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كلية االلسن جامعة سوهاج رابعةالفرقة ال التحريرية  ترجمةمحاضرة ال  

القصيدة التاليه الى اللغه الفرنسيه مع التركيز على المعنى والصياغهترجم   

ارــب  ـــالص   نبات    '' ''  

8002 -مصر -المنيا  

…. 

 وهللا لقد اشتقت...

 وهللا لقد تعبت...

بعيد وأنا أسير فجر   منذ    

 وما أعلم وجهتى

 بحثت  عنِك طويل  

دربا  حتى ... لم أدع   

 وال بيتا ... وال وادى...

كثيرا   إليكِ  اشتقت    

 حتى انقطع األمل

 من فؤادى

أنِت بعيدة... ؟ أين أنِت.... ولماذا  

 هل ضاقت بِك االرض  مثلى ؟

الحزن  مثلى ؟ هل عرفتِ   

 هل ما زلِت تائهة  مثلى ؟

 أم ماذا....؟
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 وماذا عن قلبك ؟

 هل اشتاق لى ؟

 هل بحث عنى ؟

 هل تذكرنى ؟

... ماذا ..؟ام  

لمِك ؟  وماذا عن ح 

 هل تحقق ؟

 هل تعذر ؟

 هل تغير ؟

 أم ... ماذا ؟

 وهللا لقد تعبت

 منذ  فجر  بعيد  وأنا أسير

سئمت ولكنى وهللا ما  

 وال عن هذا الحب ابتعدت

 فطول  البعد أرهقنى

ق مضجعى  وطول  الليِل أر 

 وبعدك  أنِت آلمنى

قريبا   ينهل تعودِ   

 أو حتى بعيدا  

... ماذا ؟أم .  
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ما تبقى منى ؟ هل تنقذين  

 أم تتركينى ؟

 إن الصبح  بعيد  

..!غائر.... فأجيبى والجرح    

!حقا  ... هل ترجعين ؟  

!هل بعد الموِت تحيينى ؟  

!هل إليك تؤينى ؟  

!أ م ... ماذا ؟  

!سينى ؟ فأنِت من علمنى الحب.ح  هل ت    

!من عرف القلب هل تعذرينى ؟ فأنتِ   

 هل ترينى ؟

!ماذا ؟ أم ...  

وأنا اسيـــر منذ فجر  بعيد  ف  

 ولكنى وهللا ما سئمت

 وال عن هذا الحب ابتعدت

 أسيـر كالهائم فى الصحراء

 بحثت  عنِك بين نجوم السماء

 سألت الماء ... وعنِك سألت الهواء

 ولكنهم

 كانوا كالغرباء
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 لم يتبق أمامى سوى االشجار

 فربما تحت الظل

 او فوق جذوِع النخل

لِك حتى ولو أثر لعلى أجد  

 ولكن أجيبينى... هل أبحث  عنِك ؟

!أم... ماذا ؟  

 لِك علي  عهد  ولى عليِك عهد

 ولِك عندى قلب  ولى عندِك قلب  

منى حب , فهل لى عندك حب ؟ ولِك إلى اآلبد  

 أم ... ماذا ؟

 فإن كان لى

 واصلت  بحثى

كل مساء عند المغيب وانتظرت    

 لعلِك تأتى

,,,وإن لم يكن  

بحثى ت  واصل  

عند المغيب مساء   كل   وانتظرت    

...لعلِك تأتى  

 فتردى إلي  قلبى

.....لعلِك تأتى  
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 حتى أسألِك عن عهدى

....لعلِك تأتى   

 ربما ترين آلمى وجرحى

 وبعدها أذهب بعيدا  عنكِ 

 وأسأل عنِك هذى المرة نبات

 نباتا  يحيا منذ  سنين وما مات

 هل رأيت يا نبات ؟

 هل سمعت  يا نبات ؟

 هل ترضى يا نبات ؟

 فيجيبنى...

 قد مضى العمر  وفات

 وأنت تبحث  عن شتات

 في جيبنى...

 ربما أنت لم تبحث...

 نعم.... ربما أنت لم تتعب...

فى لنهاية ثم أعرف    

 أنه هذا النبات

 الذى يحيا منذ سنين وما مات

 وأنه ذلك النبات.....

 نبـــــــات الصبار



6 
 

أشد  مرارة الصبار!فما   

 

 


