
كتابته.  يستطيع  لدينا  شخص  وكــل   الفن، 
األعــجــب مــن كــل هــذا أن يــصــادف املــتــابــع في 
الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن يــزعــم فـــي عــــام 2011 أن 
يكن  لــم  خلت  قليلة  لعقود  الياباني  الشعر 
الثقافية  األوســـاط  معروفًا بشكل واســع في 
الــعــاملــيــة، بـــل ولــــم تــكــن الـــنـــمـــاذج الــتــي تــّمــت 
ذات  مقروئية  األكــثــر  الــلــغــات  إلــى  ترجمتها 

تأثير يذكر في األدبني العربي والعاملي. 
مـــصـــدر الـــعـــجـــب أن هـــــذه األقـــــاويـــــل تــصــدر 
ــر فــي  ــابـ ــط عـ

ّ
ــربـــي ال عــــن مــتــلــق ــر عـ ــاعـ عــــن شـ

ســـوق األدب يــجــهــل أن أشـــكـــال هـــذا الــشــعــر، 
وخــــاصــــة شـــكـــل الـــهـــايـــكـــو األوفـــــــر حـــظـــًا بــني 
أشــكــالــه األخــــرى، عــبــرت املــحــيــطــات وتنقلت 
مــن قــارة إلــى أخــرى منذ النصف الثاني من 
اإلسبانية  اللغة  فألفته  عشر،  التاسع  القرن 
واإلنــكــلــيــزيــة ولــغــات أوروبـــــا الــشــرقــيــة، ولــم 
تفلت من تأثيره لغات الهند )قرابة 22 لغة(، 
الثقافة  إلــى  قــدمــه  البنغالية، حــني  وخــاصــة 
عام  في  رابندرانات طاغور  الشاعر  الهندية 
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األبــرز في هذا التاريخ أن سنوات قريبة من 
أوائل القرن العشرين شهدت اطالع األميركي 
والناقد  املستشرق  أبــحــاث  على  بــاونــد  إزرا 
الــثــقــافــة  فـــي   )1908-1853( فــنــلــوزا  إرنـــســـت 
الصينية  التصويرية  واألبــجــديــة  اليابانية 
ــيــــط شـــــعـــــري، فـــــأحـــــدث هـــــــذا االطـــــــالع  كــــوســ
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــشــعــر املــكــتــوب فـــي اللغة 
الشاعر،  هــذا  التفات  عــن  نجمت  اإلنكليزية، 
وعــــدد مـــن زمـــالئـــه وزمـــيـــالتـــه، إلــــى الــهــايــكــو 
هم،  هم 

ّ
فن لتحديث  سعيهم  خــالل  اليابانية 

ــاتـــخـــذوا مـــن مـــبـــادئ الــشــعــريــة الــيــابــانــيــة  فـ
الجمالية وسائل لتحرير أنفسهم من تهاويم 

وتقاليد العصر الفيكتوري. 
املقاربة العربية لم تتوقف عند هذا الزعم، بل 
إال  الكتابات،  األعــم من  الغالب  في  تجاوزته 
فــي مــا نـــدر، إلــى تقديم هــذا الشكل الشعري 
إلى القارئ العربي، وهذا هو األسوأ، مجّردًا 
مــن جــوهــره الــحــقــيــقــي، أي أنـــه شــعــٌر روحــي 

اليابانية  بــالــثــقــافــة  خــاصــة  بــوذيــة  منطلقه 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــة الـــــــــزن. وقـــــــاد هــــــذا اإلغـ ــ ــــوذيـ ــى بـ ــدعــ تــ
واإلصرار عليه لدى بعض املترجمني العرب، 
حتى من ترجم عن اللغة اليابانية مباشرة، 
إلى إشاعة جو من االستخفاف بهذا الشكل 
الشعري كما رأينا في نقاشات »نادي أبها«، 
وإلـــــى خــلــط بــيــنــه وبــــني أنـــمـــاط مــمــا يــدعــى 
بــل وحتى  »الــومــضــة«،  أو  »التوقيعة«  شعر 
الشعبي  الشعر  في  املعروف  السطرين  نمط 
الـــعـــراقـــي بـــاســـم »الـــــــدارمـــــــي«، والـــــــذي ذهـــب 
بعضهم إلى نسبته إلى »السومريني« سكان 

جنوبي العراق القدماء.
ــه فـــي عــــام 2013، عــنــوانــهــا  فـــي مـــحـــاضـــرة لـ
تّوج  املــوجــز«،  الياباني  الشعر  »جمال شكل 
األســـتـــاذ األمـــيـــركـــي دونـــالـــد كــــني، بــعــد عمر 
طـــويـــل قـــضـــاه فــــي عـــالقـــة وثـــيـــقـــة بــالــثــقــافــة 
الــيــابــانــيــة، جــهــده بكلمات شــارحــة وُمــعــّرفــة 
بــفــن الـــهـــايـــكـــو، يــلــخــصــهــا قـــولـــه إن شــعــريــة 
ــيـــدة تـــتـــســـق مــــع حـــــــروف الــلــغــة  ــقـــصـ ــذه الـ ــ هــ
اليابانية وفرادتها املمثلة بصوائتها في كل 
الغربية  بالشعرية  مقارنة  أنها،  كما  مقطع. 
والــصــيــنــيــة )ويــمــكــنــنــا أن نــضــيــف مــقــارنــة 

محمد األسعد

بــعــد مـــا يـــقـــارب نــصــف قــــرن على 
ظــهــور نــبــأ قــصــيــدة الــهــايــكــو في 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــني ســطــور مقالة 
عن  دونالد كني  األميركي  لألستاذ  مترجمة 
الشعر الياباني نشرتها فصلية »عالم الفكر« 
الكويتية في عام 1973 )املجلد الرابع، العدد 
الــثــانــي(، ومــا تــوالــى بعدها مــن ترجمات أو 
محاوالت كتابة هايكو »عربية«، ثم تشكيل 
تجمعات وعقد ملتقيات، وصواًل إلى الوقت 
الراهن، ما زالت هذه القصيدة موضع تجربة 
هــنــا وهـــنـــاك، يــكــتــبــهــا بــعــضــهــم، ويــتــصــّدى 
رجمًا  أو  ترجمة  بالتنظير،  لها  آخــر  بعض 

بالغيب. 
تناولتها،  الــتــي  امللتقيات  آخــر  وبــاســتــقــراء 
»مـــلـــتـــقـــى بـــيـــت الـــشـــعـــر« فــــي إفـــــران  بــــــدءًا بــــ
الــثــانــي/ ديسمبر 2017(  )كــانــون  املــغــربــيــة 
وانــتــهــاء بجلسة حـــوار عقدها »نـــادي أبها 
األدبـــي« )آذار/ مــارس 2018(، يبدو أن هذا 
ــم تتضح  ــه األفــــهــــام بـــعـــد، ولــ ــم تـــدركـ الـــفـــن لـ
كــيــنــونــتــه، وال وصـــل خــبــره إلـــى الــجــمــهــور 
على نطاق واسع، بل وصل األمر ببعض من 
أدلــى بدلوه في بئر لم يعرف ماهيتها إلى 
القول إن في الشعر العربي ما ُيغني عن هذا 

ميرتو فاكسيفاني

ُجّوانّي
)أورفيوس(

نة
ِّ

أنا الال مدخ
ها

َ
التي حاولَت أن تصون صّحت

وهكذا
منعَت إشعال لفافة بحضوري

فكان من أمنياتَك
ــِق ذلــــــك الـــــهـــــواء الـــعـــابـــق  ـ

ُّ
ــش ــنـ ــتـ ضـــــطـــــرَّ لـ

ُ
أال أ

بالدخان.
لكن، ألسَت تعلم

 تلو األخرى
َ
أن ما كنُت أتنشقه املّرة

كان أنَت
ال تناسُبني وظيفة الزفير.
■ ■ ■

مدار
)أوديسيوس(

 القدرة،
ُ
 كلّية

ٌ
آلهة

ومع ذلك
 الرّبة ذاتها

ّ
فإن

في حاجة ملّحة لتفويض
بأن

تنحَت ذراع حبيبها البشرّي
 حضورها الدنيوّي.

َ
برهان

ــرَء  ــ ــ املـ تــــصــــيــــَب  أن  الـــــســـــمـــــواِت  بــــوســــع   إذ 
بالسأم حقًا.

عّد من السنوات كانْت سطوتها
ُ
فعْبر ما ال ت

وتَيْت.
ُ
 ما أ

ّ
في أنها أودعتهم نفَسها بكل

سنواٌت كما الصخور.

ما يكفي من التدليس في غطرسة األثير.
ْسلمه القياَد بسالسٍة

ُ
لكنها إذ ت

هناك،
في األسفل عند بؤرة األرض،

بني حقوي الجاذبية،
ْعَجُب كيف

َ
ت

أنها
من سطوتها السامية،

وبني ذراعيه البشريتني،
قد ُولدْت بأعجوبة؟

■ ■ ■

أفق مثَقل بالماء
)إيروس(

ر ذاتها دوِّ
ُ
دة ت رغبة مجرَّ

داخل جسدينا.
ُبخار طاٍغ
مثل سيٍل

يندفق باتجاه البحر
عيُد الصعود.

أنباء الهايكو وأوهامها باستقراء آخر الملتقيات 
العربية التي تناولت 

قصيدة الهايكو، يبدو 
أن هذا الفن لم تدركه 

األفهام بعد، وال وصل 
خبره إلى الجمهور على 

نطاق واسع، بل وصل 
األمر ببعض من أدلى 

بدلوه في بئر لم يعرف 
ماهيتها إلى القول إن 

في الشعر العربي ما 
يغني عن هذا الفن

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

عالقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

وال سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

بين ذراعيه البشريتين ُولدْت بأعجوبة

عن الشعراء ولصوص الحقل

زهرة تختصر الثقافة الشرقية

يقّدم هذا الشكل 
الشعري للقارئ العربي 

مجّردًا من جوهره

قّراء الشعر اليوم 
هم الشعراء ومن يريد 

أن يصبح شاعرًا

تتصّدى أصوات 
للهايكو تنظيرًا وترجمة 

ورجمًا بالغيب

دأبوا  وحدهم  الشرقيون  المتصوفة 
بكلمات،  معرفتهم  عن  التعبير  على 
مستعينين باألساطير أو الرموز أو الصور 
على  وهــم  المفارقات،  أو  الشعرية 
وطرائق  اللغة  بمحدودية  تام  وعي 
التفكير التقليدية. والهايكو نمط تعبير 
صوفي من هذا النوع.. ال أكثر وال أقل. 
له جمالياته التي يعّدها بعض الدارسين 
شعرية خالصة، إال أن له مستوى أعلى 
من الجمال ذاته، هو ما عناه هولدرلن 
على  يعود  شعرًا  يكتب  إنه  قال  حين 

البشر بالشفاء.
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ثقافة

جدل

قصائد

هموم شعرية

فعاليات

بالشعرية العربية(، ال تولي أهمية للتقفية، 
ــولـــي اهـــتـــمـــامـــًا عــظــيــمــًا لــإيــقــاع  ــا تـ ــدر مــ ــقـ بـ

واملقطع والجناس االستهاللي. 
في هذا يتفق هذا الخبير، الذي بلغ من العمر 
عتيًا في مناخ ثقافة اليابان، إلــى درجــة أنه 
اتخذ هذا البلد وطنًا وحصل على جنسيته 
ــار يـــعـــرف بــــه، مع  واتـــخـــذ اســـمـــًا يــابــانــيــًا صــ
خبير آخــر كــان مــن أوائـــل مترجمي الهايكو 

ُ
سديمنا العالق

ٌفي السماء.
غمامة

 بقوة
ّ

تنقض
وإلى الصبا تعود،

ماَء جننٍي
ملولوٍد جديد،

الرغبة
َ
ُر اآلن

ّ
تتقط

على شكل مطر في الخارج؛
يدي بني يديك

كأننا واحد.
ة

ّ
وهناك تحت مسالكنا املبتل

 نعيٌم
ُ
يسكن

أكثر غبطة.
■ ■ ■

بكلِّ البأِس
)لوغوس(

،
ً
ثوا لغة حدَّ

َ
ت

تحّدثوها
إن تتجرؤوا اآلن

ولوا املسكوَت عنه
ُ
ق

اكشفوا املستوَر
ُبه انزعوا الحجَب عّما طال تحجُّ

،
َ
ة َعّروا أجسادكُم املتشهيَّ

 في حقيقتها.
َ
الخّداعة

)شاعرة يونانية، تقيم وتعمل في أثينا. 
ترجمة: أحمد م. أحمد(

إلى اإلنكليزية هو هارولد هندرسن )1974-
1889(، الذي يرى أن الهايكو في املقام األول 
قــصــيــدة، وكــونــهــا قــصــيــدة فــمــعــنــى ذلــــك أن 
بل  عاطفة.  واستثارة  التعبير  منها  القصد 
ف الــقــول 

ّ
ويــمــضــي إلـــى مــا هــو أبــعــد، فيسخ

الهايكو تهتم  أن  اعتقاد  القائم على  الشائع 
بــالــطــبــيــعــة أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــهــا بــالــقــضــايــا 
اإلنـــســـانـــيـــة، أمــــا الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة، مثل 
ــتـــخـــدم لــتــعــكــس  ــة، فـــهـــي تـــسـ ــنــ ــســ فــــصــــول الــ

عواطف إنسانية. 
ــل  ــن أوائــ ــر، ومــ ــ فـــي املـــقـــابـــل نــجــد أســــتــــاذًا آخـ
الــبــاحــثــني واملــتــرجــمــني هــو ريــجــنــالــد باليث 
باإلنكليزية  للناطقني  يــقــّدم   ،)1898-1964(
ــي بــــــؤرة أخـــــــرى. الــهــايــكــو  رؤيــــــة تـــتـــمـــركـــز فــ
بالنسبة له، ووفق ما تكشف له طبعًا، تجربة 
روحــيــة. يــقــول شــارحــًا: »حـــني نــقــرأ الهايكو 
نـــدرك أنــهــا طريقة حــيــاة، إنــهــا تــقــدم نفسها 
أو  للمسيحية  كــبــديــل  لــيــس  الــبــشــريــة،  إلـــى 
البوذية، بل كاكتمال لهما«. بل ويجد تماهيًا 
بــني سمات بــوذيــة الــزن وســمــات الشخصية 
اليابانية في مقالة له حملت عنوان »بوذية 
الـــزن والــهــايــكــو«. يــقــول عــن اليابانيني إنهم 

خذوا إلى البوذية كما تؤخذ بطة إلى املاء. 
ُ
أ

مائي،  إنها طائر  مــاء،  إلــى  تتحّول  البطة ال 
واملــعــنــى أن الــيــابــانــيــني كـــانـــوا بـــوذيـــني قبل 
الصني فكوريا.  الهند عبر  إليهم من  تفد  أن 
وكذلك األمر مع الهايكو، فهي جواب حدسي 
يقوله أستاذ طريقة الزن، أو يوحي به إيحاًء، 
تمامًا كما توحي به الهايكو. لهذا قيل كثيرًا 
إن من يقرأ هذه القصيدة أو يسمعها ينتظره 
دور املــشــاركــة فــي اإلحــســاس بــهــا وتمثلها. 
ولهذا أيضًا تبدو كلماتها نصف كلمات، أو 

»ال كلمات« باملعنى املجازي. 
هي إذًا حسب وجهة النظر هذه، ولها ثقلها 
بالطبع كما لوجهة النظر تلك، شكل خاص 
الــحــد األدنــــى يستخدمه  إلـــى  لشعر مــخــتــزل 
أساتذة الزن، ذوو النزعة الصوفية، لإشارة 
مباشرة إلــى »الــواقــع الــذي ال اســم لــه«. وفي 
ظالل هذه النزعة وصل هذا الشكل من الشعر 

الروحي إلى اكتماله في الهايكو. 

على شكل مطر في الخارج

مع جمال جمعة

نيسان/  الجمعة 27  السادسة من مساء  القبطية« ندوة عند  اآلثار  تنظم »جمعية 
الباحث  فيها  يحاضر  أوروبا،  في  قبطي  دقن..  أبو  يوسف  بعنوان  الجاري،  إبريل 
البريطاني ألستر هاميلتون )الصورة(، حيث يتناول فترة وجود أبو دقن في أوروبا 

بين عام 1595 وعام 1623.

من   24 الثالثاء  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في  الفنون  دارة  تنظم 
الشهر الجاري، لقاء مع الفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما )الصورة(، وخليل جريج، 
الفيديو  فن  من  الفنيّة  أساليبهما  تنّوع  باريس،  في  المقيمان  االثنان،  يتناول  حيث 

واألفالم الوثائقيّة - الدراميّة والفن متعّدد الوسائط.

المخرجة  فيلم  بيروت  في  متروبوليس«  »سينما  في  التعاون«  »مؤسسة  تعرض 
الفلسطينية آن ماري جاسر واجب، عند السابعة والنصف من مساء 25 من الشهر 
ابنته مع  زفاف  يوزع بطاقات  الستين  العمل حول رجل في  الجاري، تدور أحداث 
ابنه المغترب القادم لحضور الحفل، وتكشف الحوارات بينهما عن خالفات جيلين 
فلسطينيين، وأبعاد الحياة السياسية واالجتماعية في مدينة الناصرة تحت االحتالل. 

للفنان  تواصل،  الكويت معرضًا بعنوان  المعاصر« في  الفن  يفتتح غاليري »منصة 
ويتواصل  الجاري،  الشهر  من   25 مساء  من  السادسة  عند  أوالر،  رامون  الفنزويلي 
حتى 31 أيار/ مايو المقبل. كما يقيم الغاليري ورشة بعنوان »تحليل بصري«، تنطلق 

يوم 29 من الشهر الجاري وتتواصل ليومين.

بغداد ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعرًا 
مقروءًا؟

قارئي هو ذلــك الكائن األعــزل الــذي يجد 
ســعــادتــه فــي االنـــفـــراد بنفسه بــعــيــدًا عن 
ــــن، وكـــشـــاعـــر أتـــلـــّمـــس الــكــثــيــريــن  ــريـ ــ اآلخـ
كــمــا  بــصــمــت ودأب،  يــتــابــعــونــنــي  ــّمـــن  مـ
أن بــصــمــاتــي واضــــحــــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
أخــذت  وإذا  اآلن.  كتب 

ُ
ت الــتــي  الــنــصــوص 

مجمل أعمالي كشاعر وباحث ومترجم، 
 أن هنالك من له اهتمام بالثقافة 

ّ
فال أظن

لم يقرأ لي كتابًا واحدًا على األقل.
 

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

عــالقــتــي مـــع الـــنـــاشـــريـــن عــمــومــًا تــشــابــه 
ــــزارع مــع لــصــوص الــحــقــل، ولــي  عــالقــة املـ
مـــــّرة مــعــهــم دفــعــتــنــي لتفضيل  تـــجـــارب 
حــمــايــة مــخــطــوطــاتــي فـــي خــزانــتــي بـــداًل 
من تركها تحت رحمتهم. نعم، لدي اآلن 
الــنــاشــر الــــذي أحــلــم بـــه لــشــعــري، »الــــدار 
تصدر  الــتــي  نــاشــرون«،  للعلوم  العربية 
كــتــابــي فـــي غــضــون أســـبـــوع وبــالــصــورة 

التي أريد.
   

■ كيف تنظر إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

أمـــيـــل كــثــيــرًا لــنــشــر نــصــوصــي فـــي كتب 
ألنــهــا الــوســيــلــة األفــضــل لــعــرض تجربة 
الشاعر متكاملة بنصوص تشّد بعضها 
النشر  أن ذلــك ال يمنعني مــن  بعضًا، إال 
في املجالت والجرائد في بعض األحيان 

لتذكير اآلخرين بأنني ما زلت موجودًا.
 

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمالئك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
نـــادرًا مــا أفــعــل ذلـــك، وإن فعلت فسأنشر 
قــصــائــد مـــنـــشـــورة فـــي كــتــب ســابــقــة لــي. 
ــاك لــــصــــوص نــــصــــوص عـــــديـــــدون ال  ــنــ هــ
ــة أي نــــص أو فــكــرة  ــرقـ يـــتـــوانـــون عــــن سـ
ونسبتها إليهم دون أن يكون لديك دليل 
مادي على عائديتها لك. لست ضد النشر 
الترويج  من  كنوع  التواصل  وسائل  في 

واإلعالن عن كتب قد صدرت سابقًا.
 

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الشعراء، ومن يريد أن يصبح شاعرًا!

غــــنــــى الــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــوســـيـــقـــاهـــا 
ــا الــشــعــر  ــ ــزايـ ــ ــــي أهــــــم مـ وانـــســـجـــامـــهـــا هـ
الـــتـــي ال يـــجـــري اآلن االهــتــمــام  الـــعـــربـــي 
بها كــثــيــرًا، أمــا أســـوأ نــقــاط ضعفه فهي 
تــلــك الــتــهــويــمــات الــلــغــويــة الــتــي جلبتها 
لــنــا جــمــاعــة مــجــلــة »شــعــر« وجــعــلــت من 
الذهن يظن نفسه  كل متحذلق، مشّوش 
شاعرًا كبيرًا فوق مستوى الفهم. الشعر 
الخليقة  بــدء  منذ  دائــمــًا  مفهوم  العظيم 

وحتى اآلن.
 

املهم استعادته  أن من  شاعر عربي تعتقد   ■
اآلن؟

بدر شاكر السياب، فرغم كثرة الدراسات 
عنه واإلشادة بدوره الريادي ال أعتقد أنه 

قد قرئ كما يجب.
 

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
املتطفلني  تجعل  نقدية صــارمــة  حــركــة 
 »واملـــتـــطـــفـــالت« عـــلـــى الـــشـــعـــر يــفــكــرون 
ــدة  ــ ــيـــدة واحــ ــبـــل نـــشـــر قـــصـ ــرة قـ ــ ــــف مــ ألــ

وليس ديوانًا.

 ■ هل توافق على أن الشعر املترجم من اللغات 
ــيــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مــن الشعر  األخــــرى هــو ال

العربي، وملاذا؟
ــرّد ذلـــك هـــو أن الشعر  ــ هـــذا صــحــيــح، ومـ
املترجم غالبًا ما يكون ترجمات لنصوص 
الفـــتـــة ومـــؤكـــدة وتـــجـــارب مــســتــجــدة من 
عالم آخر تستحق االطــالع عليها، عكس 
مــا هــو ســائــد فــي الــشــعــر الــعــربــي الــيــوم، 
غثاء كثير وأصــداء يــرّدد بعضها بعضًا 

دون تجارب روحية حقيقية.
 

األساسية وما  العربي  الشعر  ما هي مزايا   ■
هي نقاط ضعفه؟
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

شــاعــر وبــاحــث ومــتــرجــم عــراقــي ولد 
فــي بــغــداد عـــام 1956، أســتــاذ األدب 
فيلنيوس« في  »جــامــعــة  فــي  الــعــربــي 
ــانـــب كـــتـــب بــحــثــيــة  ــى جـ ــ لـــيـــتـــوانـــيـــا. إلـ
وتــــــرجــــــمــــــات، أصــــــــــدر املــــجــــمــــوعــــات 
»الناسوت« )1987(،  التالية:  الشعرية 
و»كــتــاب  بــاملــدن« )1990(،  و»الـــرســـم 
ــــش  ــوامـ ــ ــهـ ــ و»الـ  ،)1990( ــاب«  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
و»الـــفـــصـــوص   ،)1991( والـــتـــتـــمـــات« 
و»رســائــل   ،)1992( اإلســكــنــدنــافــيــة« 
ــات  ــيــ ــومــ و»يــ  ،)2009( أخــــــــي«  إلــــــى 
و»أوقــات   ،)2009( نومه«  في  السائر 
و»اإلشــــــــــادة   ،)2010( ــرو«  ــ ــيـ ــ مـ ــع  ــ مـ
و»اخـــتـــراق   ،)2010( املـــلـــوك«  بـــآخـــر 
و»قصائد   ،)2013( الصوت«  حاجز 
في  و»شـــرفـــة   ،)2015( فــيــلــنــيــوس« 

شارع جدمينو« )2016(.
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