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PPP: Politica, Pellicola, Poesia1 
 
 

ٌرف واحد فحسب َّ أن أخترص ذلـك النُّمـو البطـيء َّإن كان عيل. ٌّ َ
ِواملتعذر إيقافه لإلرث املرتوك لنـا مـن قبـل  ِ ِ ِ فـال أفـضل مـن بـازولينيَّ َ َ

ُيف واقع احلـال, تـشغل اإلسـهامات . ُّاختصاره يف هذه الصورة البسيطة ُ َ
ِالنَّقدية حول أعامله  َّقصائد, قصص, دراسات نقديـة, مـرسح, سـينام(َّ َ َ (
ٍزهـاء مـرت مـن مكتب َ َّ مكتبــة قـارئ مـا هـو بمتخـصص يف الثقافــة −تـيُ ٍ ِّ ٍ ِ

ٌاإليطالية, وال هو باحث  ٌففـي حـني مل يمثـل كتـاب . 2»ٌّبازولينولوجي«َّ َّ ُ ِّ
ِكبار, وهم من قيمة  ُِ ٍ ربـام, موضـوعا سـوى لدراسـات قليلـة بـازولينيٌ ٍ ً َّ

                                                            
َّ عنوان هذه املقدمة ال يمكن نقله إىل العربية دون أن يفقد جـوهر مـؤداه, لـذلك آثرنـا 1 ََّ ِّ

َّ املتكرر ثالثا احلـرف األول Pِّيمثل حرف الـ . َاإلبقاء عليه بلغته األصل, ورشح فحواه َ ً ِّ
َّمن االسـم الكامـل ذي املقـاطع اللفظيـة الثالثـة لبيـري بـاولو بـازوليني  َّ(Pier Paolo 

Pasolini) وهو ما يقابله كاتب املقدمة بثالثة مصطلحات تبـدأ بـاحلرف نفـسه ومتثـل ,ِّ ٍ ِّ
ــازوليني, وهــي ــاة ب ــة حلي ٌرشيــط  (Pellicola; )سياســة (Politica: َّالكلــامت املفتاحي

 )م(; )ِشعر (Poesia; )سينامئي
ِّ مصطلح من ابتكار كاتب املقدمة يقصد بـه أن يكـون املـرء متخصـصا يف دراسـة فـن 2 ِّ ًٌ ِّ

 ). م(بازوليني; 
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ًومتشتتة, ولئن كانت عظيمة  ِأورتـزهِ, ومـن 4ِباريزه إىل 3مورافياِمن (ِّ ِ ْ  إىل 5ْ
, 7كالفينوِالغريم −, مع أخيهبازولينيَّفإن ) َ, إذا استثنينا شعراءنا6ِموارنته

ًعرفا نجاحا عامليا منقطع النَّظري َّبتعبري آخر أكثر دقة وخيلو من احليادية. ًَّ ً َّ ٍ :
ُإذا كان مؤلف  َّ قد فرض نفسه بقوة قلمـه, فـإن 8ماركوفالدوِّ ِ ِ َّ بيـري بـاولو َ

َ حول إبازوليني ِّ ِىل نبي, شهيد, قرصان, راء, سيايس وصـاحب عقيـدةُ ٍّ ٍ ٍ ٍ ٍّ .
ٌكذلك األمر خارج إيطاليا, فثمة بلدان بعيدة, مـن بينهـا فرنـسا واهلنـد,  َّ َ

َّتقيم لذكراه شعائر دينية حقيقية وخاصة َّ َّ ِ ُ . 
ِّذلك التناسـل النَّقـدي اخلـصب إنـام يغـرس جـذوره يف الـسمة  َ َّ َُّ ُّ ُ

َّوبرغم كل حتفظ ال بد منه يف هذا املقـام, . َّالبازولينيةُّ للصورة 9َّالنَّهضوية ٍ ُّ ِّ ِ
َّفإنه ليس من املغاالة التأكيد عىل أن  ُ َّ  10»َّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«َّ
                                                            

 ). م(من أشهر روائيي إيطاليا يف القرن العرشين; ) 1990 −1907( ألبريتو مورافيا  3
ِ غوفردو باريزه  4  ). م(روائي وصحفي إيطايل; ) 1986 −1929(ِ
ِ آنا ماريا أورتزه  5 ِ ْ ْ َّ  ). م(من أهم كاتبات إيطاليا يف القرن العرشين; ) 1998 −1914(َّ
ِ إلزا مورانته  6  ).م(َّكاتبة وناقدة وشاعرة إيطالية; ) 1985 −1912(ْ
اتــه بعمقهــا َّمــن أشــهر روائيــي إيطاليــا, تتميــز رواي) 1985 −1923( إيتــالو كــالفينو 7

 ). م(َّالفلسفي ولغتها الساحرة; 
َّ, حيـث أن كـل »ُفصول املدينة«َّ جمموعة قصصية إليتالو كالفينو, هلا عنوان فرعي هو  8 َّ

َّقصة من قصصها العرشين ترتبط بفصل مـن فـصول الـسنة, وماركوفالـدو هـو اسـم  ٍ ٍ َّ
 ).م(َّشخصية البطل يف تلك القصص; 

َّ ما يتعلق بعرص الن 9 َّهضة وخصائصه الفنية واألدبية والفكرية; َّ َّ َّ  ).م(ِّ
ِّ عنوان إحدى جمموعات بازوليني الشعرية, ويقصد كاتـب املقدمـة بالعنـدليب هنـا  10 ُ َّ ِّ

 ). م(َبازوليني نفسه; 
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ِمثلام كان يطيب له تقديم نفسه( ُ ٍكان يف احلقيقة فنَّانـا رشهـا عـىل نحـو ) ُ ً ًِ
ُمريض ومتعـدد املظـاهر, شـأنه يف ذلـك شـأن  َ ِّ ٍّ َ ٌمنظـر, وناقـد,  (11ِبمبـوَ ٌ ِّ

ٍحماجج ونـاظم قـواف (12ِأرتينو, و)وشاعر ُ ٌ ٌرسـام,  (ِمايكـل آنجلـو, و)ُ َّ
ٌونحات, وكاتب ِّ, وغني عن الذكر )َّ  بـول فـالرييَّالذي نصبه  (ليوناردوٌّ

َ, بال شك, شيطان بازولينيلقد كان ). »مالئكة املورفولوجيا«ًمالكا بني  ٍّ
ٍا إىل جتريـب األشـكال التعبرييـة بـرشاهة, املورفولوجيا األوحد, مندفع َّ َّ ً

ٍوجمون, وهتور مذهل ُ ٍ ُّ ُّكيف ال نذكر, عىل سبيل املثـال, الـذهول الـذي . ٍ
ِّفلينيتابع به  ً ظهوره السينامئي األول? هكذا, مؤسسا 13ِ ِّ َّ ِّ عىل مسائل ] فنَّه[ََّ

َّحاسمة بقدر ما هي قابلـة للجـدال, ومـضفيا عـىل الفـن الـسابع  ُِّ َغـة ل«ً
, ورأسـه نحـو األسـفل, يف بـازولينيال أكثـر وال أقـل, ارمتـى » الواقع

ًمغامرة اإلخراج, باستعداد نزعم أنه ناقص قليال ٌ َّ ِلكن, وبـرغم الكثـري . ٍ
ْمن املشككني, فإن تلك احلمية أنتجـت بـضعة أفـالم طبعـت إىل األبـد  َ ََّ ٍَّ ِّ

 . َالقرن العرشين
ُاليوم, يبدو أن تلك املعجزة تقبع ً منسيةَّ َّيف املقابل ينبغي التـذكري . َّ

ٍبأن التحول من الشعر, أو من الرواية, إىل السينام, يعادل بشكل أو بآخر  ُ ُ ُِّّ ِّ َّ َّ
                                                            

ْ بييرتو بمبو  11 ً, إضافة إىل ما ذكره كاتب املقدمة كان أيـضا كاردينـاال, )1547 −1470(ِ ً ًِّ
 ). م(َّثر يف تطوير اللغة اإليطالية وحتديثها; وكان له كبري األ

ِ, شاعر وكاتب مرسحي, عرف يف عـرصه مـن خـالل )1556 −1492(ِ بييرتو أرتينو  12 ِ ُ ٌ ٌ
ًبعض أعامله التي محلت طابعا متهتكا;   ). م(ًِّ

ِّ فدريكو فليني  13 ِ ِ رومـا : ِّخمرج سينامئي إيطايل ذائع الصيت, من أعامله) 1993 −1920(ِ
 ). م(; )1990(, صوت القمر )1980(ِّ, مدينة النساء )1972(
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ٍحتول ناسك  َ ًال يملـك إال قرطاسـا(ُّ ٍأو بـاألحرى إىل زعـيم,  (Dj14إىل ) َّ
ــارصين ــاع املن ــات األتب ِحمــاط بمئ ٍ ٌويف الواقــع, وتلــك واحــدة مــن ). ُ

َّاقضات املتأصلة بعمق يف شخـصيته, فـإن التزمـت اللـوثريَّالتن َّ ُِّّ َّ َّ  هلـذا 15ٍ
ِّاألخالقي انتهى إىل االصطدام مع شهوة البطولة املتمثلة برغبته يف البقاء  ِّ

ُملكا عىل عامل السلولويد ُّ ِ َ ً ُمن هنا نـشأت إسـاءات الفهـم التـي .  اخليايل16ِ
ًأثارت ضده محلة لئيمة وغري مسبوقة من ا ً ِالفرتاءات, وكثر عىل الـشاشة َّ َّ َ

َّفنَّانو التقليـد املـدعوون إىل الـسخرية مـن صـانع األفـالم ومـن مثليتـه  ُِّ ُّ َّ
َّبقي أن نشري إىل السمة األخرية لشخصية . ِاملفاخرة ِّالقـديس  «بـازولينيِّ
ِعىل حد وصف (» َّوالشهيد ٍ يف كتـاب معـروف محـل جينيه ِلـجان سارترِّ ٍ

ٌعر ملعون ولكن ممجد, جمدف ولكن موقر, معتاد عـىل شا). هذا العنوان ََّّ ٌٌ ِّ َ ُ ٌ
ِانتزاع حمرضاته من منرب صحيفة  ِ ِّ َ, هكذا جسد بازوليني 17»مراسل املساء«ِ َّ

ِّصورة الذبيحة القربانية, موثقا رؤى عامل ما فتئ يفرق بني مؤوليه َِّّ ٍ َ ً ِّ َّ . 
ٌأجاء نذيرا, صفيقا ال يشق له غبـار, إىل جمت َُّ َ ُ ً ٍمـع حمكـوم باملجانـسة, ً ٍ

ٍوبأحادية فكرية, أم شاعرا ينشد حنينَه إىل مثاليـة رعويـة, ريفيـة, معدومـة  ٍ ٍ ٍَّ َّ َّ ُ َّ َُّ ً
ًالواقعية? كالمها غالبا َّما يعول عليه, يف مجيع األحوال, هو تركتـه الفنِّيـة, . َّ َّ َُ ِ َ ُ

                                                            
ِ هكذا وردت يف األصل, وهي اختصار لـ  14 ٌ»disc jockey « َّوتعني باإلنجليزية القـائم

 ). م(َّعىل تشغيل األقراص املوسيقية; 
 ). م(ً نسبة إىل مارتن لوثر;  15
ِّ مادة بالستيكية شفافة تصنع منها األرشطة السينامئ 16 ُ َّ َّ ًية, وتستخدم اللفظة أحيانا كنايـة َّ ً ُ َّ

ِعن السينام نفسها;   ). م(ِّ
 ).م(ِّ, صحيفة ذائعة الصيت تصدر يف إيطاليا; Corriere della Seraَّ باإليطالية  17
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َّاملتنوعة بام يفوق التصور, والتشكيلية واملركبة, وال َّ ُّ َِّّ ِّ سيام يف السينامَّ ًانطالقـا . َّ
َمن وجهة النَّظر هذه, ليس ثمة إال القليل لنضعه موضـع النِّقـاش َّ ِّبغـض . َّ

َّالشحاذ(ًالنَّظر عن االستشهاد بروائعه األكثر شهرة  ِّأمـي أو  ,َّإنجيل متـى, َّ
ِيكفي ربام أن نشري إىل ذلك السحر املـذيب يف أفالمـه القـصرية مـن ) روما ِّ َّ
مثـل ) ?(َّ, عدا عن األفالم الوثائقية 18»َّالريكوتا«أو » ما هي الغيوم?« :قبيل

ً خمرجـا ال بـازولينيلقد كـان . »َّمذكرات أورستياذا إفريقية«أو » الغضب« ِ ُ
ِّنظري له, من أتباع الواقعية اجلديدة, يستعني بممثلني غري حمرتفني مع ذلك, : َّ

َّبدال من اإلتيان هبم من الشارع, كان يأ يت هبم من عامل النَّقـد, أو األدب, أو ً
ِفرانتشـسكو , ُّألفونسو غاتو, ِجورجيو أغامبن انظر يف ظهورات − الفلسفة ْ
ِّليونتي ِوباخلفة نفسها . , وكثريين غريهمِماريو سوكراته, إنتزو سيتشيليانو, ِ ِ َّ

ٍعرف كيف يستعني بمغـن نـاجح  ٍّ ٍّوبالعـب أوملبـي ) ِدومنيكـو مودونيـو(َ ٍ
ِ جنتيلهِّجوزبه( دون أن ننـسى ) َّماريا كـاالس(ُّأو بمغنِّية السوبرانو األبرز ) ِ

َّطبعا اكتشافه العبقري ِّحتويل فنَّان من ممثيل ما قبل العـرض: ً , ولـئن كـان 19ٍ
َ, إىل شخصية تراجيدية ال تضاهى20طوطوهًمذهال مثل  ُ ٍ ٍَّ َّ . 

َفضيحة, تلو فضيحة, تلو فضيحة َْ ِْ ٍ ِ ٍلة ميـول مل تكـن املـسألة مـسأ. ٌ
                                                            

ِّ نوع من اجلبن تشتهر إيطاليا بصناعته, حيصل عليه بغيل مـصل احلليـب املتبقـي بعـد  18 َ ُ ُ
 ). م(تصنيع اجلبن العادي; 

َّاهد مرسحية أو منوعات تقدم قبل العرض املرسحي الرئييس;  مش 19 َّ َّ  ). م(َّ
ِ اسم الشهرة ألنطونيو غريفو فوكاس فالفيو أنجلو دوكـاس كومننـو بورفريوجنيتـو  20 ِِ ُّ ُّ

ًغالياردي ده كورتيس دي بيسانتزيو, اختصارا  , )1967 −1898(» ِأنطونيو ده كورتيس«ِ
َسينام واملرسح يف إيطاليا; لقب بأمري الضحكة; ِّمن أعظم املمثلني يف تاريخ ال ِّ  ). م(ُ
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ٍجنسية فحسب ٍ يلتذ بانتهاك االمتثالية القامتـة لربجوازيـة بازولينيكان : َّ َِّ َّ ُّ
َّمن أصغر الربجوازيات املتبقية يف أوروبا َ فال غرو إذن أن يكون من بني −َِّّ ْ

ِفينتشنسو ترشاميُمريديه  ِ ً, من كتب روايـة عنواهنـا ْ َ ٌبرجـوازي صـغري, «َ ٌّ
َّويل, من ثم, . »صغري َ ِ ٍّملن حياول اختزاله إىل شاعر واقـع فريـد زمنـي أو ٌ ٍ ٍ ِ ُ

ُخمــرج . ٍّجغــرايف أو اجتامعــي ِ ِمــونتفردهُ, شــاعر »ِّأمــي رومــا«ُ ِ ُ, معلــم 21ِْ ِّ
ٍ اخلالد الذكر, هو دائام املؤلف نفـسه الـذي عـرف, مثـل قلـة 22تشامبينو َّ َ ُِّ ً ِّ ُ

ِآخرين, كيف يلتحم من جهة باجلامل اجلامح إليطاليا  ِ ٍ ِّث الفينيـيسَّاملثلـُ ِ23 
ِجمسدا بلغة ( ً َ, ومن جهة أخرى بسحر أمكنة من قارات أخر )24ْكاسارساَّ ُ ٍ ٍ ٍَّ ِ
َّاألمر نفسه يصح عىل نزهاته يف التاريخ ويف ). أكانت اليمن أم نيويورك( ُّ ُ ُ

ُّالطبقات, والتي متتد من تاريخ اإلغريق القديم يف  ًأوديـب ملكـا(َّ إىل ) 25ِ
َّ, ومـن الطبقـة احلاكمـة التـي ) كـانرتبريحكايـا( يف 26تـشورسإنجلرتا 

) ِصـبية احليـاة(إىل روايتـه ) َّنظريـة(وصفها يف روايته التي محلت عنوان 
                                                            

ِّ منطقة يف جنوب إيطاليا تتبع ملقاطعة أفللينو,  21  ). م(ِ
ً بلدة تتبع للعاصمة رومـا درس بـازوليني يف مدرسـتها املتوسـطة املعادلـة مـدة مـن  22 َّ ِ ِّ ََّ

 ).م(َّالزمن; 
ٍ تطلق هذه التسمية اليوم عىل ثالث مقاطعات يف 23 َّ ِ إيطاليا, هي فنتـو, وترنتينـوُ ْ ِ  ألتـو −ِ

 ). م( فينسيا جوليا; −ِأدجيه, وفريويل
َّ بلدة إيطالية يتحدث أهلها اللغة الفريولية التي كتب هبا بازوليني الكثري من قصائده,  24 ََّّ

 ).م(وهي مسقط رأس والدته; 
 ). م( عنوان فيلم لبازوليني;  25

َإنجليـزي عـرف لعملـه املـشهور شـاعر ) 1400 −1343( جيفري تشورس  26 ِ حكايـا «ُ
ًوالتي صنع بازوليني فيلام مستوحى منها سنة » كانرتبري  ). م(; 1975ً
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َّهكذا, عند أفول كـل ملمـة حتـل بنـا, ال يبقـى لنـا إال أن . ِّاألسطوريني ُّ ٍِّ َّ ِ
ُنطوف يف املرياث املرتوك لنا, مرياث فن هو عىل األرجح معدوم النَّظري,  ٍّ ِ

 . ِّباملعنى األديب للكلمة» ٌّوحيش«ٌجز, وُمع
 

ِفالريو ماغرليل ْ ِ 
 
 
 

ِفالريو ماغرليل  ْ ِ
Valerio Magrelli هو أحد أهـم شـعراء إيطاليـا ,ِّ ُ

َّدرس الفلسفة يف جامعة روما, ويـدرس األدب الفرنـيس يف . املعارصين ُ َ َِّ َ
َّجامعة كاسـينو, وقـد تـرجم إىل اإليطاليـة الكثـري مـن أعـامل الك َّتـاب ِّ

ِّوالشعراء الفرنسيني َّيكتـب, إىل جانـب ذلـك, يف الـصفحات الثقافيـة . ُّ ََّّ
 . »َّاجلمهورية«لصحيفة 
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ُ التجـاوز, الـذي يـرد يف −ُينقلنا هذا القـول  ِ ُ عنـدليب الكنيـسة (َّ
ــة ــس)َّالكاثوليكي ــضادة تتأس ــضاءات م ــارشة إىل ف ُ, مب ََّّ ٍُ ٍ ــة ً ــا اللغ  عليه

َّالبازولينية; فضاءات تيـه ال تـركن إىل انبـساط إال انبـساط الـصريورة;  ََّّ ٍ ٍ ِ
َتقاس وتؤرخ فقط يف صيغة وردة; فضاءات تستجمع وتفـض خواءهـا  َُّّ ُ ُِ ٍ َِ ُُ

ًاخلواء األشد انبالجا( ِعىل ذاهتا مثلام يستجمع ليفض دفقا عىل شـجرته ) َّ ًِ ََ ُ ُ َُّ َ
ِغبار الطلع َّ ُ . 

ُ يف قلب اإلهبام املطلق ملا يتحرك ويتحور, ال يقف الـشاعر هناك, ََّّ ُ َّ ِ َ
ًمملوكا للغة تشكله, بل قابضا عىل لغة يشكلها ويدمرها كيف شاء, دافعا  ً ًَ ِّ ُ ِّ ٍِّ ٍ

ٍهبا إىل أقىص بعد  ْ ُالشاعر نرجـسة التحـوالت نفـسها, .  ممكنٍّهيرتوطويبُ ُِ ُّ َّ ُ َّ
َّولغته تتبع إغواءات مرآته هو, ألن ِ ِ ُّ املرآة بطبيعتها عش يستجر األصـداء ُ ٌّ

ِالشعرية كلها صوب شفافيتها اخلاصة التي تقبل أن تكون مـوطن الليـل  َّ َّ َ ََّّ ِّ
ٍوالنَّهار معا, احلياة واملوت يف وقت واحد ً ِ . 
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ُواحلال هذه, فإن لغة بازوليني لغة فاقدة احلدود ٌ َّ ٌإهنا إغـواء قبـل . ُ َّ
ٌأن تكون صيغة, وهاوية قبل ٍهـي, بتعبـري آخـر, ذروة .  أن تكون إغـواءً

ِّالفناء الشهوي َّذروة ال تتفتح إال عىل هاوية. َّ َّ َّولكنَّها مع ذلك لغة كليـة . ٌ ِّ ٌ
َاحلضور, حتى عندما ال يكون هذا احلضور يف حقيقته إال عنف الغياب َّ َّ . 

ِ نقشارة, إذ تتمزق, تلهبنا بجـذوة أخـرية ترمـى علينـا مـ−ٌلغة  ٍ ٍَ ُ ٌ َُّ ن ْ
 . ِعصب احلنجرة

 
 

2 
 

ٍإذا, ليس بازوليني شاعرا, بل صانع وجـود شـعري; وجـود لـن  ِ ٍٍّ َ ًَ ً
ُيبقى لإلنسان, بعد زوال الوجـود املـادي, إال أن يكونـه, أي أن يكـون  َ ِّ َِّ َّ ِ ِ

َالشعر نفسه, أو عىل األقل عجينته ِّ َ َ ِوهذا هو جوهر اإلقامـة. ِّ ِالكينونـة / ُ
ِالذي يقرره هولدرلن يف ِ ْ ً قولـه إن اإلنـسان يقـيم يف هـذه األرض إقامـة ِّ َّ ِ

َّشعرية ِ . 
ِغري أن بازوليني يذهب بالـشعر إىل مـا وراء الـشعر, إىل اجلـوهر  ِّ ِّ َّ
ُاجلوهري للشعر, حيث اللغة ما تزال غابة, واملفـردات بـراثن وأنيـاب,  ُِّ ً ِّ

ٍأقحوان أصفر وخشخاش أسود, يف حالة شقاق, وجتاوز وتركيب ٍ ِ ٌ هبذا . ٌ
ًاملعنى, نزعم, مل يرد بازوليني للواقع أن يكون انعكاسا مرآويـا للحقيقـة  ً ْ ُِ ُ

ِّاملطلقة للشعر, بل أراده أن يكون, يف حد ذاته, احلقيقة املطلقة للشعر َِّ َ ِ ِّ . 
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َوهبذا املعنى أيضا فالشعر, حـسب بـازوليني, لـيس األثـر الـذي  َُ َ ِّ ً
ِر الالمرئي وإبانـة املحلـوم, َ, بعد استجرا»ُّاجلانب اآلخر للغة«يبقى من  ِّ ِ
ٍحيوية تفـتح«َّوإنام هو  ُّ ُ ِ, تفـتح املرئـي يف مـاء الالمرئـي يف مـاء اللغـة»َّ ِِّ ِّ ِ ُّ .

ِّونستطيع أن نقول إنه تفتح بربري سخر له بازوليني كل هياجه الـدموي  ٌّ ٌَّ ُّ َِّ َّ ََّ
ِوطاقته التهديميـة, انطالقـا مـن زلزلـة الواقـع وإزاحتـه عـن موا ِ ً َّ قعـه, َّ

ِّواندفاعا نحو تفجري الشكل الشعري َّ ً . 
 
 

3 
 

ٍمن هنا, فإن إقامة بازوليني الشعرية هي إقامـة حتـول وعبـور, ال  ُّ َُّ َِّّ ِ
ُإقامة مثول ِمرسحه, ورواياته, وأفالمه توفر لنا مثاال باهرا عن حراكيـة . ُُ َّ ً ًِّ

ِّالشعر, وكيف يمكن له أن يكون مفعال يف كل يشء, وتالي ً َِّّ َ ُا كيف يكـون ُ ً
ِ  نموا ومتوجا يف التاريخ ال يف اللغة فحسب−ِّ أي الشعر − َّ ً ًُّ َّ . 

ًإن برعم املعانفات الـذي خيـرج ضـبابيا ومتواريـا بـني  ً ََّّ ُ ِ قـصائد «َ
ُ, مغتذيا بروح األدب القروسـطي, يواصـل »َّالفتوة األهبى«و» ْكاسارسا ِّ َ َْ َ ًِ ِ

ٍاطراده باتضاح وعنف أكرب يف  ٍ ِّ َ َ ُ, توجهـه »َّدليب الكنيسة الكاثوليكيـةعن«ِّ ِّ
َسخونة النُّسغ نحو اجلوهر املعقد للحقيقة, حيث الكالنية املرعبة للعامل,  َّ َّ َّ ُِ

َّوالنَّقاء املستفيق بفتور من طينه األول ِ ٍ ُ . 
ِ, تفور الشجرة بغلومتها, تفـيض بطلعهـا »ديانة زمني«يف مرحلة  ْ َ ُ ُ َّ ُ
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َاألمحر احلارق, تصري هلب ال ُتبادل والتامزج, الليبيدو الفاعل الذي جيعـل ُ َ َّ َِّ
ِّالــضد حــارضا يف ضــده, املرئــي يف الالمرئــي, واليــومي يف الــشعري,  ِّ َّ ِّ َّ ِّ ًَّ ِّ

ُالــشجرة إياهــا, بــام هــي زخــم اإلنتــاش . َواآلخــر يف األنــا, والعكــس َّ َّ
َّواإلفراغ, تنقلب من ثم, يف  َ ِ ِ, تطويبـا للقنـوط»أشعار عىل شـكل وردة«ُ ً 

َاملؤمثل ولفساد املاهية املطلق, ألن ما يالمس الالهناية يثـب إىل مـا وراء  ُ ُ ََّّ َ ِ ِ
شط, ويـسبح يف  ُالكينونة والتشكل واإلخصاب, يف العقم اجلوهري النـَّ ِِّ ِِ ِ ُّ َّ

ِمائه ونوره ِ . 
ُّلكن ماذا بعد ذلك اخلواء النِّهـائي? أي جتـاوز ممكـن بعـد, وأي  ٌ ُُّ ٍ

ُتركيب? إنه الفناء يف َّ الليبيدو, مـادة كيميـاء بـازوليني الـشعريةَّ َِّّ ههنـا, . ِ
ٍتتنرجس األشياء يف كتلة واحـدة ٍ ُ َّالعنـرص االنتقـايل, العنـرص الـدائخ, . ُ ُ ُُّ

َالذي قاد منذ البدء مصري الشجرة, صنع يف  ََّ َ ٍجتـاوز وتركيـب«ِ َاحلديقـة » ٍ
َالكونية الكاملة َّ . 

ِّهناك, كل زهرة من أزهار بنت الر ِ ٍِ ٍّيح خمبأ لربكان جمهريُّ ٍ ُ ِ ُعـرس . ٌ
ٍرشيامت وهلب ْ َ ِواحلديقة موصدة عىل عزالهتا. ُ ٌ ُ . 

 
 أمارجي
 2016 مايو/ َّالالذقية, أوائل أيار
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ًكنت حمقا, ها أخي, يف ذلك املساء  َّ ِ ُأذكر(َ َّثمـة يف «: َعندما قلـت) ُ
ِّكفك عالمة احلب وع ُ َضحكت, أنت, آنذاك, ولكنِّي كنت . »ُالمة املوتَِّ َ

ًمتيقنا ُّاآلن دع القيثار يرن, يصحبه الفجر. ِّ َ . 
 

)1941( 
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 ُلست أرى . ُهو الليل اآلن
 . َّإهنا تربق. النُّجوم

 
ُّأبدا ال أكف عن التأوه, ال يف الليل  َّ ُّ ً 

 ُاجلدجد العاري . وال يف النَّهار
 

 : ِّزئ يل اهلواءُنفسه جي
َّالفتيات, عند النَّهر, حلوات وعدائيات ٌُ ُ . 
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ِّيا وثن اجلسد الواهي, عذبني ِ َ . 
َّيأفل شعاع, والظل يتمطى  ُِّّ ٌُ 

َعىل العرش املغمة, أوار حبك  ِّ ُُ َّ ُِ ِ 
ٍيندلع حتت شعرك; ويف كل مكان,  ِّ ِ َ ُ 
َداخل األفق املوصد, يتصادى عذ ِ  ًبا َ

ِيف جرس األشياء ِالطري والينابيع : ْ َّ 
ٍوالبيوت واحلظائر وصياح فتية عاشقني ِ ِِ . 

 
َيتوالك املرعى, ووجهك  َ َّ 

ُيستعر مع األرض, هلثك الريح, وجممل  ُ ُ ِّ َُ ْ َ 
ِّالعياء البرشي الوادع ِ . 
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َّوأنا حبيس, آناء ذلك, داخل احلركة الساموية  ٌَّ ِ َ 
 . دون أن أحياُّأحس . َّالدائرة

ِفوقك أهيا املستعذب تبني غبشة املساء  ُ ََ ْ ُُ ُّ 
ًعشا ٌفإذا يب حارض, إذاك, وقوة ... َّ َّ َ َّ ٌ 

 . يف وجهي
 

 )1941أغسطس / آب(
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ِمنائية, ببرشتك  ً ُ 
ُاملضخم بياضها بالورد,  ُ َّ 

ٌأنت وردة  ِ 
َّتتنفس وال تتكلم ُ َّ . 

 
ُلكن عندما يولد  َ 

 ِصدرك, ٌصوت يف 
ًستحملني ساكتة,  ُ 
ًأنت أيضا, صليبي ِ . 
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ِساكتة عىل بالط  ً 
َاملنْرش  , عىل األدراج, 27َ

 ِعىل تراب احلقل, 
ِيف غربة اإلسطبالت ْ ُ ... 

 
 ًساكتة يف البيت 

ٍبكلامت خمنوفة يف قلب ٍ ٍ 
 ُينفرط اآلن 

َّعرب ممر الصمت ِّ ِ . 
 

)1943( 
 

                                                            
َ غرفة نرش الثياب وجتفيفها بني ساتر رشفة الطابق األخري ومنحدر سقفه;  27 َّ ِِّ  ). م(ِ
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ٌقرن وىل وأنت ال يشء; بعيد بعيد,  َّ ٌ 
ٍكنجم شاحب فوق ذلك اجلبل,  ٍ 

َّترتاءى أزليا بعض اليشء,  َ ً َّ 
ًحيا كام كنت ْيف جسدك السخن . َّ ُّ ِ 

َيتبدى الزمن مثل خرافة; جسدك  ِ ُ َ َّ َّ 
ًالذي زجر إىل الظل, جهال  ِّ ِّ َ َ 

َّواتضاعا, ألف حياة, ألهنا غامضة ٍ َ ً ِّ . 
َّفر اآلن عن غبطتك, عن تلك الضحكة َّها إنك تك ِّ 

َاحللوة اللمز; ألنك ملا وهبت,  ِ ُ َّ َّ ْ َ ِ 
َأهيا امللحد, أن تنظر بقلبك إىل املوتى,  َ ُُّ 

َهززت كتفيك هزءا, فهأنتذه  ً ُ َ 
ًمهيض اجلناح قليال ِ ُ  َسأحنو عليك . َ
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ُإذا ما دمهك برق السنني, وهذا اخلواء  ِّ َُ َ َ 
 . ِوى عىل زمنكُالوادع الذي يتها

ٍهو ذا جسدك يف عريه, هي ذي مائة سنة  ُ ُ 
ِّمائة شاهد ال يقدم وال يؤخر ُ ِّ ٍ ُ . 

 
َّفرسوتا  1945مارس /  آذار14, 28ِ

 
 

                                                            
ِّكم, نزح إليه بازوليني مع أمـه3ٌ موضع يف كاسارسا يبعد عن مركزها حوايل  28  خـالل َ

َّاحلرب العاملية الثانية;   ). م(َّ
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ًيف شمس ربام هي األكثر جذال  َ َ َّ ٍ 
ِمن السامء إىل األرض ومراعي الذهب, أظنُّك,  َّ ِ َّ 

ِأو أختيلك, تغنِّني من أعام ُ  . ِق صدركَّ
 

َأوه, لكأنني أحسه وراء احلقول  ُّ َّ 
ٍ الذي تغنِّني, بوجه ثابت َذلك النَّغم ٍ 

َّحتت الضياء ومائل, ربام,  ٍ ِ ِّ 
 . فوق العشب املجزوز

 
 ٌ               لغة وجيزة 

ِكالصوت امللتوي حلرشة  َّ 
َّتتبدد عجىل يف احتالمات الظهرية ِ ُ َّ . 
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ِّمل أعد أعلم بأي ا ُلدمع غسلت ُ َّ 
ِّهذا العشب, وكيف هلذا الزمن العبثي َّ   زمني −َ

ُّأال يكون ومها, فكل ما أعطتنيه  ًَّ 
ِالسامء قبل املوت هو هذا َّ . 

 
ٍعربك أحس املوت يف كل حلظة  ِ ِِّ َ ُّ َ 

 . ُتنفرط منِّي
 

ٍ               وهو ذا غبار ألف عام  ِ ُ 
ٍيعلو أغنيتك, وعام قليل  َّ 

َ, عندما ينطق باسمي; ًعدما تصريين ُ 
 . ِولن جيديك عزاء

 
 1944أغسطس / كاسارسا, آب
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ُإهنا الساعة اخلامدة واملبهمة التي فيها  َّ َّ 
َينعش املساء املطر  ُ ُ ِ ُ 

ُعرب ريح مدهلمة, واحلقول  َّ ٍ ِ 
 . َّتسرتخي يف الهنائيتها

ُّالسالم املريمي  ُ َعزف وانتهى, َّ ِ ُ 
  .ُالغلامن صدحوا

َصمت قصري اآلن  ٌ ٌ 
َّيسبق ذلك الصمت الشاسع لليل;  َ ََّّ َ 

ُصمت حيبس  ٌ 
َاألصوات حتت األسقف,  َ 

ٍعند محرة موقد,  ِ ُ َ 
ٍويرتك بالكاد, عرب باب موارب,  ٍ ِ ِ 

ٍممرا إىل أغنية ساخنة ً َّ . 
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ِمع املطر اخلفيف  ِ 
 تبدو األغنية أقرب; 

 ًولكنَّها خالفا لذلك المتناهية 
 َّزمن الذي أمضيته عىل هذه األرض يف ال

َّمع هذه احليوات من حويل, وهذا الضوء,  ِ 
َضوء القمر الذي يولد ِ ِ . 

 
َّفرسوتا,  ْ  1944أكتوبر / َّ ترشين األول29ِ
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ًغلمة كنَّا  ِ 
 َّحتت هذه السقيفة 

ِمع هذه الشمس نفسها,  َّ 
ُوامللل نفسه الذي يلسع القلب; ِ ِ 

 ً أن نكون أحياء ِملل
 ِّولدينا الكثري من الضياء العذب 

 واأللوان الباهرة; 
ًملل أن نكون فتية  ِ ِ 

 ُولدينا الكثري من الوقت أمامنا, 
ٌأكثر ابتهاجا ودعة, ولدينا حياة خالصة َ َ ً . 

ًحياة آلت اآلن المتناهية,  ٌ 
 . ٍبال مستقبل, وخائرة
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ِّآه يا جسدي املتهرم  ِ 
 ِلومة يف هذه الغ

َاملشمسة مثل هنار,  ِ 
 َّاستدفئ هبذه الشمس 

ٍالتي لن تكون جمرد حلم  َ َّ 
ًعندما ستبعث, يف زمن آخر, حيا َّ ََ ٍ ُ . 

 
 1944سبتمرب / كاسارسا, أيلول
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 ًإىل أنطونيو سبانيول, يافعا
 

َأختيلك, يا فتى, حذاء النَّار  ِ َّ 
 ِويف صدرك املستعر 

 . ٍجديد أفكاريُأسمع من 
ُّالغلومة كلها,  ُ 

َّبقدر ما هي طرية وغضة,  ٌ َّ ِ 
ِتلمع مع الدم يف هليب الوجنتني َّ ُ . 

ِصوت الغلمة  ِ ُ 
ِيعصف داخل قلبك َ : 
َأغنية بالكاد تفهم ُ ِ ً . 

ٍتقفوها أنت برباءة  َ 
َّدون أن تفطن أنك يف العني القامتة,  َ ِ 

                                                            
 ). م(ً نسبة إىل يوم األحد;  29
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 َّيف  اليدين, ويف الصدر, 
 . ًجال, ال أكثرَقد رصت ر

ٍأختيلك يف ائتالق ضحكة  َ َّ 
َحذاء نارك املوقدة;  َ َ ِ 

ُصامتا, تكتم يف أحشائك  ً 
ٍفورات وله مبهمة َِ . 

 . ِّال أحد يدري بحبك
ٌوحيد أنت, ولكنَّك مغتبط,  ٌ 

 َّيف الليلة العيدية 
ُوحتسب أن احلياة ال تكتمل  َّ ُ 

َّإال يف أفكارك البرشية َّ . 
 . , تضحكًها أنت, مغتبطا

 
َّفرسوتا, كانون األول َّ ْ  1944ديسمرب / ِ
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ُإذ ترفع مأدبة عشائك, فيام السامء  َّ َ ُْ 
ِتدهلم فوق سقفك واحلقل,  ِ ُّ 

ًخترج من بيتك, ربام, وشاحبا  َّ ُِ 
 . ِتنظر من حولك

 
َالكسوة الوضيعة التي تسرت جسدك  ُُ ُْ ُ 

ًوأنت متكئا : ًختبو هي األخرى أيضا َّ َ 
ُار وطيء, حتجب حركتك العذبة إىل جد ٍ ٍ 

ِبسدة الباب الوامجة َّ ُ . 
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ِحتت العنُق, عىل اخلارصتني, داخل احلضن  َ ُ 
َّتتفسخ الظالل وتذوب; ال يبقى إال  ِّ َّ 
ًمحرة عىل الوجه, ألنك ساهيا آنذاك َّ ٌ 

ًحتلم بعيدا بعيدا ً ُ . 
 

ًوشيك هو الليل, وليبدو إعجازا  َ ٌ 
 َّألزلية, النَّجوم, والغيوم, َّأن هذه األشياء ا

ُتولد ههنا من حولك, وهبا يمتقع  ِ ُ َ 
َّجسدك الزائل ُ . 
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ًعىل حني غرة أيقظتني, كنت وحيدا ُْ َ ٍ َّ . 
َعرفت الثبج َ َّ َّ, ثبج األنني املعمى, 30ُ َ 

ًالذي كان من السامء يتصادى دانيا,  َّ 
 . فوق صدري

 
َّبتلك األغنية كنت حيا يف الصم ًَّ  ت; ُ

ِلكن من جسدي, هذا التائه يف األحالم,  َّ ْ 
َّمل يبق إال ذكرى واحدة  َ 

َهلفى وخائبة ْ َ . 
 

                                                            
 ). م( طائر من فصيلة البوم;  30
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ُّوأنت أيضا, أيتها الذكرى ال الصورة,  َِّّ ً ِ 
ِتعليتني, تعليت تلك األغنية  َِّ َّ 

ًوجعلت ذلك الصمت قاتال,  َ َّ ِ 
 . َدون أن ترتاءي يل

 
َلقد تفسخت, أو كدت, يف حلمي  ََّ َ 

ًالواهن, يف أحالمي; طيفا فانيا  ً ِ 
 يعلو هذه احلياة; ومع ذلك 

 . ًأحببتك دوما
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ًهبوين وردا وزنبقا,  ً َ 
ْكمِأر   ذلك اجلسد املغتلم ُ

 ِويف عطرمها 
 . نشوته الغافلة

 
 ًسادرا يضحك, 

َوبرباءة هيب نفسه,  ُ ٍ 
ِيقبل بالشفتني الطريتني لغالم,  َّ َِّّ َّ ُ 

ًحبيسا يف اجل َسد امللغزَ ِ . 
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ًهبوين زنبقا وبنفسجا  ً َ 
ِّتفتحا للتو,  َّ َّ 

ِوانظروا إليه, ذلك الفتي, غري النَّاضج,  ِ ِّ 
َوالنَّقي, والقيص, يضحك وسط األوراق َُ ِّ ِ ِّ . 

 
ًهبوين أقحوانا,  َ 

ِتفتح يف حقوله;  َ َّ 
ِفإمل يكن هنا, إن كان بعيدا, أو كان ذكرى,  ً ْ َّ 

ُفزهرة تلطف شه ِّ  . وايتً
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ُمثل سكران, كنت أرجع بدونك,  ٍ َ 
ًوأنا عاجز عن البقاء وحيدا, يف املساء  ٌ 

ُحني تنحل الغيوم الواهنة  ُّ 
َيف الغسق املقلقل ِ . 

 
ًألف مرة كنت هكذا وحيدا,  ُ ٍ َّ َ 

ِمذ أتيت احلياة, وألف مساء من املساءات املتشاهبة  ٍ ُ ُ ْ ُ 
َعتموا يف عيني العشب, واجلبال َ َّ َّ , 

َوالضياع, والغيوم ِّ . 
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ِوحيد يف النَّهار, ثم داخل الصمت,  َّ َ َّ ٌ 
ِصمت املساء املحتوم ًوها أنا اآلن, ثمال . ِ ِ 

ِأرجع بدونك, وبجانبي  ُ 
ِّليس ثمة إال ظيل َّ َّ . 

 
ًوألف مرة ستكون بعيدا عنِّي,  ٍ َّ َ 

َآه, ال أحسن جلم . وكذا ستكون, إىل األبد ْ َ ُ ِْ ُِ 
 ْرب الذي يعلو يف صدري; َهذا الك

 . َّإنني وحيد
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َّكمثل امحرار حمتشم عند الرشق  َ ٍ ِ ٍ ِ 
ُيولد ضياء القمر; ويصمت;  ُ َ 

ُحتت السامء يشع, ولكن يفشيه  ُّ ِ َّ 
ِذلك الفجر املتقد َّ ُ . 

 
 ُونحن من هذه املروج ننظر إليه, 

ُحيني كالنا, أنت بعيد, وأنا أقرب  ٌَّ 
ِ بالقدر إىل نفيس, لكن ليس ْ 

 . ِّالذي يعزيني
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َّمن هذه املروج, حيني, إىل ذلك االمحرار  ِ 
َالذي هيتكه السفر  َّ ُ َاآلن, أتراه? (ِ َ 

ُإنه يتوازن يف وسط السامء, ذلك املحتجب  ِ َّ ِ َّ 
 ) ٍيف هنارات جديدة

 
ٍ, غريقي وجد ]ننظر[إىل ذلك االمحرار  ْ َ َ 

 هو اخلطيئة املاثلة أمام أعيننا, 
ِّلئن مل يكن شيئا قياسا هبذا الضياء و ً ً َ 

َالطفيف للعامل َّ . 
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 أؤمن باإلله اللطيف 
ًالذي جعلك حيا بني األحياء  َّ 

َّوتلكام العينان الرسيتان  ِّ ِّ 
َّجعلهام تشعان حبا يف عيني ً َّ َّ . 

 
َفليكن جسدك جسدي,  ُ ْ 

َّويف بؤبؤيه, يا فتى, فلتفضح نرجسيتي,  َ ُ 
ُبرة هو النَّهار الذي ٌأسطورة غا ٌ 

َولدت فيه, وكل هنار بعده ٍْ ُّ َ ِ ُ . 
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ُوإذ أنظر حويل  ْ 
َأرى الشمس التي ال تتبدل, واحلقل;  َّ َ َّ 

َّلكم كابدت من قبل, أما اآلن  ُ َِ ُ َ 
ُفاألمل خفيف الوطأة يف نفيس ُ . 

 
ْلكن متاما كجسدك, الذي إذ أرمقه   ًَ ِ 

ًيراوغني متأبيا عىل املنال, ِّ  
ُّكذلك يفعل هذا احلب الذايت  َُّّ ُ 

ًالذي, طوال حيايت, مل يكن إال ومها َّ ِ . 
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َّثمة يف أذين نوتات خرافية  ٌ ُ َّ 
ِّملطر ينهمر, اآلن, بني كل  ُ ٍ ِ 

ُالزمن األزيل الذي كان من قبل وذلك ِ ِّ َّ 
 . الذي سيكون

 
َّإننا شاهدان عىل هذه الساعة,  َّ 

ًالضئيلة طبعا, قيا ِ َّسا بذلك الزمن املهول َّ ً 
ِالذي يميض أبعد منها وأبعد من سنواتنا  َ َ 

ًالتي ال تقل هباء عنها ُّ . 
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َأنت, أهيا الفتى البائس, من سيعني اجلامل  ُ َُ ُّ َ 
َعىل أن يعود إىل حلمه داخل  ِ َ 

ِقلبك العذب, فأنفرط أنا من احللم  ُ َ 
 . ِمع آثامي اخلفاف

 
ًأنا الذي ما عدت فتى ً, وما عدت رجال, ُ ُ 

ٍوما عدت حيا, أنقلب دوما إىل حلم  ً ًُ َّ ُ 
ُإن هو إال حيايت نفسها املتعذر رسدها,  ُ َّ َّْ 

 . واملنفصلة عنِّي
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ِأيتها املياه امللحدة, أهيا العشب املبهر,  ُ ُ َُّّ ِ 
َّلقد أحببت, ويده الدافئة ما تزال  ُ ُ 

ًحمضونة يف يدي, ماضيني معا  ًَ 
ٍصوب قمر  .  مناوئَ

 
ِهكذا من املايض, كام لو من ظالل  ِ 

َغابة, خرج, فإذا بوجنتيه  ٍ 
 ِّتستضيئان, متجردتني من األلوان, 

ُبسامء رصاح ٍ . 
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ِّأتأمل عزلة الضياء  َ ُ َّ 
َوهي تثلج من بني سحب مزعزعة  ُ ٍُ ُ ُ ِ ُ 

 َّعىل اهليئة البرشية للفتى 
 . الالبث بجانبي

 
ُهو ال يعلم أن احلم  َرة عىل شفتيه َّ

َخممدة يف بنفسج مبهم, وأن احلقل الذي  َّ َ ُ ٍَ ٌ َ ُ 
ِيدلف إليه بخطوه الغريب  َ ِ ِ ُ 

 . أراه يف حلمي
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ٍيف زرقة شمس  ِ ُ 
ٍمعافاة, وواهلة,  ُ 

ِيتيه فتى يف أغنيته الواهية  ً ُ 
ِوالسئمة َّ . 

 
 . َأنت ال تسمعه, أنا أسمعه

ِويف الريح املرسومة  ِ ِّ 
ُّ شاحبة وأزرق ساموي, أحس ٍباخرضارات ٍّ َ ٍ 
ِدائام بحضوره ً . 
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ٌّألنك حي  َّ 
 ُيطيب يل أن أصغي إىل ذلك الفتى, 

ُوأن أهدهد نفيس بأصوات أخرى قل مثاهلا,  َّ ٍ َ 
ُّوأتأمل الزرقة َ َّ . 

 
ًحبك الذي هيب ضياء لتلك الغيوم  َُ َُّ َ 

ًاملسائية الفاترة, هيب شواشا  َ ُ ََّ َ ِ 
ِتلك األنات التي تصلني ِفائق العصف ل َّ 
 . ًخفيفة خفيفة
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َمالمسا عيني وشعري املنساب  َ َّ ًُ 
ُفوق جبهتي, ختضب أهيا الضياء الضئيل  َّ ِّ ُّ ُ ِ ْ َ َ 

ًأوراقي باحلمرة شاردا ِ َ ْ ُ . 
ِيف غلومتي كنت أضطرم إىل آخر الليل  ُ ُ 

ًبسناك اخلافت املهزول, ولكم كان مستغربا  َ ُ ََ َ ِ َ ِ 
ِلريح واجلداجد املستوحدةَأن أسمع ا َ َ ِّ . 

ُيف الغرف, آنذاك, كان األهل  ِ َ ُ 
 هيجعون غافلني, وأخي 

ٍيضطجع من وراء حائط رقيق ِِ ُ . 
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ِّأسألك أين هو اآلن, أهيا الضياء األمحر,  ُّ َ 
ُفال تبوح, ومع ذلك تيضء; واجلدجد  ُ 

ٍيئن عرب حقول ال روح فيها;  ُّ 
ِّوأمام املرآة ترسح أم َي شعرها, َِّ َ 

ِتقليدا عتيقا مثل بريقك,  َ ً ً 
ِوهي تفكر بذلك االبن الفاقد احلياة, ابنها ِ ِ ِ ِّ . 

 
َّفرسوتا,  ْ  1945أغسطس /  آب8ِ
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ًهتوي الغيوم براقة  َّ ُ 
ِيف مستنقعات الزرقة املستعرة  ِ ُّ 
َّوالغصون متحي يف الشمس َّ ُ . 

 ُهذا هو الوقت الذي فيه أضحك, وفيه أبكي, 
ُّذا هو الوقت الذي أنكب فيه عىل النُّعمى, ه ُ 

 ُهذا هو الوقت الذي فيه أفرح, 
َهذا هو الوقت الذي أطوف فيه احلقول,  ُ ُ 
َّهذا هو الوقت الذي أتأمل فيه الساموات َُّ ُ ... 

َّأتراين رصخت? أومل ْخيب الصدى? ( ُ ََ َ ُ ُ 
َأوليست رصختي أبعد  َ َ َ 

ْمن الغيوم? أمل يكن يف مكنتي أ ُ ْ  َن أخنق َ
َّغبطتي الساذجة, والشموس? َّ ( 

 
 



بيري باولو بازوليين  58 

 
 
 
 
 
 

ٍيف غرفتي دهشات نخيل ُ . 
َّالرسير النَّاصع الالمرتب,  ُ ُ َّ 

َّوكراسايت الربيئة ُإنه حضور : ُ َّ 
ِالبهجة احلسية يف داخيل والتي هي  َّ ِّ 

 . ًهذه احلياة التي حتيا وحيدة
 

ُثم هذه العصافري التي تتبعثر  َّ 
ُكفراشات مرتبكة ِ; واألرض, أمام الشمس, ٍ َّ َ ُ 

ٌحيادية وواهلة َّ ... 
 

َّومن بني الكروم املستعرة بالشمس  ِ ِ َِ ُ ِ 
ِومالط البيوت امللتهب,  ِ ِ 

ٍجتيء إرنانات ناقوس هائجة ُ ُ . 
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 َهأنذه يف غرفتي, 
ٍمع وجه صبي, فمراهق,  ُ ٍّ ِ 

َفرجل اآلن ٍ ُ ُلكن من حويل ثابت الصمت . َ ٌَّ ِْ 
ٌن الساطع واألمواه ثابتة ُوبياض اجلدرا ُ ُ َّ ِ 

ِّال تتبدل; من آالف السنني  ِ َّ 
ُهيبط عىل العامل الليل نفسه ُ ِ َ َولكن القلب . ُ َّ 

ٌتبدل; إن هي إال ليال معدودات  ٍ َّ ْ َّ 
ِّويتفسخ كل هذا الضياء الذي  ُّ ُ َّ 

ٍيعيد من السامء إشعال احلقول, وألف قمر  ُ َ ِ َّ ُ ُ 
 َّزمن َّلن تكفي إلهيامي بأن هذا ال

ًهو حقا زمني ٌقوس وجيزة هي . َّ ٌ 
َّالعالمة التي يضعها القمر يف السامء ُ  ُأدير رأيس . ُ

ٍفأراه متحدرا, ثابتا, كيشء  ً ً ِّ 
ِّغري ذي وجود يف الضياء الواهن ٍ . 
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 ُهكذا يتمرآه احلقل 
َّاملعتم والرائق ُ ٌظنِّي, الكل مستنزف . ِ َ ُ ُّ 

 ُ هو القمر وها: ِبتلك اخلديعة املكتملة
ُمعاد خلقه, واجلداجد  ُ ٌ ٍ عىل حني غرة−ُ َّ−   

ًتصدح وادعة بأغنيتها القديمة ُ َ . 
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ِترييستهٍيف مدينة ما,  ْ ِ  , 32ِأودينه أو 31ْ
ٌ     عىل درب حفافاه زيزفون,  ُ ِ ٍ 

ُعندما يف الربيع تبدل  ِّ َّ 
َ     األوراق لوهنا,  ُ 

ً     سأسقط ميتا  ُِّ 
َّلشمس التي تتوهج حتت ا َّ 

 َ               شقراء وعالية, 
َّوسأغمض جفني,  ُ 

ِتاركا السامء لسطوعها َ َّ ً . 
 

                                                            
َّ مدينة وميناء يف شامل رشق إيطاليا, وهي عاصمة إلقليم فريويل فينيتسيا جوليا الذايت  31

ُاحلكم, ورد ذكرها يف  ُِ  ). م (باسم إصطاجانكو;» نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق«َ
 ). م(َّ مدينة شامل رشق إيطاليا تقع يف اإلقليم الوارد ذكره يف احلاشية السابقة;  32
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ِحتت زيزفونة فاترة اخلرضة,  ٍ 
ِ     سأسقط يف اسودادات   ُ 

ُمويت الذي يشتت  ِّ 
َّ     الشمس والزيزفون َ َّ . 
ٌ     غلمة فاتنون آنذاك  ِ 
 ِّسريكضون يف الضياء 

ِّ             الذي فقدته لتوي,    ِ ُ 
َ     حملقني خارج املدرسة  ِّ 

ِ     والشعر جعد عىل جباههم ٌ ْ ُ َّ . 
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ًسأعود فتيا من جديد  َّ ُ 
ٍ     بقميص شفيف  َ ٍ 

ًوشعر هبي ينهمر مطرا  ُ ٍّ ٍ َ 
 . ِ     عىل الغبار املرير

ً     سأعود دافئا من جديد  ُ 
ٌوغالم مرسع عىل  ِ ُ ٌ 

َّ           ذلك األسفلت الدافئ,      ِ 
ً     سيضع آنذاك يدا   ُ 

ِ     عىل كريستال حضني ِ . 
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ِّحبي يا حبي,  ُ ِّ ُ 
ِّأين أنت يا حبي,  ُ َ 

ُّأيف اجلفون أنت يا حب, َ ِ 
َّأم يف األقدام, أم يف الشعر?  ِ 

 
ِّحبي يا حبي,  ُ ِّ ُ 

ِأأنت يا حب يف الصدر  َّ ُّ 
 ُ احلرير ُحيث

َّغاممة تتأوه?  ٌ 
 

َّآه طوبى للقربة  ُ ِ 
 ُالتي تصدح جذىل 

 يف تلك العيون التي ال ترى 
ُاحلب الذي يشعلها ِ َّ ! 
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ُمع ذلك أكلمك...  ِّ : 
َال أحد يدري أن سهوك  َ َ َّ 

ُالذكوري يفسد  ِ ُ َّ ُّ 
ِّاملتطفل, الرعديد َ ِّ . 

 
ُالنَّسيج الفاسخ : َهو ذا ِ ُ 
َّلتب ُ ُانك يصور ِ ِّ َ ِ 

 ِتكويناتك احلميمة 
َحيث يأخذ الرس عرشه ُّ ِّ ُ . 

 
ُأحتمر? أتقصيني?  ُّ 

َّختيل أنك يف الثالثة عرشة,  َّ ْ َّ 
 ٍيف قطار, ويداك 

ِّمضمومتان يف احلضن الطري َّ ِ ِ . 
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ِختيل أنك حتت دفق  َ ََّّ ْ 
ِاملرشة, يف  َِّ  , بولونياَ

ِحملول اإلزار,  َ 
ًثمال من احليا  . ءِ

 ................... 
 

ُآه, اإلحلاح ال جيدي,  ُ 
َّمتفقان نحن اآلن ُ : 

 ٌساهم بام يكفي 
ُوجهك املتوقد من جديد ِّ َ ُ . 
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َأتراك مكرت ... لكن ْ ََ َ ُ 
ِبغاويك نفسه?  َ 

ًأأراك مدهلا  َّ َ 
َمن عشق أم من مجال?  ِ ِ ٍِ 

 
ًغمصا وحنانا  ً ْ َ 

ِنحو نفسك, يا  ُنرسيسَ ْ َ , 
َيف وجهك ُحتضن  ِ 

َاللطيف املقيت ِ . 
 

 َوأنت ستحيا,: سأرحل
ِّبعيد املنال, داخل وجودك النَّقي,  ِ َ ِ َ 

 : ِالبسيط, والعارف
َّأنت املستغلق حتى عيل َّ ُ ِ َ . 
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ُنرسيسُهي املرآة, ال  ْ َ , 
ِما يأتلق يف هذا املرج احلالك  ِ ِ ُ ِ 
ِاخلرضة, مرج غلومتي التي  ِ َ ُ 

ٍماتت بني فكي ذئب َّ ... 
 

 ُمساء اخلري, يا إبليس, 
ًأتصغي إيل مقهقها?  َّ 

 ْاصمت إذن, 
ِفهمتك, وإنني أذعن َّ َُ . 

 
ُكنت أتكلم عن املرآة;  َّ ُ 

ٌإن هي إال ضياء  َّ ْ 
ِخالص ومنعكس  ُّ عش −ٌ

َّأصداء شعرية ِ ٍ . 
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ْال, ال شأن لنَرسيس,  ِ 
َّإنه غاىل يف التمرئي;  ََّ 

ٌ, ها إين قادر ًوأخريا ِّ 
ُّأن أواجهك أهيا العنيد َ . 

 
ٌحلم أو المباالة  ُ ٌ 

ُأو اذكار, لست أدري,  ٌ ِّ ِ 
َمرآة الفضة البارقة وحدها   ُُ ِ َّ 

 . ِيف املرج األسود
 

ُّشعاعها الغسقي  ُ 
 ُيكتسحني, 

ٍهو النَّابش بال حراك  ُ 
َّيف ظالل املشهد املغمة ِ ِ . 
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ُهلم, يا إبليس احلبيب َّ , 
ًنتأمل معا  َّ 

  َنرسيسَمغيب 
ُمن فضة احللم ِ َِّ . 

 
ُأال هييج الضحك  ِ َّ ُ 
 َيف فمك املقيت? 

ْاقطف إذن, يا صاحبي,  ْ 
 . ِمن احلقل وردة

 
ٌخلقية أو شعر,   ِ ٌ َّ ُ ُ 

ُأو مجال, لست أدري,  َ 
َأمد هذه الوردة  ُّ 
 . َلتتمرأى وحدها
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ِأحس دفء ملستك,  َِ ُّ 
ُا الويل القلب, ُّأهي َّ ُ ُّ 

ُبكامء تسكر جسدي  ْ َِ ُ 
ِاملغرق يف إدماهنا َ ِ ْ . 

 
َّأال تتبسم حتى?  ُ َّ 

َألوحشيتك  َّ ِ 
ْإذن  َ 

ٍفسوق سامء صافية?  ُ ُُ 
 

َأمتيقن أنت  ٌ ِّ 
َمن ضحيتك املهزومة  ِ َِّ 

ُالتي نالك الضجر  َّ َ َ 
َّمن ندمها املدنس?  َِ ِ 
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ُانكفف عنِّي, أهيا املحتوم, ُّ ْ ِ  
َفك الطوق النَّاعم,  َ َّ َُّ 

َطوق يدك التي  ِ َ 
ِّختلب بالرش عقيل َّ ُ ِ . 

 
ًمسا خفيفا ومستعذبا  َ ً ً َّ 

ِمتس نوتات اجلسد,  ُ ُّ َ َ 
 فإذا بتلك املوسيقى اخلافتة 

ُتتلف قلبي وتكسحه َ ُ ِ ُ . 
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 اتركني أهرب, 
 ْارفع عن أحشائي 

َّيدك الطفيلية ُّ َ َ . 
ٌعندي بغيات, طاهرات,  ٌ َأخرُ ُ ... 

 
ُّأحب   ) منذ غلومتي(ِ

َمن ربيعك  ِ ِ 
ِحتى اليشء الذي ال أبطنُه  ْ َ َّ َّ 

 . يف قلبي الوضيع
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ُّأوه, أهيا احلب األمومي,  ُُّّ 
ِّاملوجع املربح,  ُ ِ 

َّيف ذهب األجساد املغزوة  ِ ِ 
 . ِبأرسار البطون

 
ُأيتها احلركات األثرية  ُ َّ 

ِر الفاحش ُالالواعية بالعط ِ 
 ُالذي يضحك 

َّيف اجلوارح الطاهرة ِ . 
 

ِيا برق الشعر  َّ َ 
َالفادح  َيا كسل ... ِ

 ... ِالنَّظرات العنيف
 ... ٍيا إصغاءات خائنة
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ٍمتلفا ببكاءات  ُ ً َ ُ 
 ُفائقة العذوبة أعود إىل بيتي 

ٌواجلسد ملتهب  ُ 
 . ٍبابتسامات متأللئة

 
ُّثم ها أنا أجن  َ ُ َّ 

ِلليل املعهود ِيف قلب ا ِ 
ٍبعد ألف ليلة أخرى  ِ 

َّمن هذا اللهيب املدنس ِ . 
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ِإنك ال جتتاحينني  َّ 
ِبنشوات أو خمافات  ِ 

ِّصمتك الطري  َّ ِ ِ 
ِأيتها النُّجوم اهلرمة ُ َّ . 

 
 ِّوال ترجفني, 

 َّأيتها القارسة, كينونتي, 
ِيف الزهرة حيث  َ َّ 

ٌتتسلط جذوة عذبة ُ َّ . 
 

ٌن معك بعيد هو لك ِ 
 ) ال, ال أبكي, ال أضحك(

ُيف هذه السامء اإلله  ِ َّ 
َّالذي مل أعرفه ومل أحبه ِ . 
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َهأنذا إذن ماثل أمامك  ٌ ْ 
 ُيفيض يب 

ٍّإيامن جارف جمل,  َ ُ ٌ ٌ 
ُأهيا املالك اآلثم الذي أعشق ُّ . 

 
ًكم خيفة عقيمة  ِ 

َيقتضيها أن أملس اجلسد  َ 
ِّيقنا باحلبالذي ت ً ُّ 

 . ُعشقته منذ غلومتي
 

َلكنَّني ال أعرف اخلوف,  ُ 
 ... ُال أعرف اإلذعان

 ُإىل اإلله الذي ال حييي 
َّأبتهل أال أموت ُ . 
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 ُأعود إىل النَّهارات 
 ًاألكثر نأيا, 

ٌهنارات حبنا, مد وجزر  ْ ٌّ ِّ ُ ِ 
ٍمن عرفان صامت,  ٍِ 

ٌوقبالت يائسة ُ ُ . 
 ُّي كلها طفولت

ِثاوية عىل ركبتيك  ٌ 
ِهلعة من فقدانك  ِ ً ِ َ 

ِونشوى حد اجلنون  َّ ََ ْ 
 . ِبلقياك
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َلقد أمتمت الرحلة  ِّ ُ 
ِّالتي مل تتميها,  ِ ُ 

َيا قربيت الصغرية, يا أمي  ِّ ََّّ 
ٍّيا جرأة حب . ِّالطفلة ُ َ 

ٍعذب ومشبوه,  ٍ 
ٍهادر ومتهور  ٍِّ 

 ُقد كنت ... وأعمى
 ُت, غريي, حني عد

 وعىل وجهي 
ُقناع مصافاتنا ُ . 
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ٌهباء غامض ٌ 
 ِّمن الظالل فوق اجلبهة 

ِالنَّقية ويف موجة  َّ 
ِّالشعر الفتي ِ ٌ هباء ناحل −َّ ِ ٌ 

ِيف عظام الذقن والوجنتني,  َّ ِ 
ِمتصلب يف انحناءة  ٌ ِّ 

َّالوجه الرهيفة ِ−  
ًهباء فتى  ُ 
 ٌ شفيف −ٍّأو لص
ٌوكدر ِ ٍ مرتع بطهر عت−َ ُ ٌ َ  يق, ُ

ُيبسه الوقت ولكنَّه  َ َّ 
ُعذبا ما يزال, يف ظنِّي ً ... 
ِآه, يا للعذوبة املقيتة  ِ 

ِاآلرسة فيك  ِ ِ 
ٍّأنت التي كنت بحق مجيلة ِ ِ . 
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َّأذكر الظهريات  ُ 
ِكنت وأنت تعملني : ِظهريات بولونيا ِ 
 تغنِّني يف البيت

َّالذي مل يكن بدوره إال صدى ِ َ ِ . 
ِّثم تصمتني, وحمل  ًقة َّ

َّيا خلطوتك السمراء (ِيف الغرفة األخرى  ِ ِ 
ِالتي لطفلة  ِكنت ...) ِ

 . تستأنفني الغناء
ًوالظهرية صمتا كانت,  َُّ 

 َّلعلها : وكانت انتشاء
ُّكانت تنذر, آنذاك, بالدخول  ُُ ِ 

ُيف لعبة القدر املريعة ِ َ ِ . 
 



بيري باولو بازوليين  82 

 
 
 
 
 
 

ًأنت تعلمني كم كنت طاهرا ُ ِ ... 
ٍكم تيمني حب حياة ُّ َّ  
 ... َّهي أهبى مما أستحق
ًوكم كنت عازما ُ 
ُأن أحب وأحامي َّ ... 

 ِلكنَّك ال تعرفني عنِّي 
َإال التسليم,  َّ َّ 

َّوهالة التفاين الساذجة,  َّ َ 
َوالوجد املرشد  َّْ َ 

 جتهلني ... النَّبيل
 ذلك اخلضوع يف داخيل, 

ًالذي ليس إال ذلة, رطانة,  ً َّ َِّ 
 . ًوكلمة خسيسة
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 ِّ تاريخ حبنا يف

ٌّثمة ظل,  َّ 
 ُالوشيجة الوحيدة, 

ُالوثوق املفرط  ُ 
ُاملتعذر التعبري عنه, تبقى  َّ ُ ِّ 

ُكلمة, تفسد ُِ ... 
َّالطهر الضائع َ ُّ : 

َّتلك هي اجلدة,  ِ 
ُاملسلمة املريعة,  َّ َ 

 والعائلة القديمة التي 
ُال تزال, ربام, ترتعش  َّ 

 , البومن تاريخ هنر 
 من شبابه 

 ... ِاله وامللحميالو
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ٌالعامل مكنون  َ 
ِيف ظل ضحكتك الفاترة,  ِّ 

َّضحكة أم فتية ٍّ ِ . 
ُآه, ال أعلم شيئا, وكل ما يشكل  ُِّّ ً ُ 

ِغضارة ازهرارك,  َ 
ِفساتينُك العطرة  ِ 

ِبطرزها اخلليعة واملحتشمة,  ُ ُ 
ُعنقك النَّاصع,  ِ 

َّأراه شبيها بغضارة بطلة عرصية ٍ ِ ً ... 
ِأنت وحدك ِ  

َكنت هتبني العزلة للذي,  َ ِ 
ُحتت ظلك, كان يرجتف  ِ ِّ َ 

َمن فرط حبه للعامل ِّ ِ . 
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ٌهلج أنا باألجساد  ِ َ 
 ُالتي هلا حلمي, حلم 

 ِ ببطنه التي −االبن
َّتشتعل بالعفة ُ−  

ِاألجساد الغامضة,  ِ 
 ِّبجامهلا النَّقي 

ِالبكر واملحصن, احلبيسة   َ ْ ُ ِ ْ ِ 
ٍيف هلو غافل  ٍ 

 ِبشاشة والعذوبات, من ال
 ٌيضيئها هواء (

َجمليا الشعر اآلرس,  ِ َ َّ ً ِّ 
ِيف مروج طهرها الدنسة َّ ِ ُ ِ( , 

ٍأجساد مطفأة  ٍ 
ُمن رجفات اللحم, طيف  ِ ِ 
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 ٍاختالجات بال رمحة, 
ٌسيف مغروز  ٌ 

ِيف الوردة التلفة,  َّ ِ 
ِوردة احللق النَّازف,  ِِ ْ 

ِّأجساد الصغار   ِ 
 ة, َّبرساويلهم الزاهر

ِوسمرة أو شقرة األمهات  َّ ُُ ُُ 
َحترس خطوهم,  ُْ َ 

 ويف قلوهبم 
َحب مفرط للعامل ٌ ِ ُ ٌّ . 
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ُأرى أن احلياة التي عشت َّ 
ٍحتت رمز حقيقة  ِ 

ُّغامضة, تتبخر كلها, هكذا,  ُ َّ 
َّوكلها تنسكب جمددا عيل ً َّ ُ ُّ ... 

َلقد بلغت ما وراء  ُ 
ِالغيب, إىل قلب الزمن  َّ ِ 

َتقريبا, ولكأين أحس اآلن  ًُّ ِّ َ َ 
ِهلع الالفظ أنفاسه َ ... 
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ُعذراء ما تزال حيايت َ . 
ِّوما زلت أحلم هبا, وأبددها ُ ُ . 

َّأهو اهلروب الالهنائي للزمن,  ُّ 
ِغيبا إثر غيب, يف خرضة  ٍ ً 

ُزمن الحمدث يتلف  ِ ُ ٍ َ ْ ُ ٍ 
َاأليام املعاشة يف احللم?  َ َّ 

ُجل البتول َّي حيسبه الراحللم الذ ُ 
ِهلوا مع الضالل والغفران َّ ً . 
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ُبتوال أتيت احلياة ً . 
ُكلام, برباءة ومحية, أوغلت  ٍ ٍَّ َّ 
ُيف اللعبة أكثر, أثمت أكثر ِ ِ . 

 ٌخارسة هي, أو منهزمة, لكن وأنا
ًأميض فيها اآلن, دنسا وحمبطا, ً ِ 

ًأزداد إرصارا عىل اإلثم ُ . 
ُإنني أجازف: مل أعد أحيا َّ  

ًيف احلياة, أرتقب مصريا ُ . 
 ِيا للوهم, أن نحسب طيبتنا 

َّكافية لئال نقع يف اإلثم ً ! 
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 وال القلب الذي يذوي 
ًيكفيه األمل كفارة َّ ُ ! 

 ما له قيمة وما هو بال قيمة, 
َولكن الوجد  : َاآلن أعرفهام َّ 

َّيرمينا دوما يف اللجة ُّ ً . 
ُثمة دائام إغواء يرتصدنا َّ ٌ ًَّ . 
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 ًغلومتي, عرشون عاما... 
 33.ِيف أرض قشتالة
 34ماتشادو

 
ُها أيتها الفراشة التي هلا روح غيمة  َّ 

ِيا خفة نبع ربيعي ملهبة بني بريق ولني  ِ ِ ً َ َِّ ُ ٍّ ٍ 
َشجر حور مستطاب وشجر ورد مستكره,  ُ ٍُ ِ ٍِ ٍ 

ِأيتها الفراشة, يا مسكا حيا, لفوعته  ِ َِ ً ًَّ َّْ 
َاحان خمتبالن يعكسان جن ُ 

ِّالشواش بوجهه الربتقايل واألخرض,  َ َّ 
ِأنت امليتة ال يشء يتلفك,  ُِ ِ ُ ِّ 

                                                            
 ). م(َّ يف األصل باإلسبانية,  33
َّ, شاعر إسـباين ينتمـي إىل احلركـة األدبيـة )م1939−1875( أنطونيو ماتشادو رويث  34

ِّمن أهم مؤلفاته الشع. »98جيل «َّاإلسبانية املعروفة باسم  حقول «; 1903» اخللوة«: َّريةَّ
 ). م(; 1924» ٍأغان جديدة«; 1912» قشتالة
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ُال يشء حيرق أو يرعب ُ ِ ُ 
َمسكك الباطني, هذه الغاممة,  َّ ِ َِ 
ْغاممة حياة ومهية بعد مل تغتلم ُ ٍ ٍَّ َ . 

 
 َّأيتها الغبطة التي تنزف, وتسترصخ, 

ًيا عقال حيرتق, وعصبا َ َ  ُ هييج, ً
ٍ هيزأ بك مكرسا بال رمحة َّالسجني ًِ َّ 

َّللمقبل من أيامه اخلائنات ِ ُ . 
ِبل إنه بالعذوبة يريد أن يموت,  َّ 

ٍمقتلعا من صدره بحنان أخري  ٍ ِ ً 
َالقلب الفائق االنتشاء َ . 

ِيعلم أن حبه الطازج النَّشوة  َ ََّ َّ َّ ُ 
ِمدرك غدا سكرة املوت املظلمة,  ِ َ ً ٌ 

 َفجر هو الذي َّيعلم أن ال
َّسيهدم الليل األحدي الباهر َ ُ ِّ . 
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ٍآه يا فردوسا ينرش عنده ألف قارب  ُ َ ُ ً ِ 
َّأرشعة كأهنا كريستال ً ! 

ًحيث املالح, مرتاحا عىل اجلؤجؤ,  َُّ 
َّحمرتا وممتقعا من الرغبة, يغنِّي  ًَّ ً ُ 

َعىل القيثار أسفاره,  ِ 
َمتوزاته اآلرسة وأياراته اخلفاف ِ ِ ِ َِّ َ ُّ ... 
ِّفيك تكمن الذكرى األعذب ِ . 
َيرتعش وهلا الرشاع املسدل ُ َِّ ً َ ُ . 

ٍالبحر يلثم صخرات غافيات ُ ُ . 
َّال مركب يرحتل, غري أن األرشعة  َ 

ِّتنتدح خفافا يف الريح ً ِ ُِ . 
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ٍولست مشغول الفكر بوطن هجرته,  ِ ِ َ َ 
ٍهناك حيث, مثل لؤلؤة ناصعة يف علبة,  ٍ َ 

ُترقص العروس َّ التي انقلبت إوزة, ُ ْ 
ٍفيام تئن مزامري حنني خالص  ٍ ُ ُّ 
َدون أن تثلم صمت البحر َ ِ ! 

ًما أشهى أن أرتعش هنيهة واحدة  ً ُ 
ٍداخل قلبك, يا عهد عذوبات انقىض,  َ ِ َ 
َّيا رعشة موت يتنفس فيك الزمن كله َ َُّ َ َّ ٍَ ِ : 

ًيف وسعك أن تنزل بنفسك مذبحة عذبة,  َ َِ َِ ِ ُ ُ 
َأن ترجئ اهلز  ائم واألمل, ُ

ٌّأنت الذي سجنُك فراغ أبدي ٌ َ َ . 
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َّصه أهيا الصوت البغيض! واملستقبل? ال ْ َُّ ! 
 َهو مل يعد يتقن اآلن 

ُإال التنصل من املستقبل, غبطته  َُّّ َّ 
ِال متلك مستقبال, متلك شهوات دنسة  ٍ ُ ً 

ٍشهوات مغتلم وسط دثارات دافئة,  ِ َِ ٍ 
ُشهوات فراشة جتنَح يف ط ٍ  رياهنا ِ

ٍنكاال بنفسها, شهوات قرصان منتش  ٍ ِ ِ ً َ 
َيداعب مرتعشا حبات لؤلؤ ودم;  َّ ٍُ ِ ً 

َّمل يعد يتقن حساب الزمن وها هو يذوي  َ ُ 
ٍيف اهللع الصاغر, هلع عروس  ِ ِ َّ 

ُتتهيب  َالرجلَّ ُ  . , وال جترؤ عىل اهلروبَّ
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ٍ قلب سنونوة َّللسجني ُ 
َتعابث, إذ هي أمام املحيط,  ْ  َشهوة ُ

ِالسفر املعهود واملستكتم عىل النَّشوات َ ِ ِ َّ . 
ًعام قليل يرحل, يميض بعيدا ٍ َّ ! 

َّعله ينتظر أفول الشمس َ َُّ ... 
َّولكن الشمس ال تأفل هناك; عله يبتغي  َّ َّ 

اب البهي  ِّإلقاء نظرة أخرية عىل الرتُّ ِ ٍ ٍ 
َّحيث ترسم املزولة عالمات الزمن  ِ ُِ َ ُ 

ِّزمن احلبور والد ِ  ... فءِ
ُّلكن عىل املزولة ال يتحرك الظل  َِّ ُ َّ ِ ِ 

َّعىل طول األرقام املسمرة يف الشمس ِ َّ ِ ِ . 
 

1949 
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ِّوأنت بجانبي يتنفسك الضياء َ ُ َّ َ . 
 

ًأعلم أنك لن تكون أبدا يل َّ ُ ... 
ٌريح بال عيون, إبطاءات  ٌ 
َّتتطوق الدالفني هباالهتا َّ ... 
ًسأكون رحيا ناعسة عن ِّد الضفاف ً َ 

ُوبني حلقات الشمس ستتقافز  ِ َّ ِ 
َّأسامك بيض مستوحدة وفضولية ٌ ٌ ٌ ... 

 
 ... َيروقك كالمي! وأنت تبتسم

ُّبىل, خمتبال من النَّشوة, أهيا الدلفني,  ُّ ً 
َّلن أكون إال رحيا لن حتسها,  ً َّ 
َحريرا يأمل عىل صدرك األبكم ُ َ ً . 
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َّفهل تقبل وفقا هلذا خلتي?  ُ ً ِ 
َّأم تكون خلة هشة? فلنرشب ً َّ ِأبواب املعبد ! ُ ُ 

َفتحت, واخلامل النَّشوان دخل َ َُ ْ ِ ُ . 
ًأعطني معصمك الذهب, يا زفرة  َّ َ َ 

ٌبثها يف الفضاء ضياء خجول َّ . 
 

َأأغايل يف الضغط عليه? آه أبدا لن تكون يل ً ِ َّ ُ َ ! 
ُأحس الدم يتامجن يف معصمك,  َُّ َّ 

ِهنريا هابطا من قنن  ً ً َ  . ٍجبال ال مثيل هلاُ
 

 ُهي نزوة ... (أجرؤ أن أسألك... مع ذلك
 ... ًقبلة واحدة) ٍريح ناعسة

 
)1949( 
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َّيف مكنَتي, حقا, أال أموت  ً َّ ْ ُ 
 ُينسيني . من احلنني

ِالوجود أن انتصار احلكمة   َ َّ ُ 
 كان يف نيسان, 

ًحني كان اإلثم براءة  ُ 
ًوالرباءة إثام ُ . 

َّ نيسان, أهيا املمحي بال ِآه يا ُّ 
ٍعذر َّأأنا أيضا احميت? ... ُ ً 
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 ٌبىل, أحد ما يرفع عقريته, ههنا يف األنحاء, 
 يف هذه املدينة اجلديدة الغامضة 
َعرب الطريق املمطر املحاذي هنر  َ ِْ َّ ِتفرهِ ِ ِ , 

ًمغنِّيا  ِّ, يا حبيأمادو«ُ ٍ, وعىل حني غرة »ُ َّ 
َمن جهات ما قبل ا ِ  أللب إىل البحر, ِ

ً بتاممها, ال مرئية, 35فريويلُتنبسط  َّ ِ 
ِأعجوبة ضياء عند احلقول  َ ٍ َ 
ٍاملنقوعة بنجوم بليلة وكثيفة ٍِ . 

 

                                                            
 ). م( مقاطعة بإيطاليا,  35
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ِّ, يا حبيأمادوِآه  ٍأي غلومة هذه ! ُ ُ ُّ 
ٍالتي تصفع بريح مسائية  َّ ٍُ 

ِالطبيعة املعامة من طراوات  َ َّ َ َّ 
ٍجبال طازجة عند بحر طازج ٍ َ ٍ ٍ!  

َكم نجمة تفسخ اهلواء ُ ً ! 
َكم من الغلمة يتامجنون اآلن  ِ ِ 

ِيف غبشات الشوارع  َّ ِ ْ ُ 
َّويف ساحات الصيف املرشقة ِ ! 
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ِّ, يا حبيأمادو ٌحب مفرط ! ُ ٌّ 
 َما زال يدفعني إىل اهلذيان 

 َفوق رسيرتك العارية 
ًعيل أصري قادرا عىل املوت ِّ ... 
ُّأنت الذي , ال شمس الصي ُ  وف, َ

ِّوال مطر الشتاءات, قادران أن  ُ 
َيبليا قمصانك الزاهية, وتبابينَك,  ََّ َ ِ ُ 

ِوبرشتك العارية, وسط احلقول  َ َ 
َّالوضيئة, والساحات الداجية ِ َّ ... 
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ُ, ساللتك أمادوأوه  ُ 
َّالسامء املرصعة بالنُّجوم يف اهلزع الرائقات,  ُ َُّ ُ َّ 

ٍسامء أعياد طافحة باألصوات, ٍ ُ  
َساللتك احلقول ُإذ يرتعش احلور ... ُ ُ ْ 
َّعند السواقي ُّويف القرية يرتج, ... َ ِ 

ِّعذبا, مطرق السندان َُ ًِ ... 
 ُلكن ألست أحلم? هذا هو 

َلباسك ... َّمايض الوحيد ُ 
َّاملحَرت واملندى باألرسار ُّ  ... 
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ُثم إنه الصمت ما ينفحني العاطفة  َّ َّ َّ 
َطفة العرفان الفائقة األلوهة نحو العاملعا َ َ َ . 

ٍتوقف القلب نظرة طفل  ُ َُ ُ ِ 
ٍممتنَّة, تأتلق بوحشية جذىل ٍَّ . 

 
ُال, ال يصدن احلب الفائق, ال تصدن القبل  َ َ ُّ َ ُُ َّ ََّّ ُ َّ 

ُاملأخوذة واملعطاة يف مساء قل مثاله َّ ٍ ُ ! 
ً, جمنونا باحلب, متدنسا 36أشتهي لو أنتحر ًِّ ِّ 

َّل, ممسكا قلبي عن الطريانَباجلام ً . 
 

                                                            
ً حرفيا 36  ). م(; »َّلو أنتحر بقطع أحد الرشايني«: َّ
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ْآه يا بحران غبطتي املسعور,  ُ ِ 
ٍيا ليلة قصف وجمون, ذات مرة  ٍَّ َ َ 

ًطفال كنت وإهلا ُ  اليوم, : ً
 . َّمل تعد تشتهي حيايت إال املوت
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ًمراهق? أبدا  ِ أبدا, كمثل الوجود −ٌ ً 
ً يبقى أبد الدهر فجا, −ُالذي ال ينضج  َّ ِ ِ َّ َ 

َبلج إثر يوم أبلجًيوما أ ٍَ َ−   
ًليس يف مكنتي إال أن أظل خملصا  َّ َّ ْ ُ 

َّللثبات املذهل, ثبات الرسيرة ِ ِِ َّ . 
 ألجل هذا, يف النَّشوة, مل أترك نفيس 

  ألجل هذا, −تنساق مع أهوائها 
 يف هلعي من آثامي, 

ًمل أصب أبدا ندامة أكيدة ً ْ ِ ُ . 
ِّمماثل أنا, أبدا مماثل يف رسي,  ٌ ًٌ 

 .  ذلك الذي هو أناِألصل
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ِثمة صمت أعىل من صمت  ٌ َّ 
ِّهذا املساء السبتي َّْ َ الذي هيبط اآلن 37ِ ُ 

ِ وال أعلم أمن روحي أم من خواء − ِ ِ َ ُ 
َّالطرقات الربيعي الشاسع ِّ َّ ِ ُّ−  

ِوبني هذا الصمت . عىل بيتي َّ 
ُاملروع وذاك, جيعل اهلسيس اللطيف  ُ ُِّ 

ُلدرج أو الوجس ال ْ َ ٍ ْ ُ  ُذي حيتقن ِ
ًعند األفق, الكائن البرشي جزءا  َّ َ َ 

ًمن احلفل الذي يزداد, ههنا, إرنانا  ُ ِ 
َّكلام أغرق يف السكينة َ َّ . 

ِآه, ليس هذا بالربيع الذي يف البدء كان,  ِ َّ 
ِّليس ثمة أنني يف هذا الضياء الوديع ٌ َّ ! 

ُّ     احلياة نقية يف أعامقنا, إذ نحسه  ْ ٌ َّ ُ 
َّذا العامل البرشي العتيقً     جديدا ه َ . 

1949 

                                                            
َّ نسبة إىل يوم السبت;  37  ). م(ً
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َفقط أن حتب, فقط أن تعرف,  ِ َّ ِ 
َّهو ما هيم, ال أن حتب,  َ ُ ُّ 

َال أن تعرف ُال جتود احلياة . ُ ُ 
 

ٍّإال بالتياعات حب  ُ ِ َّ 
ِمنفرط ُالروح تركد يف مكاهنا. ُ ُ ُّ . 

ِهو ذا يف قلب األوار املخلوب  ِِ ُ 
 

َّلليل الط ِ َّ  ِافح ههنا يف األسفل ِ
ِبني عطفات النَّهر واملرائي اهلاجعة  ِ 

ِللمدينة املبذورة باألضواء,  ِ 
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ٍالليل املتصادي بعد بألف حياة ِ ُ−  
ُهو ذا اجلفاء, اإلهبام,  ُ 

َّبؤس احلواس, يؤلبون عيل  ِّ ِّ ُ 
 

ِصور العامل وهيئاته, التي إىل األمس  ِ َ َ َ ُ 
ِكانت تعلة الستمرار وجود ً  . يَّ

َضجرا, متعبا, أعود إىل بيتي, عرب  ُِ ُ ًَ ً ِ َ 
 

َساحات أسواق مدهلمة, وشوارع  َّ ُِ ٍِ 
ِّكئيبة حول املرسى النَّهري,  َ ٍ 

ِبني األكواخ واملخازن املتامزجة  ِ 
 

ِعند آخر املروج ِ  ٌهناك مميت . َ
َّلكن أسفل, عند جادة : َّهو الصمت  , ماركوينَ

ِوحمطة  ِتراستفرهَّ ِ ِ  ُاء , يبدو املسْ
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ُعذبا بعد  إىل أحيائهم, . ً
ٍإىل ضواحيهم, يؤوب الفتية عىل دراجات  َِّ ُ ُ 

ٍخفاف  ِ يف بدالت أو رساويل −ِ ِ ْ َ 
 

َّالعمل, هتيجهم محيا عيدية َّ ُ َِّ ُ َ−  
ِوصحبهم عىل الرسوج اخللفية, وسخني,  ِ َ َّ ُ َُّ 

ِفيام آخر الزبن . ضاحكني ُ ُّ ُ ِ 
 

َهيذرون بأصوات ختزق الليل ُ ٍ ِ ْ َ38,  
ِهنا وهناك, واقفني عند موائد املطاعم  َ 

 . ِواملقاهي الوضيئة وشبه اخلاوية
 

 َّأيتها املدينة الباهرة والبائسة, 
ًيا من ثقفتني ما يتثقفه الرجال أطفاال  ُ ِّ ََّ ْ َِّ 

َّبفرح ووحشية,  ٍ 

                                                            
ً حرفيا 38 ٍبأصوات عالية يف الليل; : َّ  ). م(ٍ
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ٍاألشياء الصغرية التي تتكشف بوداعة  ُ َّ َ َّ َ 
 ِعن عظمة احلياة, وكيف 

ِومتأهبني يف لفيف ًنميض قساة  ِّ 
 

َالشوارع, هنفو إىل إنسان آخر  ٍ َّ 
 ٍدونام خوف, ال نستحي 
ِالنَّظر إىل الورق املعدود  ِ ِ َ َ 

 
َبأصابع كسىل, أصابع اجلايب  ْ َ َ 

ِّالراشح عرقا عند الواجهات املتحركة  َ َِّ َ ً َ ِ 
َّحتت الصبغة األزلية للصيف;  َّ ِِّ 

 
َأن أمحي األنا, وأجرح اآلخر, أن  َ 

َّمتلك العامل أمام عيني, وليس أ َ َ َ 
 َفقط يف قلبي, وأن أفهم 
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ِأهنم قلة العارفني باهليامات  ُ ٌ َّ َّ 
 : ُالتي عشت يف رمحها

ِّأهنم ليسوا أخويني, ولئن كانوا  َّ 
 

ِإخوة يف الشغف نفسه,  ِ َّ ً 
ِّشغفهم البرشي  ِ 

ًوهم حييون مجعا, حمبورين,  ْ ُ ْ َ 
 

 َوغافلني, جتارب  
 َّأيتها املدينة . ها قطمل أخترب

 ُالباهرة والبائسة التي جعلتني أخترب  
 

 إىل أن : تلك احلياة املجهولة
 ُعرفت يف النِّهاية ذلك الذي كان 

ِيف داخل كل منَّا عاملا يف ذاته ً َ ٍّ ِ . 
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َّهو ذا قمر حمترض يف الصمت,  ٌ ٌ 
َيتنفسه, ويكلحه وسط  َُّ ُِ ُ 

ًجذوات رشسة تتوقد ضئيلة َُّ ٍ ٍِ  
 

 ٍدون أن تيضء, عىل أرض 
ِخمرسة احلياة, بجاداهتا البهية, وزنقاهتا  َِ َّ َّ ِ َ َ ُ 

َّالعتاق, ويف العامل برمته, يتمرآه   ِ َ ِ 
 

َّعاليا بعض غاممة حمرتة ُ ٍُ ً . 
َّإهنا أمجل ليايل الصيف َّ . 

ِتراستفره ِ ِ ِ, حتت شميم التبن ْ ِّ ِ 
 

ِتبن اإلسطبالت العتيقة, واملقاصف  ِ ِ 
 . َ, لن تنام بعد اآلناخلاوية

ِالزوايا املعتمة, واجلدران اهلاجعة  ُ َّ 
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ٍتصدى بجلجالت مسحورة َ َْ . 
ٌرجال وغلمة يعودون إىل بيوهتم  ِ ٌ 

َ حتت ختاريم ضياءات مل يبق اآلن − ٍ ِ 
 

 َّ إىل أزقتهم املسدودة  −سواها
ِبالظلمة والقاممة, بذلك اخلطو املالطف  ِ ُِ ِ ْ ُّ 

ُالذي كان من قبل  ُ جيتاح روحي ِ
 

ًحني كنت بحق عاشقا, حني  ٍّ ُ 
ٍّأردت بحق أن أفهم ُ . 

َوكمثل اليوم, كانوا يتوارون مدندنني ُ ِ . 
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II  
 

ِبائسا كقط من قطاط الكولوسيوم  ِ ٍِّ ً 
ٍعشت يف ضاحية تطفو  ُ 

ًيف الكلس والغبار, بعيدا عن املدينة  ِ ْ ِ 
 

ٍوعن احلقول, حمشورا كل يوم  َّ ً 
ُيف حافلة حم  : ِرشجةٍ

ُّكل ذهاب, وكل إياب  ٍُّ 
 

ِكان جلجثة من عرق والتجاجات ٍِ َ ً . 
ِّنزهات طوال يف الضباب املحَرت,  َّ ٌ ِ ٌ 

ِغروبات طوال أمام الورق   َ ٌ ِ ٌ 
 

َاملكدس عىل الطاولة, بني دروب موحلة,  ٍ َّ َّ 
ْمصطبات, بيوت مستحمة بالكلس  ِ ٌِ َّ ٌ ٌ 
ُال درفات لنوافذها, وأبواهبا ستائر ْ َ ... 
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 ُّوكانوا يمرون باملعرصة, ببائع املالبس القديمة, 
ٍآتني من جهات ضاحية أخرى,  ِ ِ 

 َّمع بضاعتهم املغربة التي تبدو للنَّاظر 
 

ِثمرة رسقة, يمرون بالوجوه اجللفة  ْ ِ ُّ َ 
ِلفتية هرمني بني رذائل ذلك الذي  َ ٍ ِ ِ 

ًيمتلك أما قاسية وجائعة ً َّ . 
 

َمتجددا آنذاك بالعامل اجل ً  ديد, ِّ
ًحرا ٍ كلهب, كنَفس −َّ َ ٍ 

ٍأجهل ما هو, انبعثت نحو واقع  َ ُ ُ 
 

ٍّخانع وقذر, خمتل وشاسع,  ِ ٍ 
َّجييش يف تلك الضاحية اجلنوبية  َّ َُ 
ٍويعطي انطباعا بتحنانات وادعة ً . 
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ًروح يف, ومل تكن روحا يل لوحدي,  َّ ٌ 
َروح صغرية يف ذلك العامل الالحمدود,  ٌ ٌ 

ِتذية من اجتذال ُكانت تنمو, مغ ِ ً 
 

َذلك العاشق, حتى وإمل يعشق ُ ْ َّ َّ . 
ًوكل يشء كان يستيضء, صعرتيا,  َّ َ ٍ ُّ 

َّهبذا العشق, عشق فتي ربام,  ٍّ ٍ 
 

ْولكنَّه ناضجا كان, أنضجته  َ ً 
َّالتجربة املولودة عند قدمي التاريخ ََّ . 

َكنت يف مركز العامل, يف عامل  َ ُ 
 

َّالضواحي الوامجة, البدوية َّ , 
ٍعامل املروج املصفرة املجرحة برياح  َِّ َِّ ِ َ 

ًمل حتمل معها السالم يوما,  َ َّ 
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 َّ الساخن, 39فيوميتشينوجتيء من بحر 
َّأو من الريف, حيث تتبدد   ِّ ِ 

 َاملدينة بني األكواخ; يف ذلك العامل 
 

ُّالذي مل يتقن إال التسلط,  ََّّ 
ُّيربض طيفا مربعا فاقع الصفرة  ًَّ ً ُ 

ُّ الضباب الفاقع الصفرة, يف َّ 
 

ٍمنقوبا بألف صف متطابق  ٍّ ِ ً 
َّمن نوافذ مقفلة, مبنى اإلصالحية  َ ُ َ ِ 
َّوسط حقول تالد وعزب منومة ُ ٍ َ ِ ٍ ِ ٍ َ . 

 
ُمزق األوراق واألغربة التي  َ ِ 

ُجيرجرها النَّسم األعمى هنا وهناك,  َ 
ِّالنَّربات املرملة اخلاوية من أي صدى  ُ ِ ْ ُْ ُ 

                                                            
ُّالتسيو عىل ساحل البحر الترياين, وكانـت تعـد  مدينة وسط إيطاليا تقع ضمن إقليم  39 ِّ

 ). م(ً جزءا من مدينة روما; 1992َّحتى عام 
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ٍلنسوة  َّآتيات من اجلبال السابينيةِ َّ ِ ِ ٍ40 , 
ٍمن جهة البحر األدرياتيكي, وخميامت  ِِّ ِ 

ٌههنا, من حوهلن طغمة  ُ َّ ِ 
 

ُمن صبية ذاوين وقساة  ٍ ِِ 
َّمزجمرين يف غالالهتم القطنية املهرأة,  َّ 

َّوتبابينهم الرمادية الشائطة,  َّ َّ 
 

ُالشموس اإلفريقية, األمطار الواجفة  َّ ُ ُّ 
ُالتي تصري َ الشوارع سيول ِّ َ َّ 

ِوحل, احلافالت عند املحطة األخرية  َّ َ ُ ٍ 
 

ُالغائصة يف ركنها   ُ 
َبني آخر رشيط عشب أبيض  ٍ ِ 

ِوقاممة متأججة بأمحاضها ٍ ٍِّ ... 
                                                            

ِّ نسبة إىل منطقة سابينا يف وسط إيطاليا, والتي قطنتها قبيلة الـسابينيني, وهـم شـعب  40 َّ ً
َّهندي أورويب, يف احلقبة ما قبل  الرومانية;   ). م(ُّ
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َذلك كان مركز العامل, مثلام كان  َ 
َّمركز التاريخ عشقي  َ 

 ويف ذلك النُّضج : له
 

َالذي ألجل أن يولد  َ ِ 
ًبقي عشقا, ُ كل يشء أردته َ ٍ ُّ 
َأن يتضح   كان −َّ

 
ًمتضحا  ِّتلك البلدة املكشوفة للريح, ! َّ

َّالالرومانية, والالجنوبية,  َّ 
َوالالصناعية, كانت هي احلياة  َّ 

 
ًمكنونة يف ضيائها األكثر جتسدا ًُّ : 

ٌحياة, وضياء حياة, طافح  ٍ ُ ٌ 
َّبفوىض مل تكن بعد عاملية,  َّْ ُ 
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َّ اجلريدة الفظة مثلام تريد هلا ُ 
ِ, الرفرفة القوية للسحب 41َّللخلية َّ َُّ َُّ 

ِّالطباعي أن تكون َعظم : ِّ ْ َ 
 

ِّالوجود اليومي, النَّقي,  ِّ ِ 
َحد أن يصري يف النِّهاية مفرط  َ َّ 

َالقرب, واملطلق, حد أن يصري  َّ ِ َ ِ 
 

َّإىل هذه الدرجة من البؤس مفرط اإلنسانية َ ِ َّ . 
 
 

                                                            
َّ يقصد اخللية احلزبية;  41  . )م(َّ
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III  
 

ِّود إىل بيتي, زاخرا بتلك السنني واآلن أع ً 
ًالطازجة إىل حد مل أفكر معه أبدا  َِّّ ٍّ 

ٍأنني قد أراها تعتق يف روح  ُ َّ 
 

َهي عنها بعيدة, بعدها عن املايض ٌُ . 
َأصعد دروب  ٌ, ال هيزين يشء 42جانيكولوُ ُّ 

ٍّمن مفرتق فلوريايل َ ٍُ ٍ, إىل معرب رحيب 43ِ ٍ َ 
 

ِحتف به األشجار, إىل أرومة  َ واآلن −ٍ حائطُّ
ِإىل آخر املدينة عند الرباح املائج  ِ َ ِ 

 ُفيام تنبت  . ُالذي ينفتح عىل البحر
 

                                                            
ُ هضبة يف روما قبالة الضفة اليمنى لنهر تفره, يبلغ ارتفاعها األقىص  42 ِ ِ ِ َّ ُ ً مرتا, واسمها 88ٌ

 ). م(ٌّمشتق من اسم اإلله الروماين جانوس; 
َّ أسلوب يف الزخرفة املعامرية يقوم عىل إبراز الفواكه واألزهار وأوراق النبات;  43 َّ  ). م(َّ
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ِ اخلاملة واملعتمة −َداخل روحي ُ 
ِكهذا الليل املمتثل للعطر ِ−  

ًبذور أمست أكثر نضجا اآلن  ْ ٌ 
 

ِمن أن تعطي ثمرة, يف ركام  َ 
ًحياة أمست خائرة وحامضة ْ ٍ ... 

 , وها هو 44بامفييلفيلال هي ذي 
 

ٍيف النُّور الذي يرتد برفق  ِ ُّ 
ُعىل األسوار احلديثة, الشارع حيث أقطن َّ ِ . 

ٍقرب بيتي, فوق عشب  َ 
 
 
 

                                                            
َّرة عن قرص حماط بحدائق تعد من أكرب احلدائق العامة يف  فيلال دوريا بامفييل, هي عبا 44

ِالعاصمة روما, بناها ألـساندرو ألغـاردي وجيوفـاين فرانتشـسكو بـني عـامي  ِْ ِّ َّ1644−
َّ, أما احلدائق فصممها فرانتشسكو بيتيني يف أواخر القرن الثامن عرش; 1652 َِّ ْ  ). م(َّ
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َمصار جماجا أسود,  ً ُ ٍ ُ 
ِينتصب أثر عند احلفر حديثة النَّبش,  ِ َ ُ ٌَ ُ 

ِّيف احلجر البازلتي  ٌ واقعة هناك −ِ
 

ٍكل موجدة هدم ِ ْ َ ٌ أثر خملب يف−ُّ ِ ٍ وجه أبنية متباعدة ٌ ِ 
ٌوكرسات سامء, أثر ال روح فيه,  ِْ ِ 

ٌحفارة َّ ... 
 

َأي أمل هذا الذي جيتاحني, أمام هذه ٍ ُّ 
 ِاآلالت املسرتخية, املنتثرة هنا وهناك يف الوحل, 

 َأمام هذه املمسحة احلمراء 
 

َاملعلقة عىل مسنَد, يف ركن من العامل  ٍ ِ َّ 
ًحيث يبدو الليل أشد حزنا?  َّ ُ 

ُملاذا, حيال لون الدم املطفأ هذا,  ِ َّ ِ َ 
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ًيتمرد ضمريي متردا أعمى,  ُّ َُّ 
َّيتخفى, كام لو معذبا حتى األعامق  ً َّ َّ 

 ٍبندامات عاتية? 
 

 ملاذا يف داخيل 
ًإحساس بنهارات ال تكتمل أبدا  ٍ ٌ 

ِّكهذه السامء امليتة  َّ 
 

َالتي متتص هاته احلفارة زرقتها?  َّ ِ ُّ 
 

ِ غرفة من الغرف األلف َّأتعرى يف ِ ِ ٍ 
ُ حيث خلد اجلميع للنَّومفونتياناِلشارع  َ . 

ٍيف كل يشء يمكنك أن حتفر,  ِّ 
 

َّأهيا الزمن َيف األمل ويف الوله: ُّ  لكن ليس . ِ
 َتلك ... َّيف األشكال النقية للحياة

ُآيل إليها اإلنسان, عندما يصري العامل  َ ُ ٌ 
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ِّطافحا باحلكمة والثقة ًِ ... 
 , 45ِربيبياَّآه, يا أيام 

 التي حسبتها ضاعت يف اللهب 
 

َّهلب احلتمية, وأعلم اآلن يقينا أهنا حرة َّ ً َّ ِ ! 
 

ِمع قلبي, آنذاك, عرب الصدف  َِ ُّ َ ْ 
ْالشكسة التي ضلت  َّ ِ َّ 

ٍّطريقها نحو قدر برشي,  ٍَ َ 
 

َغنمت من قلب اللهب الصفاء  َّ ِ ُ 
ٍاملنكر, وبسذاجة  َ َ 

َالتوازن املنك َ  َّ ومع الصفاء −َرَّ
 

                                                            
َّ منطقة سكنية يف روما اشتق اسمها من ا 45 ِسم شهرة الكاردينال شـيبيونه ربيبـا, الـذي َّ ِ

َّكان مالكا حلوزة كبرية مـن األرايض التـي كانـت تـشكل آنـذاك احلـي املحـيط بجـرس  ِّ ٍ ٍ ً
 ). م(ُّمامولو; 
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ُوالتوازن أضفت إىل غنيمتي,  ْ ِ َّ 
ًيف تلك األيام, العقل أيضا َ  وذلك . َّ

ٍاألنني األعمى, عالمة كل نزال  ِ ِّ ُ ُ 
 

ًيل مع العامل, مستنكرا كان  َ ُ َ 
ْمن كل النَّظريات النَّاضجة ولئن محقت َ ُ َ ِ َّ ِّ ... 

ُمل يعد العامل آنذاك  َ 
 

َمسألة رس, بل مسألة   . تاريخٍَّ
ٍتضاعف ألف مرة حبوري  َّ َ 

ٍ أن أعرفه, بكل تواضع, −بمعرفته ِّ ْ 
 

 . ِّكام ينبغي أن يعرفه الرجال
ِّغوبتي أو ماركس ِكروتشه أو غراميش, 46ِ ْ47 , 

َّأحياء كانوا يف جتاريب احلية ً . 
                                                            

ِّ بيريو غوبتي  46 َّ, كان صحفيا وسياسيا إيطاليا مناهضا للفاشية, أسـس )1901−1926(ِ َّ َّ َّ ًَّ ً ً ً
ٍوأدار عدة جمالت من بينها َّ َّ َّ, وكان عـىل معرفـة شخـصية بـأنطونيو »َّالطاقات اجلديدة «َ

 ). م(الفيلسوف واملناضل املاركيس اإليطايل; ) 1937−1891(غراميش 
ِ بندتو كروتشه  47 ِ ِْ ُّ  ). م(ِّفيلسوف ومؤرخ وناقد أديب إيطايل; ) 1866−1956(ِ
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ِّلقد تغري جوهر عقد من النِّداء الباطني  ُ ٍَّ ْ َ َ 
ِاملبهم, إذ بذلت نفيس يف سبيل ُ ْ َ  

َإبانة ما كنت أحسبه الصيغة املثىل  ِّ ِ 
 

ٍّجليل مثايل جديد;  ٍ 
ٍيف كل صفحة, يف كل سطر  ِّ ٍِّ 

 ِ نفسه, ِربيبيامن كتابايت, يف منفى 
 

ُّكنت ترى ذلك األجيج, ذلك التبجح,  َّ َ 
ًمتجددا آنذاك . ذلك العرفان ِّ 

َّيف حالتي املتجددة, احلالة إياها  ِ ِّ 
 

ٍبني عمل قديم وبؤس ٍ   قديم, ٍ
 َّكان أصدقائي القلة الذين يأتون 

ِلزياريت, يف الصباحات أو يف املساءات  َّ 
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ِّاملنسية يف ظل  ِ  , َّاإلصالحيةَّ
ٍّيرونني مستكنَّا يف قلب ضياء حي ُ ٍَ ِ ً ِ ْ َ : 

ًوادعا, وثوريا رشسا  ً ًِ َّ ِ 
 

ًقلبا ولسانا ِإنسانا يف طور إزهاره. ً ً . 
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IV  
 

ِ فروه العتيق, ُّهو ذا يضمني إىل ْ 
َّاألرج برائحة الغاب, وعىل شفتي  ِ ِ 

َّيضع خمطام بأنياب هائلة كأهنا  ٍَ ٍِ ً 
 

ُّأنياب خنزير فحل, الدب الضال  َّ ُّ ْ ُُّ ٍ َ ٍ 
ٌالغرفة من حويل مرج : 48ُّزنبقي األنفاس ِ 

ُّحمفوف بغابة, غطاء الرسير املتحات  َ َ ُ َّ ُ ٌ 
 

ُمن العرق الشبايب األخري, يرتاقص ِّ ََّ ِ َ ِ  
َّكرشاع من غبار الطلع ِ َّغري أنني ... ٍ َ 

ٍأسري عرب درب َ ْ ِ ُ تتقدم49ُ َّ 
 

                                                            
ً حرفيا 48  ). م(الذي ألنفاسه رائحة الورد; : َّ
ًر سريه, ولكن ختيليا; َّ هنا يواصل الشاع 49 َّ ُّ َ  ). م(ُ
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ِوسط أول املروج الربيعية, املنهارة   َّ ََّّ ِ ِ َ 
ٍّيف ضياء فردويس ٍ ... 

 ًحمموال عىل موج اخلطوات, 
 

ًخفيفا معدما, تاركا من ورائي  ً ًِ ُ 
َما مل يعد حميط روما ْ ِهناك مكتوب باجلري : ُ ٌ 

 ٌأو حمفور يف  50»!املكسيكعاشت «
 

 ِبقايا املعابد, يف اجلدران املتهالكة 
َعند كل مفَرتق, اخلفيفة كالعظام عند  ِ ِ َ ُ ِّ 

َختوم سامء حارقة ال رعشة فيها ِ ٍ ٍ ِ . 
 

                                                            
ِّ تغنيا بـالثورة هنـاك والتـي ربـام تـأثر هبـا كثـري مـن اإليطـاليني مـن خـالل  50 ٌَّ َّ َّ ً أفـالم «ِّ

ٌوهي أفالم تـدور يف الغـرب األمريكـي » سباغيتي ويسرتن«أو ما يعرف بـ » السباغيتي
َّظهرت إىل الـشاشة خـالل سـتينيات القـرن املنـرصم, وأخرجهـا خم ُّرجـون إيطـاليون َّ

ًيالتعاون مع رشيك إسباين غالبا;   ). م(َّ
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 هأنذا عىل رأس هضبة 
ُّوسط التموجات املمتزجة بالغيم,  َّ 

ِمتوجات سلسلة  ِّأبينينيُّ  َّ التالدة, 51ِّ
 

ُف خاوية, لكأنه ميقات واملدينة نص َّ 
 ِالفجر, حني متيض النُّسوة 

ُ أو املغيب الذي يذهب −ُّإىل السوق  ِّ ِ 
 

َّاألطفال املرسعني مع أمهاهتم  َ 
ِخارج باحات املدارس َ . 

َّصمت مهول يكتسح الشوارع ُ ٌ ٌ : 
 

ُيتبدد البالط ُ ً املفكك قليال, 52َّ ُ َّ 
َّالقديم كالزمن, والرمادي كالزمن,  َُّّ َّ ُ 

 ٌفيام جتري أرصفة المتناهية
                                                            

َّ سلسلة جبلية متتد من شامل إىل جنوب إيطاليا عىل امتداد الساحل الرشقي;  51 َّ ُّ  ). م(َّ
َّ بالط الطريق املكون من قطع من الصوان;  52 ُّ َّ  ). م(َّ
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ًعىل طول الطرقات, وضيئة وخامدة ُّ ِ . 
َّأحد ما, يف ذلك الصمت,  ٌ 

ٌعجوز ما, غالم ما : َّيتحرك ٌ 
 

ِغافل يف هلوه, هناك حيث  ْ َ ٌ 
ُتنفتح بخفة املداخل العظيمة, مداخل  ُ ٍ َّ 

ٍّعرص هبي ٌ, وبئر صغري 53ٍ ٌ 
 

ِّبرتصيعات هبائمية عىل حوافه  ٍ ٍَّ 
ٍ بني عشب بال, ُيقوم ٍ 

َّداخل حديقة أو أغنية منسية ٍ ٍ َ . 
 

                                                            
ِّ يقصد عرص النهضة, أي أن طـراز تلـك البوابـات يـذكر بـالط 53 َّ َّ راز املعـامري لعـرص َّ

 ). م(َّالنهضة; 
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 ُ ساحة 54ُتنبلق يف أعايل اهلضبة
ٍاملجلس املقفرة, وبني بيت  ِ 

ِوبيت, من وراء جدار وشجرة  ٍِ 
 

َكستناء هائلة, يرى   ُ ٍ 
 . لكن ليس الوادي: ُفضاء الوادي

َفضاء يرتعش تارة أزرق  ً ٌ 
 

ًوشمعيا تارة أخرى ً ُّالدرب متتد, َّولكن ... َّ ََّ 
َّإىل ما وراء الساحة املعهودة إياها  ِ ِ َّ 

ِاملعلقة يف سامء  ِ ِّأبينينيَّ ِّ : 
 

ُتتغلغل بني البيوت املتحاضنة, هتبط  ِ ُ 
َّقليال املنحدر اجلبيل َ َ  وهناك يف األسفل : ً

َّ حيث تتفرق البيوت الباروكية − َّ−  
                                                            

ً يقصد هضبة كامبيدوليو, ويقال هلا أيضا  54 َّ, إحدى اهلضبات السبع »هضبة كابيتولينو«ُ
َّالتي تأسست عليها مدينة روما, وهي مقر ملجلس بلدية روما;   ). م(َّ
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ُهو ذا يبني الوادي  َّ ومن بعده الصحراء−َ َ ِ . 
ُمل يبق إال بضع خطوات بعد  ٍ َّ 

ُّنحو املنعرج, بضع خطوات وتنفض  ٍ ُ َ 
 

ٍالدرب وسط سهوب عارية, واعرة  ٍ ٍ َ ُ َّ 
َفيام إىل اليسار, جتاه املنحدر, . ِّومتلوية َ ِ 

ِتنهض الكنيسة خاوية عىل عروشها ً ُ55 , 
 

َّمكتظة بتصاوير جصية ِّ َ ً  َ, زرقاء, َّ
َّومحراء; حمراب, مع بقايا تيجان حلزونية ٌٍ َ56  

ِعىل طول النَّدبات املمحوة, ندبات  َِّ َ ِ 
 

 ِّ هو وحده املتبقي منها, −االهنيار
ٍمثل حمارة هائلة,  َ 

َّتنفتح عىل مرصاعيها يف وجه السامء ُ . 
                                                            

ٍ ذلك أن الكنيسة التي يشري إليها بازوليني هنا مشيدة عىل أنقاض معبد ر 55 ٌ َّ  ). م(ٍّوماين; َّ
َّ طراز معامري تزين فيه تيجان األعمدة بزخرفات حلزونية;  56 ٍَّ  ). م(ُ
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 َّومن هناك, من وراء الوادي, من الصحراء, 
ٌتستأنف هبوهبا ريح,  َ  ٌخفيفة, قانطة, ُ
َتلهب اجللد بعذوبتها ُُ ِ ... 

 
ِريح كتلك الفوعات التي, من احلقول  ِ ِ ْ ٌَ 

ٍاملغتسلة باألمس, أو من ضفاف هنر,  ِ ِ ِ ِِ َ 
ِهتب عىل املدينة يف أول  َّ ُّ 

 
ٍّأيام زمن هبي ٍ ِ َأيام تأبى أنت : َّ ٍ َّ 

ُأن تقر هبا, وعوض ذلك حتاول,  َ َ ِ َّ 
َرصيع وجدك, أن تفهم  َ ِ ْ َ َ 

 
ٍّإذا ما كانت نارا موقدة عىل طل,  َ ًً َ 

ٍأم حبات عنب أو زعرور  ٍ ِ ِ َّ ْ 
ٍضائعة يف صومعة قمح مدفأة  ِ ٍَّ َ ُ ٍ 
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ٍبشمس صباح ال مثيل له ِ . 
ًها إين أرصخ من الغبطة, جمروحا هكذا  ُ ِّ 

ِّإىل أعامق رئتي بتلك الريح  َّ 
 

ٍالتي كمثل دفء أو كمثل ضياء  ٍِ ِ 
ًأتنفسها ناظرا أف  َق الوادي َُّ

 ......................... 
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V  
 

َقليل من الصمت يكفي لكي يرفع  ُ ََّ ٌ 
ِاحلجاب عام يف القلب  َّ ُ 

ٍمن التياع رائق كقاع بحر  ِ ٍٍ ِ 
 

ِيف يوم مشمس ُ ٍمن غري ما تبحر . ٍ ُّ ِ ِ 
َتبينْته, ذلك األمل هناك,  ُ ََّ 

َيف رسيرك, يف نحرك, يف فخذيك  َِ ِ 
 

 َ, كمن وقدميك املهجورتني
ٍ أو كنُوح سكران −ٍعىل صليب ٍ ْ َ 

ٍحيلم, غافال برباءة  ً ُ 
 

 ِعن حبور أبنائه الذين 
 ... 57َيلهون من فوقه, أقوياء أنقياء

ِوهو ذا النَّهار من فوقك,  ُ 
                                                            

َ يقال إن نوح هو أول من صنع النبيذ, ويف التوراة أنه رشب منه حتى سكر, فاستلقى  57 َّ َّ َّ َّ َّ َُّ
َّعىل األرض كاشفا عورته, فرآه أحد أبنائه عىل ذلك فضحك منه وشهر به;  َ  ). م(ً
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ِمتعظم كأسد غاف يف غرفتك ٍ ٍ َ ٌ ِّ . 
 

ِففي أي الدروب  ُّ ِّ 
ٍيعثر عىل قلب كمثل هذا, مرتع, ومكتمل  ُ َ ُ ٍُ ٍ َ ُ 

ٍى يف هذا املزيج من غبطة وأمل? َّحت ٍ ِ ِ 
 

َّقليل من الصمت  ِوإذا باحلرب, ... ٌ
ِباإلله نفسه, ينبعث فيك من جديد  ِبالكاد . ِ
ُتغفو هياماتك, وجراحك الغضة  َّ َ ُ ِ ُ ُ 

 
َبالكاد تنغلق, إذ أنت تستنفد اآلن  ُْ َ ِ 
ًروحك, املستنفدة من قبل أصال,  ُ ِ ُ َ َ َ َ 

ُيف فعال حاملة ال تثمر  ٍ ٍِ 
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ٌهأنتذه, مضاء ... ًنقريا ُ َ 
َ أمل يف مكنَته أن ينهض األسد اهلرم, −باألمل  َ ُِ َ َ َ ِ ُ ِ ْ ٍ 

ِ, الفائح بنَتن الفودكا, 58خروتشوف ْ ِ 
 

َليعلن للعامل ذياده عن  َ َُ   −روسياِ
َهأنتذه تعي أنك حتلم َّ َ . 

َلكأنه حيرتق يف سكينة آب  ِ َّ 
 

ُّالنَّشوان, كل هيام من هياماتك, كل  ٍُّ 
َّأنني من أناتك الباطنية,  ِ َِّ ٍ 

ٍوكل استحياء ساذج  ٍ ُّ 
 

                                                            
ُّزعيم شيوعي حكم االحتاد الـسوفييتي مـن سـنة ) 1971−1894(تا خروتشوف  نيكي 58 َِّ َ

َّ, ومتيـز حكمـه باملعـاداة الـشديدة للـستالينية, وكانـت لـه بـرامج 1964 إىل سنة 1953 ََّّ
َّطموحة عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي;   ). م(َّ
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ْبأنك مل تبلغ  ُ ِ يف الشعور −َّ ُّ−  
َالنُّقطة التي يتجدد عندها العامل َ َُّ َ . 

َبل إن ذلك العصف اجلديد  ْ َّ 
 

 َيدفعك إىل الوراء, إىل حيث 
ٍيولد كل عصف ْ َ ُّ ُوهناك, أهيا الورم : َُ ُّ 

ِاملتولد من نفسه, جت ِ ُ  ُد ِّ
 

ِّبوتقة احلب العتيقة,  ْ َُ َ َ 
َاملعنى, الوهل, والنَّشوة َ َ . 
ِيف ذلك التهويم وحده  ِ َّ 

 
 ِيف تلك الغفلة ... ِّيكمن الضياء

َّغفلة رضيع, أو حيوان, أو شهواين طيب الرسيرة  ِّ ٍّ ٍ ٍ ِ 
 ٌوكامن يف ذلك اهلروب ... يكمن النَّقاء

 
ِوهيج البطوالت األقوى, ويف صنيع  ُ 

ِّ السفيل, الذائب يف التهجاع الصبحي, ِالبرش ُّْ ُّ ِ َّ ِ َّ ِّ 
ُّيكمن الشعور اإلهلي األسمى ُ ُّ ُ . 
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VI  
 

ِيف اللهيب املهمل  َ ُ ِ 
ٍلشمس صباحية  َِّ ٍ تؤج من جديد, −ٍ ِ ُّ 

ِههنا, ماحقة اآلالت, والنَّوافذ  ً 
 

ٌ رجات −َّاملسخنة  َّ 
ُقانطة تكشط الصمت الذي يفور  َ َّ ُ 

ِشاردا برائحة   ٍحليب قديم, ً
 

 . َّبخواء الساحات, وبالرباءات
ُأقله منذ السابعة, وذلك الرج يكرب  ُ َّ َُّّ ُّ َ 

ٌحضور مملق . َّمع الشمس ِ ُ ٌ 
 

ِلزمرة من عامل هرمني يبدون,  ٍ َّ ٍ 
َبأسامهلم الرثة وسرتاهتم املحروقة بالعرق,  ََّ َّ 

 بكلامهتم القليلة, 
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ِّورصاعهم ضد كتل الطني  ِ َّ ِ 
َّة, وكوم الصهارات األرضيةَاملبعثر ُّ َِ  , يبدون −ُ

َّكخردة تنحل يف تلك الزلزلة ُّ ٍ . 
 

 َّلكن من بني الصلصالت العنيدة 
ِللكالب َّ ً األشبه بأعمى, الذي كأعمى 59ُ ِ 

ُيسحق, وكأعمى يقتلع,  ً ُ 
 

ٍكام لو من غري ما هدف,  ِ 
ًتنبجس فجأة صيحة برشية, وفجأة أيضا  ٌ ًٌ ًَّ ُ 

ُترتدد من جديد, َّ  
 

َجمنونة من األمل, حد أهنا ال تلبث أن تفقد  ََّّ َ ً 
َجرسها البرشي, وتنقلب حمض  َ َّ َ ْ 

ٍرصيف هامد ٍثم هي ذي, هبوادة, . ٍ َّ 

                                                            
َّ كالب احلفارة امليكانيكي;  59 َّ  ). م(ُ
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ِتنبعث, يف الضياء العنيف,  ِّ ُ 
ٌبني األبنية املعامة, صيحة جديدة  ٌ َّ 

 ُمماثلة, وحده املحترض, 
 

ِيف هنيهة النَّزع األخري, يمكن أن يطلقها ِ ُ  
ٍحتت هذه الشمس التي ال تني تشع بوحشية  َّ ُّ َّ 

ِملطفة قليال اآلن هبواء البحر َ ًَّ ٍ ... 
 

ٌباهلزيز إياه, ممزقة هي  َّ َّ ِ 
ِمنذ أشهر وعقود بالعرق  َ َ ٍ ٍ 

ِّالصباحي  ٌ مؤازرة −َّ َ َ 
 

ِبزمرة حفارهيا اخلرس,  ْ ُ َّ ِ 
ُاحلفارة العتيقة اب الرطب : َّ َّلكن, معا, يف الرتُّ ِ ً 

ِلوب, ويف ختم األفق النَّاقص املق ِ ِ 
 



145  جسد ومساء 

 
 
 

َّأفق القرن التاسع عرش,  ِ 
ُّاحلي كله َّاملدينة برمتها .... ُّ ُ 

ِّهتوي يف ذلك الضياء االحتفايل,  ِّ 
 
ُ وكذا العامل− ُإنه أنني . َ َّ 

ِالزوال والنُّشوء ُأنني ذلك الذي كان من قبل . َّ ِ ُ 
ُبراحا معشبا, فضاء مرشعا, ويصري ا ًَ ً ًُ ً  َآلن ُِ

 
َّصحن دار, أبيض كالشمع,  َ ٍ َ 

ُّحبيسا داخل حشمة تنز بالبغضاء;  ٍ َ ً 
ٍأنني ما كان مثل معرض قديم  ٍ َ ُ 

 
َّجلداريات من بقايا مالط معوجة يف الشمس,  ٍ ٍ ِ ٍَّ َّ 

ًويصري اآلن نسقا جديدا منعزال    ً ً َ ُ 
َّمن حشد عمران يطفئ فينا حتى األمل ُ ٍ ْ ُ ِ . 
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َّإنه أنني ما يتحو  َّل, حتى وإن كان َّ
 ُضياء . نحو األفضل

ًاملستقبل ال يكف هنيهة واحدة  ً َ ُ ُّ ِ 
 

ِعن جرحنا ْ ُإنه هنا, يتوهج : َ َّ َّ 
ًيف كل فعل يومي من فعالنا, ناكئا  ِ ِ ِ ٍّ ٍ ِّ 

َفوق ذلك الطمأنينة التي  ُّ 
 

َّهتبنا احلياة, ومحاسنا الغوبيتياين َ ُ60  
ُنحو أوالء العامل, الذين يعلون خ ُ ْ ُ َّ ًرسا, ِ ْ 
 من اجلهة األخرى هلذه املعمورة, 

 
ِخرقة األمل احلمراء َ . 

 
1956 

                                                            
ِّوبتي ً نسبة إىل بيريو غ 60 ُمر ذكره(ِ  ). م(; )َّ
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ُأهيا اجلنس, يا عزاءنا يف البؤس ُّ ! 
ُاملومس ملكة, عرشها  ٌ ِ َ ُ 

ُطلل, وأرضها  ٌ َ 
ُقطعة مرج غائطي, صوجلاهنا  ٍّ ٍ ُ 

ٌحقيبة نسائية محراء ٌَّ : 
ِليل, دنسة ورشسة ُتنبح يف ال َ ً ِ َ 

ٍّمثل أم بائدة  ُتنافح : َ
ِعن ملكوهتا وعن روحها ِ . 

ٍالقوادون, هنا وهناك, يف زمر,  َ ُ َّ 
ٍمنتفخون ومنهكون, بشوارب أبرنطسية َّ َ َ61  

ٌأو سالفية, حكام  َّ َّ 
 ِّيرتبون,  : ُأوصياء عىل العرش

                                                            
َّ, وباإليطالية برينديزي, مدينة )ُّهكذا كتبهام اإلدرييس(ً نسبة إىل أبرنطس أو أبرندس  61

 ). م(َّإيطالية يف إقليم بوليا; 
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ِيف الظلمة, صفقات املائة لرية,  ِ ُّ 

ِغامزين بصمت, متباد  لني فيام بينهم ٍ
َّكلامت رسية ِّ  ُّمنفيون هم, : ٍ

ٍجيف ضوار صامتة, ومن حوهلم  ُ 
ٌّيبكم عامل, هو اآلخر منفي ٌُ َ َ . 

 
ُلكن يف قاممة العامل, يولد  َ َ ِ 

ٌعامل جديد ُتولد رشائع جديدة : َ ُ َ 
ُحيث ال رشيعة; يولد  َ 

َجمد جديد حيث املجد وصمة ْ َ ُ ٌ ٌ ... 
ٌتولد سطوات ونباالت, ٌَ َُ َ  

َّرشسة, يف كوم من أكواخ الصفيح,  ٍَ ُ ٌ ِ 
ُيف أمكنة بال حدود حتسب   ٍ ٍ 

َأن املدينة تنتهي عندها, ولكنَّها من هناك  َّ 
َتبدأ, مناوئة لنا, تبدأ وتعاود البدء  ُُ ً 

ٍألف مرة, بجسور  ٍ َّ َ 
ٍومتاهات, آالت وحفريات,  ٍ ٍَّ 

ٍوراء بحر هائج من ناطحات سحاب  ِ ٍ ٍ َ 
ِتطمس األفق بأكمل  . هُ
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ِّيف تلقائية هذا احلب  َّ 
ٌحيس البائس أنه برش َّ ُ ُّ : 

َّيؤسس ثقته باحلياة, حد أنه  َّ َ ُ ِّ 
ِحيقر كل حياة غري حياته ٍَ َّ ُ ِّ . 

 ُاألبناء يرمتون يف املغامرة 
ٍمتيقنني من أهنم يف عامل  َ َّ ِّ 
َخيافهم, خياف اجلنس ُ . 

َالرمحة عندهم تكمن يف الالرمحة,  ُ َّ 
َّة يف اخلفة, َّوالقو ُ 

ِواألمل يف انعدام األمل ُ . 
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ِصعب اإلفصاح بكلامت االبن  ِ ُ ٌ 
ًعام ال أشبهه يف القلب إال قليال َّ ِ َّ . 

 
َأنت الوحيدة يف العامل التي تعلم  ِ 

َما كان عىل الدوام يف قلبي, قبل أي حب آخر ٍّ ِّ ِ َّ . 
 

ِهلذا عيل أن أمهس لك بال َ َّرس املهول, أنهَّ ِ ِّ ِّ : 
ُداخل رأفتك يولد أملي َ . 

 
َأنت ال كفؤ لك وال عوض ِ ِ ُِ  ذلك . ُ

ِما حكم بالعزلة عىل احلياة التي وهبتني ْ َ . 
 

َّيب جوع ال حد له . ُوال أرغب يف الوحدة ٌ 
ٍإىل احلب, حب أجساد بال روح ِّ ِّ . 



151  جسد ومساء 

 
 
 

ِذلك أن الروح فيك, الروح أنت, ولكنَّك  ِ ُِ ُّ ُّ َّ 
َّي وحبك عبوديتيِّأم ُِّ : 

 
َّأمضيت الطفولة عبدا هلذا املعنى الرفيع,  ً َ ُّ ُ 

ِاملتعذر استدراكه, ذي امليثاق الفائق ِ َّ . 
 

ِكان السبيل الوحيد لإلحساس باحلياة,  َ َ َّ 
َكان اللون الوحيد, الشكل الوحيد ََ َّ  . ُّاآلن انتهى كل يشء: َ

 
 َّما األمر إال : ْفلنصمد

ٍاضطراب حياة  َتولد ثانية خارج املنطقُ ً ُ . 
 

ِأبتهل إليك, آه, أبتهل إليك ُِ  . ال ترغبي يف املوت: ُ
ٍأنا هنا, وحدي, معك, يف نيسان مقبل ٍ ِ ... 

 
 1962أبريل /  نيسان25
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َمن العامل الغابر ومن العامل اآليت  َِ ِِ 
ِمل يبق إال اجلامل, وأنت,  َّ َ 
َّأيتها األخت الصغرية الب  ائسة, َّ

ِالتي تلهث وراء أخوهتا الكبار,  َ 
ِوتضحك وتبكي معهم, سريا عىل منواهلم,  ً َ 

 وتضع عليها أوشحتهم, 
ِالمسة خفية كتبهم, ومدياهتم,  ْ ُ َ ًَ ًِ 

 

                                                            
َّ مارلني مونرو, أسطورة السينام األمريكية;  62  ). م(ِّ
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ُّأنت أيتها األخت الصغرى,  َّ ِ 
ِحتملني ذلك اجلامل باتضاع, وروحك  ُ ٍ ِّ َ 

َالتي هي البنة قوم ال يؤبه هبم,  ٍ ِ 
 ًن يوما المتالكه, مل تفط

ًولو أهنا فعلت لكف عن كونه مجاال ََّ َ ْ َّ . 
َّلكان تالشى, كغبار الذهب َِ َ . 

 
َّالعامل لقنك إياه ِ َّ ُ َ63 . 

ِهكذا استحوذ عىل مجالك َ . 
 

                                                            
َّ, أي أن مجاهلا إنام هو من صنيع »اجلامل« عائدة إىل  63 َ  ). م(احلياة; َّ
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ِمن العامل األخرق الغابر  ِ َ ِ 
ِّومن العامل الوحيش اآليت  َ ِ 

َبقي مجال مل يستح أن يلمح  ُِ ِ ٌ َ 
 َّت الصغريين, إىل ثديي األخ

َّإىل رسهتا الصغرية املعراة بسهولة َّ َّ . 
ِّوألجل ذلك كان مجاال, نفس اجلامل املشع  َِ ْ ً 

َّ متسوالت عذبات الطلعة, 64ِمن برشة ِ ٍ ِّ 
ٍوغجريات, وبنات جتار  َّ ِ ٍ َّ 

 . روما أو مياميِفزن يف مسابقات 
ِلكان تالشى, كحاممة من ذهب ٍ َ َ . 

 
َّالعامل لقنك إياه ِ َّ َ.  

ًوهكذا مل يعد مجالك مجاال ُِ . 

                                                            
ً حرفيا 64 ِمن لون برشة«: َّ  ). م(; »...ِ
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ًولكنَّك ظللت كام أنت طفلة,  ِ ِ ِ 
ًمحقاء كالزمن الغابر, وحشية كاآليت,  َّ ِ َّ َ 

 وبينك وبني مجالك الذي استأثر به الكبار 
ِتكمن كل محاقة ووحشية احلارض َِّ ُّ . 

ُّلطاملا محلته يف داخلك, كبسمة بني الدموع,  ٍ ِ ِِ 
َّفاجرا يف سلبيته, َّ خليعا يف امتثاليتهً ً . 

َتقتيض االمتثالية الكثري من الدمع املجرتع ِ َّ َ ُ َّ . 
ِمنحت لآلخرين نفسك,  َِ 

ُبنظرات جذىل, تلتمس رمحتهم ٍ . 
ِلكان تالشى, كظل أبيض من ذهب َ ٍّ ََ . 

 
َمجالك النَّاجي من العامل الغابر,  ِ ُ 

ُاملشتهى من العامل اآليت, املتملك  َّ َ َ َ 
ًارض, انقلب هكذا رشاَمن العامل احل َّ َ . 
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ُاآلن, وأخريا, يستدير األخوة الكبار,  ً َ 
ِيمسكون حلظة عن اللهو اللعني,  ً ُ 

 ِخيرجون من ذهوهلم العنيد, 
َّأيمكن أن «: ويتساءلون  , مارلنيُ

َّ هي من مهد لنا الطريق?مارلنيَّالصغرية  َ َّ « 
ُّاآلن إنك األوىل, يا أختنا الصغرى,  ِ َّ َ 

َّوىل التي ال تعبأ بيشء, الشقية بابتسامتها, األ َّ ٍ 
َإنك األوىل وراء بوابات العامل  ِ َّ َ َّ 

ِاملرتوك ألقدار فنائه ِ . 
 

)1962( 
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ِليهبطن من جهة اجلزائر, عىل ِ َّ َ 
ٍسفن بأرشعة وجماديف, ٍ 

 ُ األزرق العينني,ٌّعيل
ًابن من أبناء أبناء ال حيصون كثرة َ ٌُ ٍ ِ. 

ٌليكونن معه آالف مؤلفة َّ ٌَ َّ َ 
ٍمن رجال بأجساد خلق وعيون ٍ ْ ُ ٍ ٍ 
 ٍبائسة كعيون الكالب واآلباء

 
ِعىل السفن النَّازلة يف   َسيحملون معهم األطفال,. ِممالك اجلوعُّ

ِواخلبز واجلبن, ملفوفة بأوراق  ً ُ ِاثنني الفصحَ  سيحملون. َّ الصفراءِ
ِاجلدات واحلمري, عىل ثالثيات جم َِّ َ َاديف مرسوقة من مرافئ املستعمراتَّ ٍ َ. 
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ُسريسون,باملي  أو ِكروتونهَوعند  َ َ 
َّعديد احلىص والثرى, عليهم َ 
َّأسامل آسيوية, وقمصان أمريكية ٌَّ ٌ. 

 ِ سيقولون يف احلال,كاالبرياُأهل 
َّكلصوص يتحدثون عن لصوص ٍ: 

 ها هم أخوتنا القدماء«
ِمع نسلهم وخبزهم وجبنهم ُ ِ ِ!« 

  سيصعدونباملي أو ِروتونهكومن 
 ,برشلونة, ومنها إىل ُّنابويلإىل 

 ,مرسيليا وإىل سالونيكإىل 
ِيف سائر بقاع   .ِاملدينة الفاسدةِ

ٌأنفس ومالئكة, جرذان وقمل ٌ ٌ 
َّمع جرثومة التاريخ القديم ِ 
 .65َسيطريون أمام الواليات

                                                            
 ). م( الوالية باملفهوم اإلسالمي للكلمة;  65
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 ًهؤالء املستضعفون أبدا
ًهؤالء الضعفاء أبدا ُّ 

ًاحلييون أبداهؤالء  ُّ ِ َ 
ًهؤالء الصاغرون أبدا َّ 
ًهؤالء اخلطاؤون أبدا َّ 
 ًهؤالء املنقادون أبدا
ًهؤالء الصغار أبدا, ِّ 

 
ُّهؤالء الذين مل يرغبوا قط يف املعرفة, هؤالء الذين امتلكوا عيونا فقط للترضع, ً ُّ  
 هؤالء الذين عاشوا كالقتلة حتت األرض, هؤالء الذين عاشوا كاللصوص

َّاع البحر, هؤالء الذين عاشوا كاملجانني يف قلب السامء,يف ق ِ ِ 
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 َّهؤالء الذين أسسوا
َّرشائع خارجة عن الرشائع, ً 

 َّهؤالء الذين تكيفوا
َمع عامل أسفل العامل, ََ ٍ 
 هؤالء الذين آمنوا

ٍبإله عبد إلله, ٍ 
 هؤالء الذين غنُّوا

ِملذابح امللك, ِ 
 هؤالء الذين رقصوا

 َّجوازية,للحروب الرب
 ُّهؤالء الذين صلوا
َّللرصاعات العاملية َّ ِِّ... 
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<íĆéŽ‘ÿçÖ]<ć“Þ< <
 
 

َّيلزم أن نكون يف غاية القوة : العزلة ُ 
ًلكي نحب العزلة; يلزم أن نمتلك أقداما ثابتة  ُ َّ 

َوجلدا خارج املألوف; ليس علينا أن نخشى نزلة  ًَ ََ 
ٍبرد, أو زكاما, أو آالم حلق; وال  ْ َ ً ُ  َأن نخاف ٍ

َّلصوصا أو قتلة; إذا حصل ومتشينا  َ ً 
َطوال الظهرية أو ربام طوال املساء  ََّ َّ 

ُفعلينا أن نحسن ذلك دونام وعي; بئسام القعود;  َُ َ َ ْ ِ ٍ 
ِهو رضب من شتاء; مع الريح التي تتقدم عىل العشب املغسول,  ُ َِّّ ِ ِ ٌ ْ 

ِومع احلجارة الرطبة والردغة وسط القاممة;  ِ ِ َِّ َّ 
َ من دعة أبدا, وذلك ال ريب فيه, ما ًَ ٍ َِ 

ٌتفوق دعة أن يكون أمامنا هنار كامل وليل كامل  ٌ ٌ ٌ َ َ َ َ 
ٍبال فروض وال حدود من أي جنس كان ِّ ٍ ٍ ُ ُ . 

ٌاجلنس تعلة َّ ِ َ  َّوحتى اللقاءات . ُ
ِّ التي أيضا يف الشتاء, عرب طرقات مرتوكة للريح, − َ ٍْ ٍ ِ ِّ ً 
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َبني ارختاءات القاممة أمام ِ ٍ عامرات بعيدة, ِ ِ 
ِ ليست سوى هنيهات عزلة; −ًكثرية تكون  ُ 

َّكلام احرت اجلسد املنقى وأج باحلياة  َّ ُ َّ َّ 
ِملوثا ببذرته العابرة,  ً َّ 

َّأشد بردا وخواء صارت الصحراء األثرية;  ِ ً ً َّ 
َّذلك هو ما يملؤنا بالنَّشوة, مثل ريح عجائبية,  ٍ َ 

ُّال االبتسام النَّقي أو اجلربو ُت املعتكر ُ ِ َ ُ 
ٍالمرئ عابر; يا للجسد حمموال وراء غلمة  ِ ُِ َ ً ٍ ٍ 

َّهائلة الغلومة; فاقدا حالته البرشية,  َ ً ُ ِ 
ًذلك أنه ال يرتك أثرا, أو باألحرى, يرتك أثرا وحيدا  ً ً ُ َّ 

ِهو أبدا نفسه يف مجيع الفصول ُ ً . 
ِّغالم يف أول احلب  َِّ ٌ 

َإن هو إال خصوبة العامل ُ َّْ . 
ُالعامل ُ بأرسه جييء معه; ينبلج ويغيب, َ َ ُ ِ 

َّكشكل يتحول َكل األشياء باقية ال مساس هبا, . ٍ ِ ٌ ِ ُّ 
َويف مكنتك أن تطوي نصف املدينة, ولن هتتدي إليه;  َ ِ ْ ُ 
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ٍاملشهد اكتمل, وما تكراره إال حمض طقس ُ َّ َُ  ْإذن, . ُ
ُتتسع العزلة إذا كان احلشد بأكمله  َُّ 

َينتظر دوره ِيف الواقع عدد الغيابات ُيزداد : ُ ُ ِ−  
ٌالغياب هروب  َ والالحق يداهم احلارض −ُ ُ ُ 

ًمثل فرض, مثل تضحية تؤدى حبا باملوت َّ َّ ٍ ٍ ْ َ . 
َفإذا هرمنا, وبدأ الوهن يعمل عمله فينا, صارت العزلة  ُ ُ 

َثقيلة ثقل اللحظات التي تعقب ساعة العشاء,  ًُ َ 
َوال يشء إذاك يتحول ألجلك; وما أنت ُ َّ ٍ بصارخ وال باك َّ ٍ 

ٍنأمة واحدة; وما أهول األمر إذا مل يكن حمض وهن فحسب,  َ َ َ ً 
ِأو ربام بعضا من جوع ً َّمهوال يكون, ألن معناه . َّ ً 

ًأن رغبتك يف العزلة لن يشبعها بعد ذلك يشء أبدا,  ٌَّ َ ُ 
ًفامذا حتسب ينتظرك حينها, إذا كان ما ال يعد عزلة  ُّ َ ُ َُ ُ 

 ُ تلك التي ال تقدر عىل ارتضائها? ِهو العزلة بعينها,
َما من عشاء أو غداء أو انتشاء يف العامل  ٍ ٍ ٍ ِ 

ِيضاهي لذة امليش بال هناية عرب دروب مرملة,  ِ ٍُ ٍَ َّ 
 . ُحيث يلزم أن نكون ملعونني وأقوياء, أن نؤاخي الكالب
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ٍيف قلب اإلعصار الرصد ما هو بعرض  َ ََّ ِ ِ ِ ِ 
 َمات ٍأن أنظر إىل نفيس كرجل 

ُلسنني أو لشهور ويعاد بعثه  ُ ُ ٍ 
ً رجال هاربا مستوحدا −َاآلن ً ً 

 
ِيظن أنه حيلم بالعود  ْ َ ُُّ َّ 

َّالكئيب للمطر, مقتنعا أهنا  ً ِ 
ًليست حرية, بل مرحلة  ً َّ ِّ 
ِسابقة عىل ذلك الزمن َّ  ِ احللم −ً
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 َّلكأن . ِاملستعاد يف املستقبل
ِالطيش األعمى هلذا العامل  َ  َّجردين َّ

ُّمن وعي التحول َّ  َّال ريب أهنا . ِ
 

 ال ترتضيها حيايت, : ٌصفقة بغيضة
 َّبالنِّسبة يل أن أحبك : ٍمثلام كان قبل عام

ُّقليال, ولكن لوحدك, هو كل يشء ِ ً . 
 

ْكارستا,   1973فرباير /  شباط1ِ
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 ًهو ذا, مغتبطا سيكون 
َذلك الذي يمتلك عبقرية االبتذال;  َّ ُ 

ُ ما كان يشتهيه العامل منكهذا  َوأنت اآلن : َ
 ِّبالنَّقيض من ذلك ها إين أعيش . ُبطله

 
َّالواقع املحجوز للمغاير الذي ال خيار له إال  َ ُ َ َ 

ِالوقوع يف حب من حيب  ُ َ ِّ  َّوكأنام (ُ
َّال يستقيم عنده إال ما يورث الشقاء ُ َّ َ ُ .( 

َّصحيح كذلك, كام دائام, أن  ً ٌ 
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َ األثاث الثقيل, طقم−َا اقتنيته َّكل م َ َّ َ 
َّشايك الفضة  َ  َ, مطبخك )املرسوق(ِ

ِالزائف, وسائر الشقة التي −َّاألمريكي َّ ِّ َ َّ 
 

ُ يعذب −ُينبهر هبا األقرباء  ِّ 
 َروحي اخلليعة البائسة 
ٍّيف هيام وحيش, قديم ٍ . 

 
ُبنفنتو, شباط ْ ِ ِ  1973فرباير / ِ
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eéeì^éu^éqçÖçÞæ†ÒéÖæ‡^eçÖæ^ 
 
 

1922 
َولد  ِ مـارس بمدينـة /  يف اخلـامس مـن آذاربيري بـاولو بـازولينيُ

ْكارلو ألربتوُوالده .  يف شامل إيطاليابولونيا َّ, ضابط يف سالح املشاة التابع ِ ٌ
ِّســوزانا كولــويسُ; ووالدتــه رافينــاملدينــة  َّ, معلمــة ابتدائيــة مــن مدينــة َّ ِّ

َّكاسارسا دال دليتزيا  . فريويلعة يف إقليم  الواقْ
 

1922−1942  
َّأمىض طفولته ومراهقته متنقال بني مدينة وأخرى من مدن الشامل  ًٍ ِّ

ِاإليطايل, بسبب التنقالت املستمرة لوالده َّ ُّ َ ولـد يف 1925يف سـنة . َّ ِ ُّبلونـوُ ِ 
َكتب بيري باولو أبياته األوىل يف مدينة . غويدوأخوه  ِساتشيلهَ , ومل يكن له ْ
َّدرس اإلعداديـة يف . َّمـر آنـذاك إال سـبع سـنواتمن الع ْردجـو إميليـاَ ِ 

َّوالثانوية يف   . بولونياَّ
 

1942  
َّبدأ دراسته يف كلية اآلداب بمدينة  َتعاون ملـدة عـام, عـرب . بولونياِّ ْ ِ ٍ َّ َ
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َّكتابات وختطيطات فنِّية, مع جملة  َّ ٍ ٍ
Il Setaccio) َّالتابعة إلحـدى ) الغربال

َّشبابية الفاشــيةَّاملــنظامت الــ َّ يوليــو صــدرت جمموعتــه / ُّيف شــهر متــوز. َّ
َّالشعرية األوىل  َّباللهجـة الفريوليـة, وذلـك عـىل » قصائد إىل كاسارسا«ِّ

َّمكتبة عاديات ماريو الندي«َّنفقته اخلاصة عن  َّاضـطر مـع . بولونيـا يف »ِ ُ
َواصل . ِّمه, مسقط رأس أْكاسارساَهناية العام إىل النُّزوح مع عائلته نحو 

َّكتابة الشعر باللهجة الفريولية, ولكن إىل جانب ذلك كتـب الكثـري مـن  ِّ
 . َّالقصائد باللغة اإليطالية

 
1943  

َّســبتمرب التحـق باخلدمــة العـسكرية يف مدينــة / يف أوائـل أيلـول
َّ, ولكن لبضعة أيام وحسب; ففي الثامن من الشهر نفسه فر مـن ليفورنو ِ َِّ َّ ٍ َّ

 . فريويل إىل اخلدمة وجلأ
 

1944−1945  
ُّمنظمـة أوسـوبو بمقـاتيل غويـدوالتحق شقيقه  َ يف اجلبـال عنـد 66َّ
ٍ قتـل مـع رفاقـه بوحـشية عـىل يـد تنظـيم 1945يف . حدود يوغوسالفيا ٍ ِ َِّ ُ

ٍشيوعي مسلح مرتبط  َّ َّمل يعلم بيري باولو بـاخلرب إال . 67بجوزيف بروز تيتوٍّ
                                                            

َّ منظمـة كـان هـدفها األسـايس حماربـة األملـان والفاشـيني يف سـبيل حتقيـق الدولـة  66 ِّ َّ
َّالديمقراطية;   ). م(ِّ

َّ املقاومة اليوغسالفية  وقائد1980−1939ُّ زعيم احلزب الشيوعي اليوغساليف يف فرتة  67
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ٍاء مل تعد كاسارسا, كوهنا عقدة تقاطع يف تلك األثن. َّبعد مرور عدة أشهر َ َ ْ
ِّهامة للخطوط احلديدية, مكانا آمنا, فنزح الشاعر مـع أمـه إىل  ُ ََّّ َ ًَّ َّفرسـوتاً ِ ,

ِحيث أسسا مدرسة صغرية خاصة وجمانية لفتية املنطقة َّ ََّّ ً ً َّ . 
 بـازولينيَّ, ختـرج 1945نوفمرب من سنة / َّ, يف ترشين الثاينبولونيايف 
ٍملحكمني من كلية اآلداب بأطروحة عن بإمجاع ا َّ ِّ  . ِّجيوفاين باسكويلِّ
 

1947−1949  
ُّ إىل احلزب الشيوعي اإليطـايل, ويف بازولينيَ انتسب 1948يف سنة 

ِّتلك الفرتة كـان يـدرس يف مدرسـة متوسـطة بمدينـة  َ قـرب ِفالفاسـونهٍِّ
َما لبث أن فصل من التعليم وطرد من احلزب . ْكاسارسا ِ ُ َُّ َ َإثر اإلبالغ عن ِ

َّحترشه بالقارصين واقرتافه أفعاال فاحشة يف أمكنة عامة ٍُّ ً . 
 

1950  
َّنتيجة لتلك األحداث قرر  ; ْكاسارسـاَ ووالدتـه مغـادرة بازولينيً

كانـت تلـك . َّ, حيث سيلحق هبام الوالد يف العـام التـايلرومافانتقال إىل 
ٍأعواما عصيبة أقامـت خالهلـا العائلـة يف ضـاحية  بائـسة مـن ضـواحي ً

ِبال سقف وال مالط«ٍاملدينة, يف بيت  ِ, بالقرب من سـجن »ٍ لكـن . ِربيبيـاِ
َّبالرغم من تلك الضوائق املادية استمر  ََّّ ِّ ِّ, وحتديدا يف حـي بازولينيَّ ِبونتـه ً

                                                                                                                           

َّضد االحتالل النازي يف فرتة  −1943 ورئـيس وزراء يوغـسالفيا يف فـرتة 1941−1945َّ
 ). م(ً والحقا رئيس دولة; 1963
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َّ, يراكم خرباته وأدواتـه, متـرشبا لغـة وتوقـد الطبقـة املـسحوقة ُّمامولو ُّ َ ًَ ِّ
 . »ِصبية احلياة« يف روايته األوىل َّليصبهام فيام بعد

 
1951  
ٍّ باحلصول عىل مقعـد تدريـيس يف إحـدى مـدارس بازولينيَظفر  ٍ
َّاستمر بالتدريس حتـى سـنة . َّ اخلاصة, بالقرب من روماتشامبينو َّ َّ1954 ,

ِّالسنة التي شهدت أوىل إسهاماته يف كتابة السيناريو, وذلك لفيلم  ِّسيدة (َّْ
 ). ماريو سولدايت النَّهر, للمخرج

 
1954  

َّصدرت جمموعته الشعرية   . َّ, باللهجة الفريولية»َّالفتوة األهبى«ِّ
 

1955  
ُأصدرت دار غارتسانتي للنَّرش رواية  التي حصلت » ِصبية احلياة«ْ

وقـد أثـارت الروايـة . ِّغويـدويت−ٍعىل جائزة كبرية هي جائزة كولـومبي
َجدال حامي الوطيس; حيث اهتم ا َِ ُّ ُملؤلف والنَّارش بالفحشً ْلكن برئـت . ِّ ِّ ُ

 . »ُلغياب اجلنحة«ساحتهام بعد ذلك 
 

1957  
ٍاإلحـدى عـرشة يف جملـد » رمـاد غرامـيش« قصائد بازولينيمجع  َّ
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ًواحد; وقد حصلت املجموعة عىل جائزة فياردجو مناصفة مـع قـصائد  ْ ِ ٍ
َّساندرو بنا ِ . 

ِيف العــام نفــسه, شــارك  ليــايل «حلــوار لفــيلم  يف كتابــة ابــازولينيِ
ِفدريكو فللينيالذي أخرجه » كابرييا ِ ُ; ومذاك بدأ زخم أعاملـه يف حقـل ِ َُّ

ًالسينام يشهد ازديادا مطردا َّ ً ِّ . 
 

1958  
َّصدرت جمموعته الشعرية  ِّ  . »َّعندليب الكنيسة الكاثوليكية«ْ

 
1959  

 . »ٌحياة عنيفة«ْصدرت روايته 
 

1961  
ِإلزا مورانتهَد صحبة  إىل اهلنبازولينيَسافر  ْ وقـد . ِألربتو مورافيـا وْ

ُحتولت يوميات هذه الرحلة فيام بعد إىل كتاب يقـارب العبـادة, عنوانـه َّ ٍَّ ِّ :
 . »ُعطر اهلند«

ٍثم سافر ألول مرة إىل إفريقيا, إىل  َّ َ َ, ودائـام صـحبة كينياََّّ . مورافيـاً
ِّوكانت تلك الرحلة بادئة سلسلة طويلة من الـرح ٍِّ ٍ َ ٍالت وأول افتتـان لـه ُ َ َّ

ٍّهبذه القارة التي ستحظى بمساحة رحبة يف كتاباته ويف أفالمـه عـىل حـد  ٍ ٍ َّ
 . سواء
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ِيف العام نفسه, قـام  ٍ بـأول جتربـة إخراجيـة لـه يف فـيلم بـازولينيِ ٍَّ َّ
َّالشحاذ« َّ; كام صدرت جمموعته الشعرية »َّ التـي حـصلت » ديانـة زمنـي«ِّ

 . ْعىل جائزة كيانتشانو
 

1962  
ًالذي شكل عالمة فارقـة » ِّأمي روما«خرج إىل دور العرض فيلم  َّ

ْيف نفس العام صدرت عـن دار . َّآنا مانياين وبازولينييف اللقاء الفنِّي بني  ِ
ٍاحللم بيشء ما«غارتسانتي روايته  َّ وسـكان فريـويلَّالتي تتحـدث عـن » ُ

 . ذلك اإلقليم
َّالريكوتا«أثناء تصويره لفيلم  ُّنينتو دافـويل عىل بازولينيَّرف تع» ِّ ِ68 
 . روما إىل كاالبريااملهاجر مع أهله من جزيرة 

 
1963  

َّالريكوتا«  ضـمن الفـيلم بـازولينيَّ, هذا الفصل املوقـع بعدسـة »ِّ
َّاملؤلف من أربعة أجزاء ألربعـة خمـرجني, كلـف » غ.با.غو.رو«اجلامعي  َّ

ِصاحبه ثمنا باهظا إذ اهتم بإهانة دي َ ِ ُّ ً ً  بـازولينيُّثبتت التهمة عىل . َّن الدولةَ
ٍوعد مذنبا, لكن أطلق رساحه فيام بعد إثر صدور عفو عام ِ ُ ِ ً ُ َّ ُ . 

                                                            
َّ ممثل إيطايل اكتشفه بازوليني, ومثل يف العديد من األفالم التي أخرجها هذا األخـري,  68

 ). م(, وغريها; »ضبٌّحب وغ«, »ًأوديب ملكا«, »َّإنجيل متى«مثل 
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1964  
َّصدرت جمموعته الشعرية  ِّ َّالتي ضـمت » أشعار عىل شكل وردة«ْ

َّأعامله الشعرية بني   . 1964 و1961ِّ
ًبعد إعادة قراءته, صـدفة, لكتـاب  , يزيِّأسـيف » العهـد اجلديـد«ُ

ٍّمـصورا مـشاهده يف كـل مـن » َّإنجيل متـى«أنجز بازوليني فيلمه  ً  بوليـاِّ
 . لوكانياو

 
1966 

ًنــزل بــازوليني يف أمريكــا ضــيفا عــىل مهرجــان نيويــورك الــذي  َ
َّالشحاذ«: استضاف فيلميه  . »ٌطيور كبرية وأخرى صغرية«و» َّ

 
1968  

 رومـا يف لياِّفاله جوبعد االشتباكات التي وقعت يف شوارع منطقة 
ِّبني الطلبة اجلامعيني ورجال األمن  َ َ ًكتـب هجائيـة ) 1968مارس / آذار(َّ َّ َ

َّشعرية الذعة للنَّرش يف جملة  ً, ولكنَّها نـرشت مبتـورة »مناظرات جديدة«َّ ْ َ ِ
ُّإسربسو«َّقبل ذلك يف جملة   التـي −, ولقد أثار مضمون هـذه القـصيدة »ِ

َّيوعي اإليطــايل إىل الطــالبُّمــن احلــزب الــش«كــان عنواهنــا الكامــل  ُّ! «
ُمالحظات شعرية نحو قصيدة نثرية يتبعها ( َّ ٍَّ َّمرافعة دفاعية«ٌ ً جدال مل −) »ٌ

 . 69ُختب جذوته إىل اليوم
                                                            

َّ يف هذه القصيدة حيايب بازوليني رجال األمن ضد ثورة الطالب;  69 ُّ َّ  ). م(َ
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1969  
ً بطلـة َّماريـا كـاالسمـع مغنِّيـة الـسوبرانو » ميـديا«أخرج فيلم 

 . 70َّللقصة
 

1970  
َّثيته السينامئية َ نفسه للعمل عىل إنجاز ثالبازولينيَّكرس  َّثالثيـة «[َِّّ

ٍ, زهرة ألـف ليلـة )1972(, حكايا كانرتبري )1971(ديكامريون : »احلياة ِ ُ
 ]. )1974(وليلة 

 
1971  

َّصدرت جمموعته الشعرية  ِّ ُّنينتوأعلن . »ٌجتاوز وتركيب«ْ  خطوبتـه ِ
ِعىل فتاة من عمره; فعاش  ِ إثر ذلك فرتة من أشد فـرتات حياتـهبازولينيٍ ِّ ً 

َّقتامة نجد صداها يف جمموعته الشعرية  ِّ ُ ْالتي نـرشت بعـد » هواية النَّظم«ً ِ
 . رحيله

 
1973  

َّكـوريريه دال سـريا تعاونـه مـع صـحيفة بـازولينيبدأ  مراسـل  «ِ
َّ, تعاونا غلـب عليـه طـابع التـشهري وإثـارة الفـضائح مـن جهـة »املساء َ ً

                                                            
َّ صورت املشاهد اخلارجية للفيلم يف سوريا وتركيا ويف مدينتي بيـزا وغـرادو اإليطـاليتني; 70 َّ ِّ ُْ

َّوميديا هي إحدى شخصيات األساطري اإلغريقية متتلك قوى سحرية;  َّ  ). م(َّ
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ُّالتطــرق إىل العديــد مــن القــضايا الالذعــة إليطال ْمجعــت . يــا املعــارصةَّ ِ ُ
» َّرسائل لوثرية«و) 1975(» ٌكتابات ضارية«: َّاملقاالت فيام بعد يف جملدين

 ). , بعد رحيله1976(
 

1975  
َّ بنسخته الفرنسية, ولكن هـذه 71»سالو« عىل فيلمه بازولينيَعمل  َّ

ــرشين  ــن ت ــاين م ــني األول والث ــة ب ــه يف الليل ــور ألن ــر النُّ ــسخة مل ت َّالنُّ َّ َّ َ
ً نحبـه مقتـوال بطريقـة وحـشية, دهـسا بـازولينينـوفمرب قـىض /َّثاينال ٍ ٍَّ ً

ٍبسيارته اخلاصة ولعدة مرات, عىل شاطئ  َّ َّ َّ مـا حـدث . روما قرب أوستياَّ
 . ًيف تلك الليلة ما يزال لغزا إىل اآلن

 
 

                                                            
 ). م(َّاسم مدينة إيطالية تقع عىل بحرية غاردا;   71
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h^jÓÖ]]„â”ç’Þ…^’Ú 
 
 
َيلزم أن حترتق لكي تصل «− َّاألعـامل الـشعرية , )1951(» َّقصيدة أدبية«ِ, من »ُ ِّ
 . 2003, دار نرش موندادوري, ميالنو, والرت سيتي, إعداد الكاملة

, بولونيـا, َّمكتبة عاديات ماريو النـدي, »ْقصائد إىل كاسارسا«ِ, من  إىل األخ−
1942 . 

ْ, األعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعاله»ُّالتخوم«ِ, مقطع من  ليلة صيف− ِ ُ َّ ِّ  . 

ْ, األعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعاله»ُّالتخوم«ِ, مقطع من َّرامية صورة غ− ِ ُ َّ ِّ . 

, »َّالفتوة األهبى«, ديوان )1953−1941(» ْقصائد إىل كاسارسا«ِ, من  إىل طفلة−
 . 1954سانسوين, فلورنسا, 

َّ إىل القــروي, فتــى الــوزال− , بريمــون, ســان فيتــو »قــصائد«ِ, مــن جمموعــة ِّ
 . 1945ِألتاليامنتو, 

ْ, ذكرت أعاله»قصائد«ِ, من جمموعة ُّ أغنية سافو− ِ ُ . 

ْ, ذكرت أعاله»قصائد«ِ, من جمموعة  املساء− ِ ُ . 

ٌّ هنار خريفي− ْ, ذكرت أعاله»قصائد«ِ, من جمموعة ٌ ِ ُ . 

َّ ليلة أحدية− ْ, ذكرت أعاله»قصائد«ِ, من جمموعة ٌ ِ ُ. 

َإذ ترفع مأدبة عشائك, فيام املساء «− , »قـصائد«, جمموعة »تذييل«ِمن , مقطع »ُْ
ْذكرت أعاله ِ ُ . 

ًعىل حني غرة أيقظتني, كنت وحيدا «− ُ َ ٍ ِديـوان  شـعر غنـائي إىل «ِ, مقطع مـن »َّ
ْ, األعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعاله».ت ِ ُ َّ ِّ . 
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ًهبوين وردا وزنبقا «− ً َ, ذكر أعاله».ِديوان شعر غنائي إىل ت«ِ, من »َ ِ ُ . 

ٍمثل سكران, «− َ, ذكـر ».ِديوان شـعر غنـائي إىل ت«ِ, من » كنت أرجع بدونكَ ِ ُ
 . أعاله

َّكمثل امحرار حمتشم عند الرشق «− َ ٍ َ, ذكـر ».ِديـوان شـعر غنـائي إىل ت«ِ, من »ٍ ِ ُ
 . أعاله

َ, ذكر أعاله».ِديوان شعر غنائي إىل ت«ِ, من »أؤمن باإلله اللطيف «− ِ ُ . 

َّثمة يف أذين نوتات خرافية «− ٌ َ, ذكر أعاله».ِديوان شعر غنائي إىل ت «ِ, من»َّ ِ ُ . 

ِأيتها املياه امللحدة, أهيا العشب املبهر «− ُّ ِ , ».ِديـوان شـعر غنـائي إىل ت«ِ, مـن »َّ
َذكر أعاله ِ ُ . 

ٍيف زرقة شمس «− ِ َ, ذكر أعاله».ِديوان شعر غنائي إىل ت«ِ, من »ُ ِ ُ . 

َمالمسا عيني وشعري املنساب «− َّ َّمـن كراسـ«ِ, من »ً , منـشورات »َّة اليوميـاتِ
َّ, كالتانيستا, ِسالفاتوره شاشا ِ1954 . 

ًهتوي الغيوم براقة «− َّمن كراسة اليوميات«ِ, من »َّ َّ ْ, ذكرت أعاله»ِ ِ ُ . 

ٍيف غرفتي دهشات نخيل «− َّمن كراسة اليوميات«ِ, من »ُ َّ ْ, ذكرت أعاله»ِ ِ ُ . 

َّكراسـة اليوميـات«عـىل ) 1944−1943(» ٍتـذييل«ِ, من »هأنذه يف غرفتي «− َّ« ,
ْاألعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعاله ِ ُ َّ ِّ . 

َّمتتابعة موسيقية فريوليـة«ِ, من َ يوم أموت− َّالفتـوة «, ديـوان )1944−1949(» َّ
َ, ذكر أعاله»األهبى ِ ُ . 

ِّ حبي يا حبي−  َّمتتابعة موسيقية فريولية«ِمن  ,ِّ َ, ذكر أعال»َّالفتوة األهبى«, ديوان »َّ ِ  . هُ

, »َّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«, ديوان )1946(» دمع الوردة«ِ, من  عزلة−
 . 1958لونغانيزي, ميالنو, 

ــوردة− ــيس وال ُّ النرج ــن َّ ــوردة«ِ, م ــع ال ــوان »دم ــسة «, دي ــدليب الكني عن
َ, ذكر أعاله»َّالكاثوليكية ِ ُ . 

َ, ذكـر »ةَّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـ«, ديوان »دمع الوردة«ِ, من  اسرتحام− ِ ُ
 . أعاله



181  جسد ومساء 

َ, ذكر »َّعندليب الكنيسة الكاثوليكية«, ديوان »دمع الوردة«ِ, من ٌ جسد وسامء− ِ ُ
 . أعاله

َ, ذكـر »َّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«, ديـوان »دمع الـوردة«ِ, من َّ مسائية− ِ ُ
 . أعاله

َ, ذكـر »ةَّعندليب الكنيسة الكاثوليكي«, ديوان »دمع الوردة«ِ, من  املالك اآلثم− ِ ُ
 . أعاله

عنـدليب الكنيـسة «, ديـوان )1949−1948(» َباولو وباروخ«ِ, من ِّ اذكارات−
َ, ذكر أعاله»َّالكاثوليكية ِ ُ . 

َّ, األعامل الـشعرية »َّعندليب الكنيسة الكاثوليكية«عىل » ٍتذييل«ِ, من  اإلغواء− ِّ
ْالكاملة, ذكرت أعاله َ ِ ُ . 

ٌ غزلية فخمة− , األعـامل »َّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«ىل عـ» ٍتذييل«ِ, من َّ
ْالشعرية الكاملة, ذكرت أعاله َ ِ ُ َّ ِّ . 

َّ, األعـامل الـشعرية »َّعندليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«عىل » ٍتذييل«ِ, من  نزوة− ِّ
ْالكاملة, ذكرت أعاله َ ِ ُ . 

سة عنـدليب الكنيـ«عـىل » ٍتذييل«ِ, من )1950َّيوميات (» َّاهلوية«ِ, من ُ بحران−
ْ, األعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعاله»َّالكاثوليكية َ ِ ُ َّ ِّ . 

ُ بحران غبطة− , األعـامل »َّعنـدليب الكنيـسة الكاثوليكيـة«عـىل » ٍتذييل«ِ, من ُ
ْالشعرية الكاملة, ذكرت أعاله َ ِ ُ َّ ِّ . 

ٌمراهق «− , َّيوميـات. 1950» رومـا«ِ, من جمموعـة »ً أبدا, كمثل الوجود−ًأبدا  ُ
ِّت أل إينسنيا دل بشه دورو, ميالنو, منشورا ِ ِ ِ ْ1960 . 

ِثمة صمت أعىل من صمت املـساء «− ٌ , XII, املقطـع »َّسـوناتة ربيعيـة«ِ, مـن »َّ
ِّمنشورات أل إينسنيا دل بشه دورو, ميالنو,  ِ ِ ِ ْ1960 . 

َّ نشيج احلفارة−  . 1957, غارتسانتي, ميالنو, »رماد غراميش«ِ, من جمموعة ُ

ُ أهيا اجلنس− , ديوان )1959−1955(» َّالثراء«ِ, من قصيدة !, يا عزاءنا يف البؤسُّ
 . 1961, غارتسانتي, ميالنو, »ديانة زمني«
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ِّ ابتهال إىل أمي− , غارتـسانتي, ميالنـو, »أشعار عـىل شـكل وردة«ِ, من ديوان ٌ
1964 . 

َ, األعامل الشعرية الكاملة, ذكرت أعال»َّقصائد موسيقية«ِ, من  مارلني− ِ ُ َّ  . هِّ

ُعيل أزرق العينني«ِ, من نبوءةِ من −  . 1965, غارتسانتي, ميالنو, »ُّ

َّ نص الوصية− َدنس«ِ, من ُّ , غارتـسانتي, ميالنـو, »ٌجتـاوز وتركيـب«, ديـوان »َ
1971 . 

ِيف قلب اإلعصار الرصد «− ِ َّ َّ, األعـامل الـشعرية الكاملـة, »َّهواية النظم«ِ, من »ِ ِّ
ْذكرت أعاله ِ ُ . 

َّ, األعـامل الـشعرية الكاملـة, »َّهوايـة الـنظم«ِ, مـن »ً مغتبطا سيكونهو ذا, «− ِّ
ْذكرت أعاله ِ ُ . 
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ِّإعداد غراتسييال كياركويس  َّْ 
 

 ِشعر 
 . 1942, بولونيا, َّمكتبة عاديات ماريو الندي, ْ قصائد إىل كاسارسا−

 . 1945ِسان فيتو ألتاليامنتو, , مطبعة بريمون,  قصائد−

ْ, منشورات أكادميوتا, كاسارسا, َّ يوميات− , بتقديم 1979طبعة جديدة  (1945ِ
 ). نيكو نالديني

ْ, منشورات أكادميوتا, كاسارسا, ُّ الدموع− ِ1946 . 

ِّ, مع ثالث عـرشة أرسـومة جلوزبـه تزيغاينـا, منـشورات ُ حيث يكون وطني− ِ ِ ُ ْ ُ
ْأكادميوتا, كاسارس  . 1949ا, ِ

ً يف قلب فتى− طبعـة جديـدة (, 1953ِ, تريتـشزيمو َّمنشورات اللغة الفريوليـة, ِ
 ). 1974ِ, منتدى جويل, أودينه, ِتشيترشي. لبإرشاف 

َّ مــن كراســة اليوميــات− ِ َّ, منــشورات شاشــا, كالتانيــستا, )1945−47( َِّ ِّ1954 
ُشاشا, أرسومات ج. , بتقديم ل1979طبعة جديدة ( ْ  ). ُّلوماتزو. ُ

 . 1954, فلورنسا, »ِمكتبة باراغونه«, سانسوين, َّقصائد فريولية. َّ الفتوة األهبى− 

 . 1954ِ, منشورات مريديانا, ميالنو, َّ نشيد الشعب−

 ). 2005 (1957, غارتسانتي, ميالنو,  رماد غراميش−

غارتــسانتي,  (1958, لونغــانيزي, ميالنــو, َّ عنــدليب الكنيــسة الكاثوليكيــة−
 ). 2004النو, مي
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ِّ, منـشورات أل إينـسنيا دل بـشه دوروَّيوميات. 1950 روما −  ِ ِ ِ  شـيويلر, ميالنـو, − ْ
1960 . 

ــة − ِّ, منــشورات أل إينــسنيا دل بــشه دورو)1953(َّ ســوناتة ربيعي ِ ِ ِ  شــيويلر, −ْ
 . 1960ميالنو, 

 ). 2001 (1961, غارتسانتي, ميالنو,  ديانة زمني−

 ). 2001 (1964, غارتسانتي, ميالنو, )1964−1961( أشعار عىل شكل وردة −
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