٗشفٝى غٞيً.

 وذه ٌفٝع ث٠ ٗطبِفٟ ػالئٖ ًفؼ؛

 ثب غٞٙ ٌٛٞش٠ ٌؽٟ ثف آو٘بٙ ٛٞوشبـٟ

 اي ثفؼاٌش٠ ٌؽٛؽ ١بي ٗشطؽآ٘فًك ثب خ٠ٔ٘ ؼايفٟ

 ١ٍيبـي ـا ؼـيبكشٜؽ

 ٝ كفٝ اكشبؼٛؽ.

 ١ب آسً، دٌٞيؽٟ ثب ًشيج٠ وف ؼـ

 ١ب ـا ٍُٞؼٛؽ، ١ب ٝ وفُفؼاٛي ١بي ؿيفهبثْ ضؽن، وػشي اوٖ ٌت

 ١بي وٌٞر ز٢بـ خ٢ز ـا ٗىع ًفؼٛؽ. آي٠ٜ

 ١بي وِٜي، ثيؽاـي ٌفض٠ ٌفض٠ ؼـ ٗيبٙ وشٞٙ

 ١بي آؾـغً غبٌٓٞثي ٌؽٟ ثبٌؽ. ثٞؼ ٠ً ثب ٔفث٠ يب١يوِػفٟ 

 اٗب غٞاة ٛيبٗؽ.
 

 ب،١ خَٜ ًٞـ ًٜبي٠

 ؼوز ٝ دب! يي سٚ ث٠ سٚ ؼـ ثفاثف قٗبٙ ثيخَٜ سبـ

 اٝ اق ـٝيي ث٠ ـٝي ؼيِف اكشبؼ،

 اق وبٓي ث٠ وبّ ؼيِف،



 اق اٝٓيٚ ٛٞقاؼ كفيبؼ5

 غبًىشف قٛؽُي،

 ًٜؽ، قٗيٜي ٠ً غٞؼ ـا ؿبـر ٗي

 ٌٞؼ، ديٌفي ٠ً ١فُك ؼٝثبـٟ ٗشٞٓؽ ٛ٘ي

 قٛؽٟ ثفاي ٗفٍ

 ِٗف ثفاي قٛؽُي.
 

 خب ١ىشٜؽ،٠٘١  ١ب، ٠٘١، )ؼـ ايٚ قٗبٙ ٗيبٛدي

 ٌٞٛؽ. ١بي ٛبٗفيي ٗيبٙ غٞاة ٝ ثيؽاـي دؽيؽاـ ٗي دْ

 ًٍٜؽ غلشِبٙ، اِٛٞـ١بي غىشِي ـا ث٠ ٛيً ٗي

 ٠ٌٞ غٞـٌيؽي ـوشبغيك ـٝقا٠ٛ ـا؛غ

 ثيؽاـاٙ وفُفٕ سفاي ؼاؼٙ آ٘بوي ١ىشٜؽ ٠ً ٌت ـا 

 سىػيف ًفؼٟ اوز؛

 ضشي ؼٝوشؽاـاٙ س٢ٜبيي،

 ًٜٜؽ، ْ ٗيؼـ ٝخٞؼ غٞؼ، ١٘كاؼ ٌُٞشػٞاـ غٞيً ـا سط٘

 اي ١٘كاؼي ٢ٛلش٠ اوز، ؼـ ١ف آي٠ٜ

ؼ١ؽ، ٝ ُبٟ ؼـ ثفاثف ٗب ٗشٞأغ  ؼٌٜ٘ي ٠ً ؼـ ثفاثف ٗب ٝاًًٜ ٍٛبٙ ٗي

 اوز

 قيف غفه٠ اثفيٍ٘يٚ ويبٟ ٢ٛلش٠ اوز آسٍي ُفاٛج٢ب ٠ً ؼـ



 ب،١ آٌبٕ ٠ً اق ٠ٌُٞ غيبثبٙ ؿبـسِفي غٞٙ

 ٌٞؼ ديسؽ ٝ ٛبدؽيؽ ٗي ثب زبثٌي ثىيبـ ٗي

 ٝ زبثٌي غٞؼ ؼقؼيؽٟ ٌؽٟ اوز؛ ث٠ ٝوي٠ٔ قيفًي

 ًٜؽ. ١بيً وِٜيٜي ٗي ٝقٙ ُٜبٟ غٞؼ ٠ً ثف ٌب٠ٛثب 

 ٌٞؼ، ٝـ ٗي ـؤيبي اٝ ؿ٠٘ٞ آٙ هبسْ ؼـ غٞاة ثي

 ايٜي اٝ ثفاي ١٘ي٠ٍ س٢ٜبوز، ثؽٝٙ ؼيِفاٙ.

 ايٜي ٢ٗدٞـ ٝ ٗشفٝى ثب س٘بٕ خفيبٙ ٛيفٜٝٗؽ ؼـ غٞؼ.

 اي يِب٠ٛ وفقؼٟ اوز، ُْ سٞأٗبٙ اق ٌبغ٠

 ثٜؽٛؽ5 ١ب كفٝؼ ٗي ٙ غٞؼ ـا ؼـ ػ٘ن ثٞو٠ػٍبم زٍ٘ب

 ُفؼاٛؽ، ٌٞؼ ٝ غىفاٙ ـا ثبقٗي ثفاي آ٢ٛب، ٌت ٍُٞؼٟ ٗي

 اٛؽ، ثف وفاٍِٛشبٙ ؼـغز، ؼـ وي٠ٜ ١ًٞىشبٙ، ًٔ٘بر ؼـ ًٜبـ آة غلش٠

 ٌفاة ويبٟ ؼـ خبٕ، اق يي هٙؼ٠ غٞـٌيؽ دؽيؽ آٗؽٟ اوز،

 اي ؼـ ثيٜبيي ؼُٝب٠ٛ اوز، دفٝا٠ٛ ١ٜٞق ثفاي ٓطظ٠

 و٘بٙ اوز،ؼّ آ

 اي اي ٝ ثف ثبّ زذً وبي٠ ثف ثبّ ـاوشً وشبـٟ

 ُىشفؼٟ اوز.

 آٓٞؼ ؼـ اوشفاضز اوز، ١بي ًبـُف غٞاة ٢ٌف ثف ـٝي ٌب٠ٛ

 ٌٞؼ.( ثؿـ وفٝؼ ؼـ وف ٌبػف ٌٌلش٠ ٗي
 



 ًٜؽ. ٍٛيٚ غٞؼ ـا ؼـ وبي٠ آٗبؼٟ ٗي ػوفة ٠ٌُٞ

 ضٌٖ ثبقؼاٌز ٌجب٠ٛ!

 ًٜؽ! غٞؼ ـا س٘بٕ ٛ٘ي ُٞيؽ ٝ ١فُك ًالٕ ٓطظ٠ ٠ً ثب ٌٜٓز وػٚ ٗي

 آيب غٞـٌيؽ كفؼا ٘ٔٞع غٞا١ؽ ًفؼ؟

 ٌٞؼ، آيب وشبـٟ ؼـ ٛٞـ غٞؼ ؿفم ٗي

 ـٝؼ؟ ٝ ؼـ غٍٖ سٞكٜؽٟ غٞؼ كفٝ ٗي

 ز٠ِٛٞ ث٠ قٛؽُي والٕ غٞا١ي ًفؼ؟

 ثيً اق ايٚ ٗذفن،

 ٠ٛ زيكي ثفاي ُلشٚ ١ىز ٝ ٠ٛ زيكي ثفاي د٢ٜبٙ ًفؼٙ.

 ؼـغٍٜؽٟ ثيٜؽيً، ثفغيك، ثبقُفؼ،

 آكفيٜؽ، ًٜؽ ٝ ؼٝثبـٟ ٗي ؼ، غٞؼ ـا غبًىشف ٗيًىي ثب غٞ

 ًٜؽ، سٌفاـ ٗي

 ٠ٛ قٛؽٟ ٝ ٠ٛ ٗفؼٟ،

 ُفؼٌي خبٝؼا٠ٛ ث٠ ُفؼ زٍٖ ٛب٢ٗفثبٙ ٝ اٛؽيٍيؽٙ ثؽاٙ.
 

 اٝ ث٠ ًبٓجؽ غٞيً ثبقٍُز،

 اٝ غٞؼ ـا ؼـ غٞيٍشٚ هفاـ ؼاؼ.

 اكشؽ ثف وف ٗفؼي ٠ً ٛػلش٠ اوز كفٝ ٗي ٝ غٞـٌيؽ

 يي آي٠ٜ، يي ديفٝقي ثكـٍ ٛب٢ُبٛي، اق



 ٠ً ثيً اق ايٚ

 ثبقسبثي اق يي سّٞـ وبؼٟ ٛؽاـؼ.

 



 

 

 

 

 

 ثبًفٟ
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 ؼـ ؼـٝٙ غٞيٍشٚ ثٜؽؼ ٝ زٍ٘بٙ غٞؼ ـا ٗي

 ثف٠ٜ١ اوز، ؼغشفي غفؼوبّ، ؼـ دبي ؼـغز.

 آـاٜٗؽ ؼـ وبي٠ اٝ آٙ ثجف ٝ آٙ ُبٝ ٛف ٗي

 ًٜؽ، و٠ ثفٟ اق ؿجبـ ٝ ؼٝؼ آٗؽٟ ـا ث٠ ثجف سوؽيٖ ٗي

 ،و٠ ًجٞسف ـا ث٠ ُبٝ

 ثب س٘بٕ غٞٙ ٝ دف١بيٍبٙ.

 دىٜؽؼ ثجف زبالى ث٠ ٝ آش٘بن ؼٝؼ ـا ٛ٘ي

 ٝ ُبٝ ٢ًٚ دف١ب ـا5

 غٞا١ٜؽ كوٗ سٞيي. آٛس٠ ٠ً آ٢ٛب ٗي

                                                 
 Virgen  



 ،ًٜٜؽ ٝ ًجٞسفاٙ دفٝاق ٗي

 ٝ ُبٝ ثف كفاق آ٢ٛب ٘يفاٛي ؼاـؼ،

 ٝ اٝ ٛيك، يي ـاٟ ٌيفي ثف٠ٜ١،

 ٜؽ.ً ؼّ آو٘بٙ سبـيي ؼـٝٛي دفٝاق ٗي اٝ ؼـ

 ُٞٙ، ـيك ثب زٍ٘بٙ ُفث٠يي غٜدف غٞٙ 

 دف١بي ضّيفي غيكـاٙ ٠ً ٗش٘بيْ ث٠ قـؼي اوز،

 ٜؽ،ً ٗجبـقٟ ٗي ـٝٛؽ. اٝ اق ٗيبٙ ثبؼ١ب ث٠ ؼٛجبّ اٝ ٗي

 ؼ١ؽ ـا ٌٌىز ٗي 1اكٌٜؽ ٝ ٛىف ٘بئف ـا ث٠ غبى ٗي 2ضي٠ آطٞا

 ؼ١ؽ( اكٌٜؽ ٝ ػوبة ـا ٌٌىز ٗي ث٠ غبى ٗي)ٗب ـا 

 ًٜؽ... ٝ ثف كفاق ٌبظ ٗبٟ ِؼٞؼ ٗي
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 ؼـ كٕبي ثيٌفاٙ ٝ ؼـ وٙٞش آٙ،

 ؼغشف خٞاٙ وفُفؼاٙ اوز؛

 ؼـ ٗيبٙ اثف١بي ثبقيِٞي، ُفؼثبؼ، ٝ ١ٞا.

 ٗبٛؽ، آو٘بٙ ثب س٘بٕ ٝوؼز غٞؼ ث٠ ؼ١بٙ س٢ٜبيي ٗي

 ٠ً ثفاي ؼ١ٚ ؼـٟ ثبق ٌؽٟ اوز،

 اي ٠ً ث٠ غٜؽٟ، ث٠ ـٝي ٗب١ي ؼ١بٙ ًٞو٠
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 اء، ٗبـ ٝ ٗبـاكىب. ِٞـر ز٢بـؼ١ٖ اق ِٞـ ٌ٘بٓي. )ؼ١ػؽا(ضي٠ آطٞ  

1
 . )ؼ١ػؽا(ٌؽٟ اوزٛىف ٘بئف، يٌي اق ِٞـ ٌ٘بٓي كٔي ٠ً زٞٙ ػوبثي ث٠ دف س١ٖٞ   



 ١بي ـغٍٜؽٟ ٍُٞؼٟ ٌؽٟ اوز. وشبـٟ

 آيؽ وليؽ، ث٠ ديً ٗي ١بي ؼـ ٓجبوي اق قٛجن

 ٝ قٗبٛي ٠ً آٙ ٗفؼ خٞاٙ غلش٠ اوز

 ًٜؽ، ١بي اٝ ـا ٗي ؼٛؽاٙ

 ًٜؽ5 ٝ آ٢ٛب ـا ث٠ ؼّ آو٘بٙ اوٙٞـٟ دفسبة ٗي

 آيٜؽ، زٞٛب5ٙ ١ب ث٠ قٗيٚ ٗي خكايف ؼـغٍبٙ، وشبـٟ

 ٛ٘ي كفٝدبٌيؽٟ ثف ـٝي ٓجبن،

 ضٞاِيْ ٗدفٝش ؼـ ثبـاٛي اق دف

 ١بي غفؼ ٌؽٟ، ُيشبـ ٌٌىش٠، ٌي٠ٍ

 ٠ٜ ٝ ٗبٟآي

 ـيكٛؽ. ١ف ؼٝ هٙؼ٠ هٙؼ٠ ٌؽٟ كفٝ ٗي

 سٜؽيه وػز كفٝ ـيػش٠ اوز.

 اٛؽإ ٗفؼا٠ٛ اٝ

 ث٠ غٞؼ ؼـديسيؽٛؽ، ٝ ث٠ غبى ثبقٍُشٜؽ،

 ٝ قٛؽُي يبكشٜؽ.
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 ١ب ٝ ؼـيب. غٞـٌيؽ ؼـ ٢ًٜىبٓي غٞؼ ِػفٟ

 وٞقاٛؽ. اٛؽ ٗي ث٠ ٝوي٠ٔ ؼـيب ثفاِٛيػش٠ ٌؽ١ٟب ـا ٠ً  ِػفٟ



 .ًه ير١، آو٘بٙ وِٜي، ؼـيبي وِٜي

 غٖ ٌؽٟ ثف ـٝي قا١ٞٛبيً،

 ١ب ث٠ خىشدٞ، ؼـ ٗيبٙ ٗبو٠

 ؼ١ؽ. ١بي ٌٌىش٠ غٞؼ غفاي ٗي وَٜ ـا ثب ٛبغٚ

 ١ب اق غبى ز٠ ٗؼٜي ٢ٛلش٠ اوز؟ ؼـ ايٚ ثفآٝـؼٙ سٜؽيه

 ـٝش اوز. ؼ١بٙ ٗفؼٟ، ؼ١بٙ ٗفؼٟ ٝ ثي

 ثف ـٝي ايٚ كفي، اٝ هٙؼبر يي دبقّ ٛبٗطؽٝؼ ـا

 زىجبٛؽ. ث٢ٖ ٗي ٛؽا ٠ً ث٠ وػشي ؼـ١ٖ ـيػش٠

 ٝ ١٘ي٠ٍ يي هٙؼ٠ ٍُ٘ؽٟ ٝخٞؼ ؼاـؼ،

 ١٘ي٠ٍ يٌي،

 ؼاٛؽ٠ً آٙ يي ؼـ ًدب د٢ٜبٙ اوز. ٝ ًه ٛ٘ي

 ُلشِٞي ثبقؼيؽًٜٜؽُبٙ ؼـ اسبم دؿيفايي،

 ٛب٠ٓ ثبؼ ؼـ ثبؿس٠ غٔٞر،

 ؼـ ػ٘ن غبى، ؼـ دبي ؼـغز. ز٠ ًىي ؼكٚ ٌؽٟ اوز؟

 آٙ يي ًٔيؽ، آٙ يي ٠ً٘ٔ، آٙ ضٔو٠...

 ؼيف اوز، ٠٘١ زيك سبـيي اوز، ٝٓي ايٜي ثىيبـ

 كوٗ ٗبؼـر ؼـ دبي دٌٔبٙ اوز،

 ٌٞؼ اي اوز ٠ً ٛبدؽيؽ ٗي اٝ ٌؼ٠ٔ



 غيكؼ ٝ ٗٞج سبـيٌي ثفٗي

 ١ب ـا ًٜؽ يي يي د٠ٔ ٝ ٗطٞ ٗي

 اٛؽ ٠ً ثفغبوش٠

 ٌٞؼ ٝ ثبؿس٠ ثفزيؽٟ ٗي

 ٌٞؼ ٝ اٝ ثفزيؽٟ ٗي

 ٝ ؼـ ػ٘ن ٌت

 ًٍؽ... ثبؼثبٙ هبين غٞيً ثفٗي

 ٗٞج. يالًزبهبين ٝ ثبؼثبٙ ٝ 
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 ٝ ؼٝثبـٟ ؼـ دبي ؼـغز، ؼـ ايٜدب زيكي ٛيىز5

 ١بي ٌٌىش٠، ٝ يي زبهٞ، زٜؽ هٞ٘ي غبٓي، ثٙفي

 اق يي يٌٍٜج٠،   ٗبٛؽٟ يثبه

 اوز. قؼٟ ق٠ًَٛ ايٜي 

 ٛؼفٟ وبٗىٞٙ كفيت غٞـؼٟ، س٢ٜب

 ١ب دبيبٙ، ؼـ ٝيفا٠ٛ ٝ ٗدفٝش ؼـ ٌت ثي

 ٝ آٝاـٟ ؼـ ض٠ٗٞ قـؼـَٛ ٢ٌف

 هٞاـٟ. ثجف ثي يبّ ٝ ًٞدبّ، ٌيف ثي

 اق ثبؿس٠ ٗشفٝى ثيفٝٙ ـكش٠ اوز، اٝ



 ١بي ثبـاٛي ثبؽ اق ـاٟ ًٞز٠

 ـوؽ. ث٠ غب٠ٛ ٗي

 ؼ١ؽ؛ قٛؽ، ٝٓي ًىي دبوع ٛ٘ي ؼـ ٗي

 ـٝؼ ث٠ اٛؽـٝٙ ٗي

 ٝ ًىي ؼـ ده ؼـ١ب ٛيىز،

 ـٝؼ، ٠ً ؼـ آٛدب ٛيىز ٗي ًه ير١اٝ اق ؼـ ث٠ وٞي 

 ـوؽ، ٝ اٝ ث٠ ؼـ آغفيٚ ٗي

 اٛؽٝؼ ٌؽٟ اوز،ث٠ ؼـي ٠ً ثب ؼيٞاـ 

 ًفؼ. ؼـي ٠ً دؽـي ١ف ٌت آٙ ـا هلْ ٗي

 ُفؼؼ ٝٓي اٝ ًٔيؽ ـا ُٖ ًفؼٟ اوز، اٝ ث٠ ؼٛجبّ ًٔيؽ ٗي

 قٛؽ، اٛؽاقؼ، ثؽاٙ ِٓؽ ٗي ًٞثؽ، ثؽاٙ زَٜ ٗي ث٠ ؼـ ٗي

 ًٞثؽ ١بوز ٠ً ث٠ ؼـ ٗي هفٙ

 ٌٞؼ، ٝ ؼـ ١ف هفٙ ؼـ ثىش٠ ثٜٔؽسف ٝ ثٜٔؽسف ٗي

 ٝ ؼـ١بي ثىش٠ ثيٍشفي

 .ثب ١ف ٔفث٠

 ٗبٛؽ. ٜٗشظف ٗي يوبؼُ ث٠ًٜؽ، ٝ  ؼيِف سالي قيبؼي ٛ٘ي

 ٍٛيٜؽ، ؼـ ِٜؽٓي ًٞزًٌ ٗي

 سب ًىي ؼـ ـا ثٍِبيؽ؛



 غؽايب، ؼـ١بي اثف١بي غٞؼـا ثٍِبي،

 اٛؽ، ثىش٠ يوػش ث١٠بي غٞؼ ـا ثٍِبي ٠ً  ؼاؽ قغٖ

 ١بي زفًٝيؽٟ ٗٚ، ثجبـ ثبـاٙ غٞؼ ـا ثف دىشبٙ

 ١ب، ١َٜب ٝ و ثجبـ ثبـاٙ غٞؼ ـا ثف اوشػٞاٙ

 ثِؿاـ ثؿـ سٞ ثفآيؽ ٝ دٞوز ـا ثٌٍبكؽ،

 هٍف ولز ٌؽٟ غٞٙ ٗٚ ـا.

 ٗفا ث٠ ٌت اٝٓيٚ ثفُفؼاٙ، 

 ٝ ثِؿاـ اق ًٜبـ سٞ وف ثفًٍٖ

 ثف آسً  اي سبـيي ٝ اق ويبـٟ

 ثب ٛٞـ سٞ.

 

 

 

 


