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دة من ضمن منشورات الكتاب الدوري لمجلة ثقافتنا وبالتعاون مع تجمع السنونو تصدر في بغداد طبعة جدي
 .عن مؤسسة شمس لKع9م والنشر 2008الطبعة ا�ولى صدرت في القاھرة عام . انطولوجيا الشعر الدنماركي

. أمير الدنماركھنريك،  ا�ميروقد أضيف إلى الطبعة الثانية الشاعر سمو . شاعراً دنماركياً  28اOنطولوجيا تضم 
وقال الشاعر منعم الفقير . يمثلون مدارس، أجيال واتجاھات شعرية مختلفة المشاركون في اOنطولوجياوالشعراء 

ناول المحرر والمشرف على اOنطولوجيا، أن الغرض من اصدر طبعة عراقية ھو توفير نسخ منھا تكون بمت
وأضاف .  القراء والمھمتين في العراق وتخطياً لمشكلة الشحن والتوزيع التي تحول أحيانا دون توفر يسير للكتاب

. إننا ندرس ا[ن مع جھة نشر عربية إصدار طبعة عربية يمكن أن تصل إلى القراء العرب في مختلف بلدانھم  
ماھر دلي الحديثي . وزيرة الثقافة السابقة، الدنمارك دجريته غوستبول كاتبة و: تشكلت لجنة استشارية تتألف من
كنوذ فلبي رئيس اتحاد ، مفيد الجزائري كاتب ووزير الثقافة السابق، العراق. د، أستاذ أدب وزير الثقافة، العراق
يل السيد عقالعام لgدباء والكتّاب في العراق، فاضل ثامر رئيس اOتحاد . دالكتّاب الدنماركيين، الدنمارك، 

نينه مالينوسكي شاعرة ، الناقد والشاعر على حسن الفواز، المندOوي كاتب وباحث رئيس تحرير مجلة ثقافتنا
ك9وس تالين أكاديمي  تاريخ ا�دب، ، بيني اندرسن شاعر وموسيقي، الدنمارك، نقيب فناني الدراما، الدنمارك

، مريانه Oرسن ينوس شاعر ومترجم، الدنماركايريك ست، سايه أندرسن  مترجم ومسرحي، الدنمارك، الدنمارك
بيتر يوھانس ايرشين  أكاديمي تاريخ أدب، ، توربن بروستزوم  أكاديمي تاريخ أدب، الدنماركشاعرة، الدنمارك، 

  .كليزا ايتروب أكاديمية تاريخ أدب، الدنمارو الدنمارك
 

، وكتب الشاعر منعم الفقير "م أفضل بالشعرنحو عال"تتضمن الطبعة الثانية كلمة أولى للسيدة جريته عوستبول 
اما اOستاذ عقيل . الرئيس السابق لجمعية الشعر في اتحاد الكتّاب الدنماركيين دراسة مطولة عن الشعر الدنماركي

: فقد كتب مقدمة بعنوان إنسانية الشعر * المندOوي  
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للناطقين بالعربية فرصة التحليق في أجواء  تجربة شعرية رصينة تُھيئُ " انطولوجيا الشعر الدنماركي "      
إنھا تجربة جريئة تحاول توظيف الشعر كرسالة . حلٍم دنماركٍي بعالٍم جميٍل يحيا فيه اOنسان بطمأنينة وس9م 

  .حضارية للتعريف بثقافة الدنمارك  للعالم العربي  الذي قد O يعرف عنھا الكثير

زاج الذي أشار إليه الفقير واضح التأثير على الشعر الدنماركي فھو يضفي إن ث9ثي المناخ والطبيعة والم     
صبغة من الفَراَدِة على نصوصه ويميزھا نسبيا عن محيطھا الغربي ، غير أنني أزعم أن اندكاك الدنمارك 
بالثقافات العالمية وخروجھا من عزلتھا وھي تقع في أقصى شمال الكوكب كفيل بنضوج التجربة الشعرية 

  .لدنماركية من خ9ل احتكاكھا بالتجارب العالمية أكثر فأكثرا

شعراء دنماركيون كبار مثل بيني أندرسن يستفزون ذائقتك الشعرية فھو يوظف ا�سلوب الساخر ,يصال      
المعنى بنحو مؤثر ويتھكم بطريقة ساحرة وOسيما إذا ما سمعت منه شعره مباشرة ، وھذا ما حدث معي بالذات، 

وآخرين، يحملون من الشاعرية الفذة ومن ... سز ھوي ، و فيجو ماذسن. وزم9ؤه كـ مريانة Oرسن، و ت فھو
معاني الطيبة ا,نسانية ما يظھر جلياً على نصوص قصائدھم ونبرات أصواتھم ، وO يختلف ا�مر كثيرا بالنسبة 

ركناً مھماً من أركان المشھد الثقافي الدنماركي للكاتبة ووزيرة الثقافة السابقة السيدة جريته غوستبول التي تشكل 
  .الحديث

  :وھو يقول" رئتاي"فلنستمع مث9 �ندرسن في قصيدته      

  أحب كثيرا رئتيَّ 

  يتابعاني أينما أكون

  حتى عندما يغشاني النعاس

  أُِحُس أنھما يخاطباني

  نَْم قَِريَر العين

  نحن نحرس بدOً عنك

  تين الرئتينحقا يمكن الوثوق بھا

  لم أَرھُما إO في مناسبة واحدة

  عندما أخذت لھما أَشِّعة

 لكنھما لم يستوقفاني 

  ممكن أن يكونا رئَتَْيِن لكائٍن من كان

  لساعي بريد

ي    "ستريبتيز"لعارضة التعرِّ

  لتاجر سيارات مستعملة
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يثق بكثير من البشر كما أنھما يرمزان حسب فأندرسن ھنا يثق بالرئتين المخلصتين اللتين يحرسانه أكثر مما      
ولكن قد يتكبر ا,نسان " ممكن أن يكونا رئَتَْيِن لكائٍن من كان"فَْھِمي إلى المساواة فكل البشر يملكون اثنين منھما 

. الخ....على أخيه ا,نسان �سباب عنصرية ، طبقية ، فئوية   

نة وراء قلق مزمن من تقلبات العصر فھو ينتقد الديمقراطية أما بيتر Oوكسن فھو شاعر يثير ا�سئلة الكام    
  ":ديمقراطية"عندما تكون قضية فارغة ومقدسة فلنستمع إليه متشائماً منھا في قصيدته 

 

  يفترض أنھا ضمان

  ضد السلطة المطلقة وكراھية ا�جانب

  ولكنھا قضية فارغة ومقدسة

  يتم تَْزيينُھا كل يوم

  9 قلبالوجه متغضن وبارد ب

  مثل قبر معتنى به جدا

في حين أنني أِجُدهُ متفائ9 ! ويمكن م9حظة يأس Oوكسن الشديد من الديمقراطية بتمثيلھا بالقبر المعتنى به جدا    
فرغم قسوة الشتاء وعصف القنابل والرشاشات والھراوات، إO انه يبشر بمجيء " القدس"بالمستقبل في قصيدته 

  !!.يد والحاخام ليعقدا سجادة من زھور المستقبل ا[تية من نسيان الماضيا,مام العظيم الجد

O أَراهُ يقصد غير " أنا الذي رآك فكان" وأما الشاعر منعم الفقير فھو الذي رأى الشعر فكان ، ففي قصيدته     
انية ، عبر فلسفة كونية رؤيته لشعره الذي ينحت في صخره، ليخرج لنا منه عيونا يَْنَساُب منھا جمال الروح ا,نس

  :فلنستمع إليه صوفياً ! ولغة صوفية ، تعد بامتياز لغة خاصة بالفقير يصعب محاكاتھا من ا[خرين 

  أَتََجوھَُر بَِجوھَِركِ 

  فأَُجاِھُر بَِجوھَِري

  أنت الحقيقة

  أنا الوھم

  تَُحقِقِينِي َوْھَماً 

  وأتََوھَُمِك حقيقةٍ 

  أنا وھمك الحقيقي

  تي الواھمةأنت حقيق

  من O وھم له O حقيقة له

  ومن جار على أوھامه جارت عليه حقيقته

  !أنا صورة جوھرھا أنت

لن استعرض المزيد من نقد روائع ھذه اOنطولوجيا الدنماركية الحافلة بمعاني الحب وا,نسانية السامية، تاركا     
اَذة لفطنة القارئ اللبيب أود  ا,شارة إلى أن الترجمة مھما كانت َدقِيقَةً وِحَرفِيَّةً، . التأمل في مجمل نصوصھا ا�خَّ

إO أنھا قد تُفقُِد النص بعض مزاياه وخصوصا النص الشعري غير أن مما يُطمئن في ھذا المجال معرفتي 
دع منعم الشخصية بمترِجمَّي اOنطولوجيا الَحاِذقَْين َمي شحادة المترجمة الدنماركية سورية ا�صل والشاعر المب

  .الفقير
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قبيل إقامة أيام الثقافة الدنماركية في العراق " انطولوجيا الشعر الدنماركي"لقد انبثقت فكرة إعادة طباعة      
، برعاية كريمة من معالي وزير الثقافة الدكتور ماھر دلي الحديثي ، وذلك احتفاًء 12/12/2009- 5للفترة من 

نماركيين إلى بغداد ، والطبعة ھذه المرة عراقية َخالَِصة ستتيح لgدباء والنقاد بمقدم نخبة من الشعراء وا�دباء الد
والقراء العراقيين، إط9لةً ساحرةً على نافذة الشعر الدنماركي بعد أن أُْغلِقَْت أمامھم َعِدْيُد النوافذ المعرفية 

. 9/4/2003وا,بداعية قبل   

الذي لم يعد (الفقير العراقي النشأة والھوى، من منفاه الدنماركي  ومرة أخرى يثبت لنا الصديق المبدع منعم     
، أنه جسر للتواصل الثقافي بين العالم العربي والدنمارك بوجه عام، وبين الدنمارك والعراق بوجه )منفى بعد ا[ن

الثقافة ,صدار الصادرة عن دائرة الع9قات الثقافية العامة في وزارة " ثقـافتنـا"خاص، وليمنح الفرصة لمجلة 
  ".كتاب في ثقـافتنـا"ضمن سلسلة " انطولوجيا الشعر الدنماركي"الطبعة العراقية لـ 

أن تكون قد وفقت في رفد المكتبة العراقية بانطولوجيا الشعر الدنماركي، وإفادة " ثقـافتنـا"وفي الختام تتمنى      
ى كنوزھا وأسرارھا ، وھي تنتظر آراءھم وانطباعاتھم العراقيين من باحثين وأدباء ونقاد باOط9ع عن َكثَب عل

. عنھا بكل امتنان  

 رئيس تحرير ثقافتنا •
 
 

alfaker@assununu.dk 
 
 
 
 
 
 
 

:نقتطف من شعراء اOنطولوجيا  
 

 
  Prins Henrik       

 
 ا�مير ھنريك، أمير الدنمارك

 أندريه دي  بورد دي مونبيزاھانري ماري جان : ا سم الكامل
  1934يونيو سنة  11في فرنسا يوم   )(Talenceولد في مدينة تا نس 

  .عاش خمس سنوات ا�ولى من عمره في فييتنام مع أسرته
  درس في فييتنام وفرنسا

  .الصينية والفيتنامية: ثم درس في جامعة السوربون في باريس الحقوق والسياسة ولغات آسيوية
  .سلك الدبلوماسيعمل في ال

  ) فيما بعد تّوجت ا�ميرة مارغريته ملكة على الدنمارك(تزوج من أميرة الدانمرك مارجريته، 
  .يتقن اللغات الفرنسية، والدنماركية، اXنجليزية، الصينية والفيتنامية
  .ا�مير ھنريك عازف بيانو وله أيضاً مساھمات في الترجمة والتأليف

  1981، "كل الناس فانون"رجريته الثانية كتاب سيمون دي بوفوار، ترجم مع زوجته الملكة ما
  1982سنة " على الطريق) "  Chemin faisant(  نشر ديوان شعر

  1996سنة ) oblige Destin( كتب مذكراته 
  1999سنة ) Ikke kun gåselever" (ليس فقط كبدة الوز"نشر كتاب طھي مع ياكوب يوھانسن بعنوان 

  2000سنة ) Cantabile" ( كانتابيله"عنوان نشر ديوان شعر ب
  2003سنة )  Les escargots de Marie Lanceline( كتب نصوصاً بعنوان 

  .2003عام " ھمس النسيم"نشر مجموعة شعرية بعنوان  
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  2004سنة )  Une nuit royale( نشر صور من ألبوم ا�مير الخاص تحت عنوان ليلة ملكية 
  2005سنة  Murmures de vent(نسمة  نشر ديوان شعر بعنوان ھمس

  2005" طبخ في سبيل فرح حاسة الذوق، وصفات جديدة لمطبخ ملكي"وفي العام نفسه نشر كتاب بعنوان 
  عن الطباخين الفرنسيين الذين عملوا عند ملوك)  Helt magnifique ( نشر أيضاً بعنوان عظيم تماماً 

  2007الدنمرك عبر التاريخ  سنة 
    بعنوان  2007 مت من أشعاره باللغات الدنماركية، الجرون�ندية والفرنسية عانشرت مختارا

  )Des bleus à l´ame        ( 
  

Art poétique (s.128) 
 

 فن الشعر
 

   يفھم نْ مَ 
 ويفرح بالنظر
   يفھم تقييم 

 تغريد العشاق الذي
 يسيل من شفاھھم

 كأغان رقيقة
 وأنيقة كرقصة الباليه

 
زنيا لھمس مح  

 ل�صوات الملتوية أو البالية
!ولمسات الكلمات القاسية  

اليطول طيرانھ  
!الكلمات نقية لتبقىلكن   

حنونة صيفية كلمات سماوية   
ك�م العشاقبين   

الحزينة السوداء كلمات ا�موات   
أجساد ا�موات الراقدة على   

 كلمات قاسية مرتجفة
ض المرافئ افي أحو  
سف ھناك أ  

.تبحر�نھا لم   
 

أجنحة  وھبيجب أن ت  
المتجمدة برداً للكلمات   

تراتيل من أجل ا�مواتال تنشدوأن   
 العبارات ا�بدية

ھا الشعراءنالتي يحبو  
.يذكرون الجنة حينما  

 
 

Danse macabre des mots (s.134-136) 
 

جنائزيةرقصة الكلمات ال  
 

 سحر الغناء
 نشوة الكلمات

الرقصمعادلة    
 طقوس ترتيب القافية
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!معتادةممارسة اXيقاع ال خبرة  
 أيھا الذوبان الباطني

 للقبيح في الجميل
 للخفة في الھواء

 
.الكلمات شيطنة  

 تكثف الرائحة العطرة
!فقدان الوعي المجنون  

 ھل يمكن إخصاب سحابة
الصورة منإذا اختفى المطر   

 قوس قزح ا�ح�م
 جبنة شھية

ھا فئران سماوية؟رضتق  
 

 أن تحرك 
اكرة ھشةمعنى كلمات ذات ذ  

 حتى تسيل
 مثل نھر من الدم

جالمتوھمزبد بالخزف   
 سيل أبيض

 مثقل بالحصاة الثقيلة التي تنقلھا 
 

!في فميتستيقظ الحروف  دع  
!الغابة النائمة أيتھا الجمي�ت حيث  

!ي أسرتھن بالذھبن وغّط َزيّ   
جامحةسيد الرقصات ال  
!ا�خير با جتماعسيأمر الكلمات   

 
الحلوةتلك  الكلمات الحنونة مع  

 الضعيفة المستندة على ا�قوى
 العارية المتوحدة 

رديء من الكلماتكة بالومحبال  
.المجنونة الكلمات ا�خرى بصحبةثرية ال  
 

 الكلمات الرنانة 
بالفضة رصعةالم  
بقشرة من الذھب المزيف المكسوةو  

متوھجةستذھب إلى حفلة رقص   
ك�مھم  Xنشاد  

.وتبويق أغانيھم  
 

حادةا�فعال ال  
  *الترانتيل سنؤدي نحن رقصة

 الضمائر القروية ترقص الفالس 
 مع جملھم النحيفة

أرجلھا الھشة تفركالتي   
.دائمةحفلة رقص �جل   

 
 إذا كانت الصورة دقيقة

 تصبح الرقصة خفيفة
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بالخزف الغني ةالمعجون�ن الكلمات   
 تبقى منقوشة على قائمة أبدية

وعيلابينما تنغلق على أرواحھا عديمة   
قبر الكلمات  الفانية،في   

.في سبيل راحتھا ا�بديةذلك،   
 
 

)رقصة شعبية ايطالية(*   
 

Le mot amour (s.6-8)  
  حبالكلمة 

  
  في يوم واحد 

  ت أن أقول كلمة أحبكتعلمّ 
  كما نقول مرحباً 

  إلى النزھة  غاديةلفتاة 
  اً واحداً خمسة عشرة عاماً ويومھي ذات 

  
  �يام احتجت إلى مئات ا نيلكن

  كبأح: القولعلى �جرؤ 
  ئة لغةافي أكثر من م

  
  كبمن يجھل نطق كلمة أح

  أخرى؟لغة في لغتي، لغتك أو 
  

  كم من لجلجة
  وكم من وعد للسماء 

  كم من أناس تافھين
  !يبحثون دوماً عن طريقة للحب

  
  بعد آخر اً ف الفجر اشمئزازفعندما يص

  وتسكت العصافير
  معه النوم فالنوم يجر
  ھجر ا�زواجالضحك ي

  
  صدري الحزين متعب أكثر

  أسواداً شراشف الكذب أكثر 
  ا�ح�م تفركعندما 

  بثنايا الحقد
  

  لكن أريد نطق ھذه الكلمة الجميلة 
   عظيمةھذه الكلمة ال

  اً كثير اً احتاج مني حب
  �تعلمه في يوم واحد

  ھذه الكلمة: أريد نطقھا في مئات اللغات
  من النھار قصيرة لحظةفي 

  
  !حب

  العنيد جريماذا ھذا الل
  نحو تدنيس ھذه الكلمة الجميلة جداً 
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  النبيلة، الغريبة، الفاتنة،
  والمزيفة التي تدمي تحت البشرة

  التي تضحك وتّشك، ھذه الكلمة التي ينساه
  كثيرون إثر نطقھا

  ھذه الكلمة التي تدخل يومياً في النسيان
  وتدنس من الجميع

  يوممع ذلك أريد أن أغنيھا في لغة كل 
  وفي لغتك وفي مائة لغة أخرى أغنيھا

  �نني لدي مائة سبب للبكاء          
  حب: أريد أن أنسى ھذه الكلمة القصيرة ومع ذلك ثقيلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Le temps qui passe (s.122-124) 

  
  

 الزمن الذي يمر
  

  على متن الريح التي تحمل كل شيء
  يدعوني الزمن إلى رفقته

  أركب حصاناً 
  براري الحياةنقطع  

  
  أنا ريح متقلبة
  تحمل معھا فراشات
  أصطاد م�ئكة ساقطة
  مطرودة من الجنة
  على خروجھا على الخالق
  أَسلح نفسي للعصيان
  أنادي بالحرب
  أكافح في الھواء
  أصطاد، أضيّع وأمّزق
  أخترق ا�بواب
  أنا في مھب الغضب الذي يحملني

  أحارب اباء وا�خوان 
  تحت أنظار قاسية

  
  عُب الزمنَ أت

  ھا أنا أداعب الھواء
  عروقي تمتص. أمشي بلھاث

  نشاط جنوني الذي يغلي 
  .في دمي

  عروقي توھن 
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  تجرفني تيارات 
  .ا�نھار المسالمة

  
  رئتاي تستنشقان معاً الزھور
  .ترتجف أح�مي على ا�وراق

  العصافير التي نسيت أغاني البارحة
  ترتدي ريشي

  وتقلد صوتي 
  ي ھذا القصر ملكأنا في قصر وأنا ف

  لكن في زمن آخر 
  .وبعظمة مختلفة

  
  أنا طفل كھل 
  نفسي مطھرة
  من أصابعي الناعمة
  تقطر لئ السعادة
  .قطرة بعد قطرة

  .استمع. أنا الذي يمضي
  سترى نظري البعيد
  الذي يمر عبر الزمن

  يصعد ويصعد 
  شارد
  عبر ا�ودية والجبال
  مراھق

  كھل يخطو فوق 
  أنھر وجسور
  يمشي 

  ي دروب بريئةف
  ينام فيھا 

  . الحالمون بين الظ�ل العطرة
  
  
  
  
  
  
  

Silence (s.50-52) 
  صمت

  
  القمر الصامت
  بنظره الشاحب

  يتقدم بإيقاع 
  ا�مواج المحطمة
  التي تتمزق

  على الصخور 
  وتقول للرياح

  أن الليل استسلم 
  والس�م موعود
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  ھل تريد أن أقول
  ك�م التائب
  ناظراً إلى البحر؟

  أفضل الصمت ا�بدي . 
  وأن أرقص دونك
  بسعادة المنزوي

  
  الضحك في قلبي
  .وا بتسامة على ك�مي
  زمن ا�نين
  على حائط الذكريات
  .  وجود له
  سأقيم معابد للملّذات الشھوانية
  المجتمعة في الليالي الحارقة
  وساترك الدموع المتأملة تسيل
  مزينة بآ ف ا�لوان إلى ابار السوداء

  تنتحر ا�ح�محيث 
  
  

Pari perdu (s. 16) 
 

  رھان فاشل 
  

  حاولت أن أربح
  حنان امرأة
  وأرھن قلبي

  .ربحت ھذا الرھانف
  

  سعادة مشفوعة بابتسامات
  احتضان تت�شى فيه الروح
  .فم مشبع بالقب�ت

  يبقى لي التأوه 
  

  .لكن فقدت المرأة
  وضعت قلبي على ا�رض
  في حفرة مربعة

  .ةمليئة بالحسرة الفارغ
  ! يبقى لي الصمت

  
  لما أزرع بذور أخرى
  .ستنضج فاكھة غيرھا يوماً 

  سأعرف كيف أتحدى الحب
  !لكن سيبقى لي الحزن

  
  وتحت بدر التمام
  عندما تطير الم�ئكة
  سأغنى أحزاني
  .بملء صدري
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Henrik ´ordbrandt: 
 

 ھنرك نوردبرانت
 

 
 
 

1945ولد عام   
وبل المرشح الدنماركي الثاني لجائزة ن  
 يثير شعره وحضوره تأثيراً وجد ً 

 حصل على أھم الجوائز ا�دبية والثقافية في الدنمارك وفي أوربا
 عضو اللجنة الدولية لجائزة ناظم حكمت العالمية

 يھتم باللغة العربية والتصوف اXس�مي
 يمتاز بحدة مواقفه النقدية حيال الحياة ا جتماعية

ات العالمنقلت أعماله إلى العديد من لغ  
ولم تقتصر إعماله على الشعر فقد كتب الرواية واليوميات وكتب عن 

 المطبخ
يعبر في شعره عن محنة الفرد في الجماعة، ويمتاز بنقده ال�ذع 

.للحركة ا جتماعية  
 
 
 
 
 
 

´år et menneske dør 
 
 
 

 حينما يموت إنسان
 
 

 حينما يموت إنسان
 يخلف محيطه وراءه

 
 الجبال البعيدة

ازل الحيً من  
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 والشارع كما ھو في يوم ا�حد
 يمتد فوق جسر خشبي

.قبل أن ينتھي إلى خارج المدينة  
 

 وشمس الربيع
 بعد الظھر

 يصل إلى رف من الكتب
 والمج�ت التي دون شك

.كانت يوما ما جديدة  
 

.  ليس غريبا  
 

 لكن رغم ذلك 
.إندھشت مرارا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden igår 
 منذ ا�مس

 
حت عجوزا منذ ا�مسأصب  

 وغرفتي   تفتأ 
ا�ثاث متآكلة . تنفصل عني  

 وأشياء جمعناھا
 تشمخ كجبل

 يصعب علّي تخيل السعادة كمفھوم
 عندما أطرح علّي ذلك

أكون بين مناظر طبيعية كھذه   
.أقبُل أن   وجود للجواب  
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.وأنا سعيد بوجودي ھنا. وأنظر حولي  
 
 

Byzantium 
 بيزانط

 
محروق يتصاعد فوق المقابر المنخفضةدخان الخشب ال  

 وضوء المساء الشتوي المتخافت
 يوھن إلى درجة  يرى فيه قوة  وجوه المعدومين

.المقاومة  
في العتمة تطلق النسوة نداء عبر أبواب المساكن 

 المتداعية
 ھًن يحاولن  حديثي عن شيء

 غير مفھوم من أطفال يقطعوا لعبھم في أط�ل الكنيسة
 طوال الليل

في ا�زقة الضيقة تجري خيول سوداء حمراء العيون   
 تحس أن على أسرجتھا المطعمة بالفضة فرسانا ماتوا

.منذ زمن طويل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemkomsten 
 العودة

 
 والداك أصبحا

والدين    
 خرين

.واخوتك صاروا جيرانا لك  
 الجيران أصبحوا جيرانا خرين

 واخرون يسكنون
.في مدن أخرى  

أخرى يعودون مثلكفي مدن   
.تماما كما أنت  

   يعثرون عليك
.و  عليھم تعثر أنت  
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Hvor vi end rejser hen 
 

 أينما سافرنا
 

 أينما سافرنا نصل متأخرين
.على الذي كنا قد سافرنا من أجله  

 وفي أي مدينة نقيم
 ھناك بيوت يصعب علينا العودة إليھا
 وحدائق نأتي لقضاء ليلة مقمرة فيھا

تأخرنا عن حبھنونساء   
.يعذبنا وجودھن غير المحسوس  

 
 والشوارع التي نشعر بمعرفتھا

   تؤدي بنا إلى الحدائق المفقودة
.وتذيع العطور القوية في الحيً   

 وأي بيوت نعود إليھا
.لي� متأخرين و  أحد يتعرف علينا  

 وأي أنھر تعكس صورتنا التي
.نراھا فقط عندما ندير ظھورنا  

 
 
  
 
 
 
 

Slægtninge 
 أقرباء

 
 نتحدث عنھم عادة في صيغة الجمع

 كأقارب
 �نھم يظھرون جماعة

.ويشبھون بعضھم البعض ب� تّمييز  
:أسماؤھم تذكر بأسماء مدن في ب�د أجنبية  

 
 ف�ديفوستوك، دار الس�م
...آنتوفاكاستا، أو ن باتور   

 
 إذا فصلت أحدھم عن الجماعة

 يفقد م�محه وصوته
.يبدو كزجاج محطم  



 15

 ھم أبغض من جن
 من تيبت

 
 أخطر ما في ا�مر 

 أن يلتقي قريبان في الشارع
 ب� موعد

 أو بدون مناسبة حفلة عيد مي�د
 في عرس أو في  مأتم

.يتكلمون عنه  
 

 يحدقان في وجھيھما
 الخاليين من الم�مح

 بخوف وقرف
 كشبحين يفاجآن بعضھما

.في قصر مسكون با�رواح  
 
 

 لو كانا وحدھما
 ب� شك

 سيقومان بالقتل
 بدم بارد وببراعة

.كعقربين  
 

 بد  أن يقت� بعضھما
 يتحدثان بصوت عال

 أو يضحكان
.ب� سبب  

 
 يتطلب أن يكونوا ث�ثة على ا�قل

.حتى يكونوا أقرباء  
 كلما كثروا

شعروا بالراحة   
 عشرة مع بعض
.يبدون طبيعيين  

 
.  حياة خاصة لھم  

 ما الذي يحلمون به
لى النومعندما يخلدون إ  

 أو ما يفكرون به في وحدتھم 
.  أحد يعرف  

 
 الطريقة ا�سھل للتخلص منھم

.ھو السم  
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.وباXمكان إذابتھم في حوض تيزاب  
 كلما غادرھم أحد

 تبدو على كل منھم
.امارات الرضا، والسمنة  

 
.إنھم يعيشون على ھ�ك بعضھم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løgne 
 أكاذيب

 
أحرقتھاكذب ما كتبته في الرسالة التي   

.أنني أفكر فيك دائما  
.لكني أفكر فيك أغلب ا�وقات  

 
:كذب أني   أستطيع النوم  

 أنام عميقا وأحلم فض� عن ذلك
.بنساء أخريات  

 
.لكن عندما أستيقظ أفكر فيك فوراً   

 
 النساء الجمي�ت اللواتي أراھن في الشارع

 أجردھن من ثيابھن
.بينما أحاول تجنب التفكير فيك   
 

.ق عطورھن حتى اXغماءوأستنش  
 

 
 

 انجر كريستنسين
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1935مواليد   
 شاعرة عضو ا�كاديمية الدنماركي

"1963عشب "، "1962الضوء : "أصدرت عّدة مجموعات شعرية منھا  
ضوء "، "1991، وادي الفراشات "1976الغرفة المطلية "وقصة " ماكينة اOبدية"أصدرت رواية بعنوان 

". 2000أحوال سرية "، و"أبجدية"، "1979رسالة في مايو "، "1962  
.حازت على أرفع الجوائز ا�دبية والثقافية في الدنمارك وأوربا  

 المرشحة الدنماركية لجائزة نوبل
 شاعرة من أعظم شاعرات الدنمارك وتحظى باحترام عال

ھوية الشعرية  شعرھا يعبر عن أصالة شعرية تمثل الروح الدنماركي في الشعر وتنزع إلى التعبير عن ال
.الدنماركيةعبر اللغة والشعر   

 
 
  

Scenen 1, s.37. 
 
 

 كلمة تحلق عاليًا وأسراب تلحق بھا
 ب� ھدف أشكال احيائية ھائلة

 كأن ھناك أمان
ليس القفار –قول شائع عن الحدود القصوى القفار   

 
 

 كلمة تحلق عالياً و أسراب تحلق بھا
فضاء ال� نھائي  أكثر و  أقل عصافير تم� ھذا ال  

 دون الرجوع إلى تفسير
 
 

 قول شائع لتعويم التأويل
 تّمسك بھذا التفسير

 شّغل المروحة ودع الم�ئكة
تخفق بأجنحتھا تحّرك بحرية كأقمار صناعية   
 

 اترك أساطيل من الحيوانات الغبية تحلق
 في الھواء، حشرات بأشرعة كبيرة

 ومھلھلة كأوھام  معة واقفة مثل طيف
مة الوجود ضد النقاءمقاو  
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Transtiviteter 
s.168 

 وسط الحديقة ال� متناھية
 مع ذلك ثمة حدود

 والنبض، الضغط والھبوط في حالة تدني
 

 وا�جساد تستعد للبكاء
 لكن ليس ھناك ضغط على دموعھا

 في الجنس فقط يُحتفظ بقليل من البلل
 

 توضع ا�جساد على نقا ت بيضاء
عن سعادة الكل �نھم في حالة ھذيان  

 ھكذا يتكلم المجانين حقاً 
 

)الھيكل العظمي الشعور وا�مان(  
 
 
 
 
 
 

Integriteter (s.212) 
 كحرارة صيف

 نذكر حتى الفراغ
 نحلم بالسعادة

 لكننا   نعرف ذلك
 

 في دواخلنا
 شيئ يختلف عنا

 
 
 

Integriteter (s.213) 
 مثل ورقة تستريح

 بينما تمر كلمة
 حزن يبيض
 سعادة تسود

 
   أريد أن أعلم

 أنك تسير إلى جانبي
 

 
Integriteter (s.214) 
 

 كثلج نقي
 أبيض ووححيد

 بضعة أيام
 بضعة أيام

 
 ا�رض
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 تعود دائماً 
 
 
 
 

Integriteter (s.215) 
 كما السرير ينفتح

 و ينغلق يبقي مشرعاً 
 الظ�م والضوء

 أنا عرقانة، أنا بردانة
 

 الجسد يصون 
 عالمه 

 
 
 
 
 

Universaliteter (s.216) 
 أرى أني جالسة وأكتب

أرى ما كتب. أرى ما يكتب  
 أقرأ وأرى ما قرىء

 أرى ثانية السكون أمامي
 أراه يركز على خطي

 يت�شى في ما يكتب من مكتوب
 يقرأ مفسه بنفسه

 يبدأ بالصراخ لنفسه
 
 

 
Universaliteter (s.218) 

 
 أرى أني أفھم أكثر مما يجب

لى الموتأرى أني داخة إ  
 كأني أفھمه

 كأن ھذا أمر جيد
 لو فھمني الموت

 لو دخل فيي
 أرى أني محمومة

 أرى أني خائفة
 
 

Universaliteter (s.220) 
 

 أرى أني ّمرنت كلماتي
 على نقل جسدي

 نق�ً آمناً 
 عبر العالم

 بينما الجسد ھاجع ويقظ
 يعلم بوجوده ھنا
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 تائه
 فيّ 

 
 

Universaliteter (s-221) 
 

ي ھنا بإرادتيأرى أنن  
 أرى أني لم أتوارى
 رغم أني أتمنى ذلك
 ليس ھناك ما يجمع

 بين ما أريده 
 وما أتمناه

 أرى أني مرغمة على البدء من جديد
 في سراء وضراء

 
 

Universaliteter (s.222) 
 

 أرى أن ليس ھناك ما يُرى
 أرى أني قد أحببتَك حباً أعمى
 أرى أنني متجھة نحو الضباب

اً لكي أجد طريق  
 �ني أرى أن الضباب

   يؤدي إلى طريق
 أرى أن ھذي التفاع�ت فيّ 

 آمنة تجاھي
 
 
 
 

Universaliteter (s.223) 
 أرى السحب الخفيفة
 أرى الشمس الخفيفة

 أرى كيف يرسمان
 مساراً   نھائياً 

 كأنھما يشعران بثقة
 تجاھي أنا التي أقف على ا�رض

 كأنھما يعلمان بأني
 كلماتھم

 
 
 
 

Symmetrier (s.96) 
 يمكن للصحراء أن تكون قاحلة

 و  أحد يؤمن بوجودھا
 ا�موات يمكن أن يكونوا موتى

 إلى حد   أحد يؤمن بموتھم
 

 إنھم ملقون على الرمال
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 ويشبھون طحالب عادية
 تنتظر الماء
 لتبدأ الدورة

 
Symmetrier (s.97) 

 ھذا صباح وشمس مشرقة 
 بضوء باھر

 حتى أن الجسم الرتيب 
عر بالتجدديش  

 
 يأخذ الجسد بالغناء عن الشمس

 المھم ھو أن تشرق الشمس
 ليبدأ التألق كشمس مشعة

 من المھم أن يكون كل شيء جسماً 
 لكن كل المقارنات ترجح لصالح

.ولوحدتي  
 
 
 
 
 ا
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 كريستينه ستولتز  
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 شاعرة وروائية

1975ولدت عام   
".لسلسفاح متس"أصدرت مجموعتين شعرتين أحداھما   

 ورواية بعنوان فندق سياحي
 تدور قصائدھا عن مناسبات واتجاھات مكانية

 لديھا سعي ,عادة تصوير ا�شياء والبشر
.في تاريخ وعالم يمكن افتراضه، حيث تجلب عالماً متخي9ً وتصنع له تاريخاً   

 
 

 
 
 
Kristina Stolz: Seriemordere 
 

 حادثة سير   
  
  

  أمي أصبحت شابة
  ناالتقي حينما

  وضعنا خطاً على الطفولةو
  ذكريات جديدة نخترعثم مضينا 

  ندونھاكي ل
  في كتب

  
  ظھرت أنيقةھي 

  أعادت إلى المحبرة
  حبر الكلمات البالية

  واستقبلتني بحنان
  عندما تدحرجت على

  المقعد الخلفي
  

  كنا نقود السيارة بسرعة 
  خ9ل غابات كثيفة

  وتذكرت
  أنني O أتذكر شيء

  
  بيضوھا ت من حشرات فقس

  وشقائق النعمان
  أخذني بعيداً عنھات

  وھي تنزف على
  مقعدھا ا�مامي
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  ستنتھي حياتھا 
  عندما أنتھي من قطف 

  الزھرات الموسمية
  وأنتھي من نكأ جروح ركبتي

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Seriemordere og andre selvlysende blomsterkranse 
Ekspres (s.14) 

 
 

  قطار سريع
  

   عيسر أنظر كيف
  عبر ا�عوام المشھد

  حكايات قبل النوم
  ا�سنان اللبنية

  القبل وكل الكلمات التي قيلت
  كما يجب

  
  كل الكلمات التي 
  O مفر من قولھا

  كالدفءھي والتي 
Oنلتكون باردة حد ا  

  جماد
  

  وقتھا كنا نبكي 
  بسرور
  أما ا[ن

  فخلف أيدينا نبكي
  على مضض
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  ا

  
Alfabet (s.31)  

  
  أبجدية

  
  أن عرفت منذ

  ا�بجدية
  حاولت كتابة رسالة

  إلى جدتي
  منذ أول عيد مي9د لھا تخلت عنھا التي 

  .كما تشعر
  كل صباح أستيقظ

  مع بداية التھاب
  الرسغ ا�يمن

  وO أتذكر الكلمات
  .وO أستطيع قراءتھا في المنام

  أسوأ حدث قد حدث
  فطنة الوالدينكنتيجة عدم 

  ركانا يتركاني ألعب غالباً بالنا
  

  وا[ن يحترق الكل
  الرسائل، جدتي

  التي فقدت أخيرا ذاكرتھا
  تدور حافية

  في رماد أح9مي
  تعثر على حروف رطبة

  تنقذھا قبل
  .أن يحملھا رجال ا,طفاء

  
  
 

 
 نحو الجنوب

 
 

 ھناك أطفال يدفعون قوارب
 ورقية
 بأيديھم

 أنا أتذكر
 أن O أخوة
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 يتوقفون عن الك9م
الرمللكنھم يقذفون الرماح على   

 أبعد وأبعد
 نحو الجنوب

 نحو حضارات من الرغوة وال9لىء،
 نحو أمواج تقرر

 كل لقاء
 بين شخصين

.على جسر  
 في القاع نقود وأعشاب

ىالھاتف الميت يرن مرة أخر  
 نحو البلدان الباردة

 التي تتمسك بالمسافة
 بين أرض وأرض،

 O تصغي إلى إشارات ال9سلكي،
عومضات الفنار تقدم لكل ودا  
 مثل شيء يصعب الندم عليه
 أو يوفر عليه ما يبعد الموت

 تجد معدات في الرمل
 نجوم البحر ونطاق البحارة،

 بقايا من القادمين
ا,نذار لمعانلم أرھا و  

 يغير المتوقع
 أن يعرفه أو يجيب

 على كل ما يلقيه
الشاطئالبحر على   

 تماما ھنا حيثما أقف ا[ن
 

 أزياء
 

 ھناك كرنفال
ا�لوانفي مختلف   

 والموت يلبس كعبا عاليا
 يعزف على آلتي المفضلة

 بينما تلمع القطع الذھبية
الواضح على عظم الحرف  
 ھناك أبنية تاريخية

 وطرق مختصرة
 ريش طاووس وزنابق على البحيرة،

 آيس كريم الفراولة وشوكوOتة
 وربما ستمطر

 أكثر من الذھب عندما
قع على أن الوجهأوّ   
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 O يعود لي
رفة غريبةھناك غ  

 تطل على نصب وأفارقة
 على مصاطب الحديقة

 ك9ب صغيرة
 وحشد كبير من البشر،

 مشاورات ولغة منقرضة
 O شيء في المرآة

 في القارورة ترقد الكلمات
 وا�عداد

 التي ترددھا الحاجبة
 بينما تزداد الدرجات

 أو تمتزج السنوات بالمحادثات
 أو بصورة صحن مليء بالفاكھة

الحائط المعلقة على  
 والقمر والمزيد من النقود،

 أسعار وسقوف كانت با�مس بيضاء اللون،
 غرور وعقود،

 انتحار روماني وخلفيات جديدة،
 إنارة أفضل، أسرار، حنفيات

 تقطر وعزف على قيثارة
 O يفضلھا أحد، خادمات،

 أعياد مي9د وأقواس قزح،
 أسرة صدئة، أشجار الصنوبر

 وع9مات حمراء
مق الغابة والى البحر،ترشدك إلى ع  

 إلى الكرنفال، المحطة،
 غلي الحفل اليوبيلي،

 غرفة انتظار،
 جوار إلى يمين الوسط
  
 
  

  
 ميته موستروب

 
 

Mette Moestrup 
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 شاعرة وأستاذة في ا�دب
1969مواليد   

"2002جولدن ديليسيوس " "1998الوشم : "أصدرت ث9ث مجموعات شعرية منھا  
.لتي استلھمتھا من تأم9تھا للحضارة المصريةا" كنج سايز ةكليوباتر"  

 حصلت على العديد من الجوائز والمنح
لgدب في مدرسة الكتّاب ةأستاذ  

. غرابة يأخذ من المشاكسة الخيالية كدافع O واع لمزاولة واقع متعذر لشعرھا يحم  
. تنتقد العواطف بكيفية شعورية تتألف من ازدواجية بين ذاتي ا�نثى وا[خر  

 
  

 
 
Mette Moestrup: King size. Gyldendal, 2006. 
 
 
 
 

 
En bid af bananen (s.29) 

 
 قضمة من موز

 
قليل من الثلج يبدأ كل شيء بسقوط  

الموزة التي يتناولھا المرء في مارس. على الموزة  
 الموز أصفر أصفر بالنسبة لندف الثلج

بين ھنا وھناك. لمعة عذق في كمباO البعيدة عن ھنا  
صل زمني تماما كما أنا التي بلغتف  

أي تكرار. العشرين ولم تعرف من ھي  
)بالمعنى الكيركغاردي للمفھوم(   

. يبين ھذا الشيء  
.فرضا، فرضا  
ھل كنت حقا في أوغندا؟. يعتريني الشك  

!)وأنا قارئة قلي9 لفيتجنشتاين(  
)يمكنك أن تدعوني مثقفة،  كما أدعوني أنا  

عني؟ماذا يعرف . ھذا ما أطيق  
 ھذا حقا سؤال نرجسي،

كما تريد سلتفضل . إن سألتني  
 حسب خبرتي الخبرة O تعني غور ا�شياء
 قرأت في مفكرتي المھلھلة التي كتبت فيھا

 عندما كنت في أوغندا، عندما كنت شابة جدا
.نداأوغرغم إني لم أكن في   

 O نستطيع أن ندلل على كل شيء
ندا،أوغندا ليست أوغ  
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ندا،ندا أوغكما كانت أوغ  
 عندما كنت في أوغاندا، عندما كنت شابة، شابة جدا

داوأوغندا ھي أوغن. بينما أنا ھي أنا  
ندا قرأت في الصحيفة أن أوغ  

:ھي مثل كفاكھة المانجو  
 ملساء من الخارج،

.وعفنة في الداخل  
.آخرين أو على . ة تنطبق على بلدان أخرىھذه الصور  
 كمن؟ كأنا؟ 

.أنت وصورتك  
.ير في كتابة الشعر يفسدهالتفك  

 يواجه الجود، ھذه من السذاجة، نعم جحود،
.أن تعتقد أنك ل9 عقدة  

ماذا نسميه... يمن البدء ب   
.شيء غير سادي  

 
 
 

Cleopatra King size 
 

  كنغ سايز ةكليوباتر
  

  أنا أدخن سيجارة مصرية
  وأقرأ قصيدة بالسويدية

  أفكر بالحب شيرليك
  كنغ سايز ةوباتروالقليل بالسيجارة وكلي

  جكانت كليوباترا جميلة، كانت تتجمل بماكيا
  ت النحاساسلفبق وئز

  ھناك دخان في فمي أوكسيد الحديد
  على شفتي ووOعتي حمراء

  مثل فمي أو ماذا؟
  أحمر....:  واللسان (

  أحمر لسانك في
  والوOعة ليست من العقيق

  والخ9صات الجيدة سيئة
  كالضمير

  أن يلمع قلي9ُ يمكن للمرء أن يخبو و
  وأن يتزين أكثر على سيجارة يشعلھا

  ماذا أفعل؟ 
  أكون أشك في كل شيء نىحتى وأ

  كل تأكيدب
  لكن ينتابني الشك

  ماذا أعرف عن الحب
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  أكثرO O شيء و
  ل وفاة صغيرةأجمّ 

  ل وفاة صغيرةوأرقص كجثة حزينة، أجمّ 
  وأرقص كجثة حزينة

  أتوأنت الذي لم ت –من أجلك 
  
  
  

Jeg har overskæg og står i en skov 
 
 

 لي شاربان وأقف في غابة
 

جة بيضاء ضخمة ب9 شكلمو  
 تصبح حادة وتھرس

بإرادتھا ةكالعاصفة الثلجي  
بين الصنوبر "كراكدي"أغني   

 لي شاربان وأقف في غابة
 أمسك مايكروفون في يدي

 أمد يدي ا�خرى إلى ا�مام
 أفيق عندما يخترق الحاد

 جلد البطن
ه في ا�قلوأفكر آ  

 أن يكون أكثر حدة
 
 
 
 
 
 
 

Golden delicious. Gyldendal, 2003. 
Sommerferien 1985. (s.23) 

 
1985الصيف   

 
.ھي تأخذ حماماً شمسياً في الشرفة. مثلھا. أنا في الخامسة عشرة ربيعاً   

..غليان . الخاصة ةأنا أعّد مشروباً غازياً في الماكين  
.الكأس أجثو على ركبتي وأقدم إليھا  

.تشبه حجر كھرب تحت الشمس. تفتح عيناً واحدةً   
.ذھبي اللون" دّراك"ھي تقول أنا لست ظمآنة، وتنادي على كلبھا الصغير،   
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.ھي تنساني دائماً . ھذه ليست عيناً زجاجية  
.كأنني مداومة. ليس ما ھو بعيد عن العين بعيد عن القلب  

.ى قلبھا حب كلب كھذامن المھين لي أن يستحوذ عل. أنا ھكذا حقاً   
.تبول في الشرفة ومْن يشطف. يا للكلبة  

.ھناك كثيرون يلعبون معي  
 
 
 
  

Sommerferien 1985. (s.30) 
 

.أحمل سيجارتھا عندما تسرح شعرھا  
.، حجر الكھرب و شعر الكلب"الشاي المثلج"شعرھا كلون   

.كأنه يعلم أنھا راحلة. يشمشمھا  وينشج  
.المنقط با�بيض،  يجعلھا أكبر مما ھي الفستان ا�صفر الفاتح  

.بل كلبھا وتقول إلى اللقاءھي تقّ . أقول لھا أنني مثل حشرة في  قلبك الكھرب  
 
 
 

Poul Borum  بول بوروم  
 

 
 

 شاعر وناقد ومعلم كتّاب  متمرد ومحدث
أثر مرض عضال 1996ورحل عام  1934مواليد   

.كتب في النقد وتاريخ ا�دب وفي المتوعات  
عن "و" قصائد سعيدة"، "، شعر �جل الموسيقى"1962خطوط الحياة : "أصدر عّدة مجموعات شعرية منھا

".ا�رض أتحدث أنا  
شخصية ثقافية كبيرة لعبت دوراً ھاماً في الحياة الثقافية، أستاذ بارع،  تخرج على معرفته ورعايته جيل 

خذوا مكانتھم في عالم الشعر، أسس مدرسة الكتّاب التسعينات وكان ا�ب الروحي للعديد من الشعراء الذين أ
.التي تحولت فيما بعد إلى مؤسسة قطاع عام  

و وتناول فيه بالنقد اXصدارات الجديدة وھو صاحب " ا�كسترا ب�ذ"اشتھر بعموده النقدي الشھير في جريدة 
".فكرة منح الكتاب نجوماً حسب قيمته، ونجوم بوروم من واحدة إلى خمس  

 
Besværgelse (Lyssyn. Gyldendal, 1985) 
 

 
 
 

 أعيش
 أنا سعيد

 السعادة ھي أني عائش
 أحمل العالم

 كتفاحة 
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 في راحتي
 قشرة الفاحة

 ناعمة وزيتية
 سأقضمھا بعد قليل

 
 أنا أعيش

 وأحس 
 بتنفس مساماتي

 أشعر بشمس العالم
 عبر جلدي

 وإذا عيناي ذرفت دمعة
 فھذا ذنب الشمس

 
 أنا أعيش
 أنا سعيد

لنيابة عن العالمبا   
 ھذا فخر كبير

 ومحطم
 
 

Så at sige alting (Udvalgte digte 1962-87. Gyldendal, 1987) 
 
 

 كل شئ
 

 كل شيء في آن واحد
 أريد كل شئ في آن واحد

   أريد أن أقف وأبدو مكتفياً 
 

 ھنا في ب�د الخنازير
 حيث نحرث في ا�رض الخصبة

 بين الصوفا والسرير
 

ناك يجب أن تنفجر بعض من أقواس قزحبئس الشيطان ھ  
 ويجب أن يحدث ذلك على الفور 

 
 

 
Hjertet (Udvalgte digte 1962-87. s-48) 
 

 القلب
 

 في بعض ا�حيان أخاف على قلبي
 الذي ينبض أكثر مما يجب

 وأخاف أن يستنفذ وقته 
 قبل ا�وان

 
 ويقف المرء ھناك

 في الشارع تحت المطر
 و  يبقى له قلب 
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أن يتكيء على الجدران وأعمدة المصابيح وجزوع ا�شجارعليه   
 حتى يتأكد ريما أن القلب قد سبقه

 
 أو يستريح المرء فوق الحشائش في مكان ما

 ويسمع شيئاً يمضي بعيداً 
 وھذا القلب يمضي بعيداً 

 ويتمسك ببعض ا�عشاب
   تعويض

 
 أو يحدث بينما المرء يعرب عن 

 حبه
 لتمثال ما

فجأة ويضحك التمثال  
 بصوت عال، بقسوة

 
 في بعض ا�حيان أخاف على قلبي
 ربما يفضل أن يكون في مكان آخر

 ربما سيفضحني
 

 
 
 
Digte til musik. Gyldendal, 1996. 
´ytår 1995-96 
 

1996 -1995رأس السنة   
 
 

!سنة أخرى يا ربي  
.  أعرف كيف أشكرك  

 سنة من ا�حزان والسرور
 القرب وعدم ا كتراث

يقسعة وض  
 سنة أخرى أقرب لموتي

 
 سنة أخرى

 من ا�ح�م المتوارية
 وبراعم تحولت إلى أوراق

 سنة أخرى
 وضعت فوق كومة السنين

 التي ھبطت
 وثم أصبحت غباراً 

 
 سنة أخرى

 لجمع أسباب للرغبة 
!في سنة أخرى، يا رب  
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På vejen lå en fugl (s-18) 

 في الطريق عصفور
 

 في الطريق عصفور
سيارةدھسته   

 لم يبقى من الجسد شيء
 لكن   تزال  عيناه مفتوحتين

 
 في الطريق عصفور

 
 
 
 
 
 
 

Alle bladene (s.18) 
 كل أوراق ا�شجار

 
 كل ا�وراق

 على ا�شجار
 لديھا حركات 

 مختلفة
 

 الشمس تصيبھا 
 دائماً 

 وكذلك الھواء
 

 
 

 
Under sneen (Digte til musik. Gyldendal, 1996 
 

 تحت الثلج
 

 أن أغفو 
 في الثلج

 يدثرني الثلج
ببطء   

 أن أختفي 
 تحت الثلج

 
 في يوم ما ستأتي الشس

 وتمضي بالثلج بعيداً 
 وھا أنا ذا مستلق

 باسماً 
 للشمس
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Sanseliv (Lyssyn. Gyldendal, 1985) 
 

 حياة الحواس
 

 أن تجيب على كل سؤال
 بسؤال آخر

 حتى   تنقطع السلسلة
 

 ضغط يد 
 سؤال،

سؤال آخر أثر جسد  
 

 وھكذا 
 من فراغ إلى فراغ

 حتى نفھم
 

 ليس ھناك علم غير السكوت
 بعد طرح سؤال

 
  

  
  
  

 
 
 
 

ھْوي. س. ت  

 
 

1956مواليد   
 شاعر وموسيقى

.مواظب على ا�نشطة الثقافية، يقرأ ويعزف ويمثل في عموم الدنمارك  
كتب ". 1999اصابة قلب الكوكب "، "إف9س فندق كونتيننتال: "أصدر العديد من المجموعات الشعرية منھا

.وأصدر العديد من ا�لبومات الموسيقية" كما ھو ھنا في ھذه الب9د"مسرحية إذاعية   
 

 حصل على العديد من الجوائز القيمة
 يعود بقصائده إلى أحداث مأساوية يمكن تلمسھا عبر آثارھا

وجوداً جمعياً  على مسار المتحدث والمتحدث عنه، يحاول تحريك وحدة جامدة تستفز  
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 أو يعود إلى حرب لم يعشھا أو وقائع لم طرفاً فيھا أو شاھداً عليھا
يميل إلى جعل الصوت. مشاركة آخر خرج منھا منكسراً أو مصدوماً  يأنما موقف الشاعر ف  
. عنصراً في القصيدة  

. زار القاھرة فألھمته مجموعة قصائد  
 
 
 

 رسالة من المصير
 

، منذ الفجر الذي فتحت فيه عينٌي على نقطة اOختراق من جار ضد كما تعرف كنت وجھا للحرب
. المنازل في الشارع الرئيس كانت ا�كاليل معلقة ترجرج عين مسملة وأذن مقطوعة بين. جار

ع في موقف الباص وأمام مبني البلدية حاٌدو البصر يقذفون أطفاO الصلّ  المشعرون اغتصبوا نساء
ھم بالحراببنظارات إلى الجو ليتلقفون  

.ديمكن استعمالھم كحطب جاف للمواق فقط المسنون . 
 السعادة شيء يطوق العنق

في طريقھا للحصول على الماء . ھكذا تغدو مناطقي خربة ليحصل الجبل ا�جرد على أھميته
تحت ا�رض وعلى سطح ا�رض تصخب وتشتعل الحرب،  تاختبأأصيبت أمي بظھرھا لذلك 

.النيران فتصاب وتتشظى بينما السماء تطلق عليھا  
عند  فرقعته تحت حماية وقف إط9ق النار الھش ھربت والموت الذي بھيئة رجل يحمل منج9ً 

حل وغرس أسنان في حصان تسلق جبالي باردة انزOق إلى وديان مھجورة، نوم في و. العنق
.على الركب لقطع الطريق اً زحف. فاطس  

 
.السعادة شيء يطوق العنق  

لغازات، لكن فقط ء لم يستخدم الس9ح المتطور كما نعرف من اليورانيوم، الذري وافي ھذه ا,ثنا
فناء المدرسة أصبح مركز استجواب وO حاجة لديھم غير ا,سفلت . ف والفؤوسالمعاول، المجار

.اOعتراف O يغيٌر أسلوب المعاملة. وأشرطة التعذيب وبانيوھات مليئة بالمياه  
.السعادة شيء يطوق العنق  

تعلمت الوقوف . أنفقت كل ثروتي وصوO لنيل الحرية وفورا سجلتني في مركز معالجة المعذبين
بعد الع9ج وصلت إلى شارع تعصف به الرياح، تلھف لسماع ا�خبار البعيدة والھدوء . والمشي
.المسالم  

.السعادة شيء يطوق العنق  
 

 المسافة ھي كلمة
 

 O متناھية الطول
اء فيبيت أبيض يمسك بالسم  

 أحمر ممزوج ببرتقالي الشمس
 عبر البنفسجي قبة زرقاء

 بيت أبيض يشكل حوله كھوفا
 ثقوبا كنوافذ ب9 أبواب

 عبر الشرفة وضع أكل مشترك
 بيت أبيض يحمل كھوف السماء

 مربوطة في حبال متحركة
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 من الثريات الملونة المنشدة
 أبيض يشكل بيتا ھ9ليا

 عبر سحب ا�راكيل الشاردة
.الطريق بينك وبين الجزيرة العربيةمنتصف   

 
 الكآبة المحترمة والنبيلة

 
 

 الكآبة المحترمة، والنبيلة وغير المفھومة
 الكآبة المحترمة، والنبيلة والمھملة

 الكآبة المحترمة، والنبيلة وخفيفة المرارة
 .حيث أقف، O أحد ينظر وحيث أمشي تطير الكلمات بعيدا، عديمة اللون كالھواء ...

حث بين أشباح الشوارع المھندمة، O أجرؤ على الك9م عن الكارثة، التي تنفخ على عنقيأب  
 في كل منعطفات الشوارع، أزحف نحو الملجأ الذي جئت منه للتو، كما أري أن العالم صغير،

 فيما البلدان كبيرة والمدينة مستوحدة، حيث تتبعثر الكلمات، عديمة اللون كالھواء
، حتى لحظة اصطدامي بزجاج لذي أميل إلى، وبا�مس كانت م9بسي مناسبة تماماً أنا الوحيد ا ...

O في الشوارع العادية وO في نشرة  ،الواجھة وغيابي عن الوعي، O أحد يبلغ، عن فقداني فيّ 
 ا�خبار

ما الت9ل تتمدد وحيدة في. أسنان جليدية تتشكل على الطحالب، بينما البرد يجعل ا�خضر شاحباً  ...
بالنوم،  القطار يسير شماO وأنا أنظر إلى الخلف، مدينة الليل مصفرة. فوق الغابات يسدلالظ9م 

.ھناك مھجعي: أزمة، أشير إلى كوخ خشبي لو توقفت عندھا لكنت في  
النھار الشفاف الذي يتدفق على بحر من الغيوم، ويجري تحت جبال من الماء خ9ل ليل  ...

لى ذرات رمال وأن تقلب ذرات الرمال إلى قطرات، العالم صغير، مدلھم، أن تقلب قطرات إ
.الحدود كبيرة، ھكذا ھي المدينة لكن أين الب9د  

 حلمي الحبيب، جزيرة، ضاحية، مكان ماء، كلنا مضطرون إلى السفر، لكن أين عائلتي؟
كانت ونحن بمنأى عن ا�ذى، الجبين مرفوع وO حاجة إلى وضع الظھر منتصبا، لكن لو  ...

ك9 الجبين مرفوع وO حاجة إلى وضع . صيدلية، لنجوت، وان كنت شاطئا، لكنت صحيحا
 الظھر منتصبا، �ننا بمنأى عن ا�ذى

أرضية رأسي معبدة با,سفلت، بين ا�ذنين يمتد جسر، فمي حاوية روث الحيوانات، حمم  ...
الحاويتين على رئتي غابات تموت ، إنعاش كيسي النفايات اً اني، الھواء يحاول Oھثسائلة على لس

.تحت ا,بط ورج9ي الھشتان مثل أعواد البسكويت المالحة، أتھيأ ليدھسني المجتمع  
قلبي ھو كبد وجسدي حاجز يرتج في عاصفة الدم  ...  

 
 
 
 
 

Kærlighedskort (s.50) 
 

 أسبح على إطار مطاطي
 فوق البحر ا�حمر

 نحو بور سودان
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 أستريح

 قرب طافية
الطريق في نصف  

 بينك وبين إفريقيا 
 
 
 
 
 
 

Savn 
 فقدان

 
 أحس بأثرك

 أنى أكون
 

 أشم رائحتك
 في كل ا�مكنة 

 
 أشعر في الموت 
 في كل شيء 

 
 

 أين عيناي
 في زرقة ا�يام

 
 

 
 
 
 
 
Jeg hørte en lyd 

 سمعت صوتاً 
 

 سمعت 
 صوتاً 

 عبر جدار
 برلين
 عبر 

 سور الصين
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 فمي 
 يمتنع

 عن
 النقاش 

 
 
 

ستينسباليهديتيه   
 

 
Ditte Steensballe 

 
1971مواليد   

 شاعرة ورسامة
 درست في مدرسة المسرح

 وعملت Oحقاً  في إصدار الكتب
"رسمت بنفسھا رسومھا الداخلية" ا[نسة الزھرة ا�بدية والبابا"ألفت قصة لgطفال  

". يشحذ الشفقة، المستقبل "تحت نوم الليل"، "حقيبة سفر: "أصدرت عّدة مجاميع الشعرية منھا  
" .ا[خرون"وأصدرت  مجموعة قصصية  

 
تدور فصائدھا في  عالم مستوحى من التجربة الشخصية والقراءة المتعددة، تنقل القصيدة إلى جو 

.العزلة والوحدة في غموضھما، لكن الغموض سرعان ما يتداعى ويتحول إلى وضوح  
 
 
 

 الحياة في منتصف ليل
 

 الحياة في منتصف ليل
أن تناميمكنك   
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 يمكن أن تحيا تحت الغطاء
 يسمح لك أن تسأل

 عن صغائر ا�شياء
 عن القمر في بيتك

 القمر الذي سقط ومات
 مثل حشرة في ضوء شمعة

  بسرعة ينتقل
 وراء ا�شجار

 يقف الحب
 نحن نتثاءب

  عبر القمر نبصق
  حبة الثلج السامة في ظ9م

 الكواكب والھواء
 يعود خط منقوش
  متواريةأنا في حالة حب 

 
 
 
 

 مع الرأس الحاني
 

 مع الرأس الحاني على اليد
 ھكذا تقرأ اليد ا�فكار

 وتمضي إلى المصافحة
 
 
 
 

 الصندوق العازف
 

 حاجة
 ميكانيكية

 إلى الطفولة
 صباح ظھر مساء ليل

 أربع نغمات سھلة
 فتح أكل تنفس غلق

 O أتمني أكثر من ذلك
 
 
 
 

 حطام طائرة في قدمي
 

ميحطام طائرة في قد  
 جسم طائرة مفكك

 وO أعرف مْن ھم الركاب
 وماذا يحملون في حقائبھم

 تحٌكني قدماي
 أذھب إلى غرفة الفندق في مدينتي

  أحمل حقيبة
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 وأطلس العام الجاري
 O أستطيع بلع السفن المبحرة

 أتنفس أعمدة الدخان المتصاعد من السفن
 أبصق كل شيء ثانية

 نزOء الفندق يتكلمون لغات
أسمع جئت لكي  

 ما O أفھمه
 أنام مع أطلسي المفتوح على الوجه
 في الصباح التالي أتكلم كل اللغات

 وطائرتي تأخذني إلى بيتي
 
  

 الضوء يعبأ أكثر
 

 ھنا ا�رض بضوئھا وظ9لھا
 الضوء يعبأ أكثر ويقف بحرف كبير

 ھي كرة مھترئة
 لكنھا ضرورية للبقاء، على الرغم أن

 في ھذا الوقت يھيأ لي
أن نحيا دون ا�رض يمكن  

 عندما يخيم الظ9م نقف
 في ساحات الكنائس الكبيرة تحت المصابيح القديمة

 نقف في الظ9ل ونتبادل النظر إلى مشھد
 صورنا الجانبية

 والذين O ينظرون إلى الظل
 ينظرون إلى من ينظر

 أثناء النوم
 أضحي بالنھارات �جل الھدوء

 الليالي
 النوم الطويل
ة كنسيج من الغبارا�يام، رقيق  

 أنت جالس في تلك الغرفة التي لك
 في ا�ثاث الموروث

 الذي جلبته معك
 الباعث على راحة العين

 Oشيء لك
 أنت تنظر إليھا مثلما

 تسمع صوت
 تقطير حنفية الماء

 صرير ا�رضية الخشبية
 أنت تمشي

 رواحا ومجيئا
 ا�يام، انقطاع، صور خاطئة

 تألق الثواني
ة المنتشرومسحوق السعاد  

 بين
 أنفاسك

 
 Under nattens søvn. (Lindhardt.og Ringhof, 1999) 
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 أعود إلى بيتي

 أحمل دلي9ً  مجعداً 
 عن نقط مجعدة للزمن

 نتحدث دوماً عن صور 
 Oيزول أثرھا بمحوھا

 والتي نتكلم عنھا بإنفعال
 النقل وا,ستراحات

 ا,ستراحة لوضع اليد في اليد
عوام التي مضتكصديق نحدثه عن ا�  

 في اليدين
 نميل إلى
 أن نمسك

 
 نودع بعضنا

 بأيدي ملطخة بالزيت
 
 

Under nattens søvn (s.20) 
 

 استيقاظ بطيء
 وراء العالم تقف
 أح9م منقوصة
 ليلك في يناير

 
 أن يلتفت

 للنظر عبر البيت
 من نافذة إلى نافذة

 وفقط أشجار مزھرة
 
 

 ا�ح9م  تذوب 
صبتسيل على الجسد المنت  

 الريح في الخارج 
 تدفع إلى الجفاف

 
 
 

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 


