
1. Ich bin ein furchtloser Mann 1           

 أَنا الرَُّجُل الَّذي ال يَْعرُِف اْلَخوْفا ١

أَنا الرَُّجُل الَّذي ال يَْعرُِف اْلَخْوفا
تَفوُق َشجاَعتي التَّْشبيَه َواْلَوْصفا

واَل أَْخشى التََّحّدي ال واَل اْلَحتْفا
فَِإنَّ اهللَّ أَْعطاني َوَقْد َكفّى

َوأَْكرََمني ِبأَْن أَْحيا ِبَجنَِّتِه
َل َمْن أَتى َضيْفا فَآَدُم كاَن أَوَّ

َوِمْن َجَسدي اأْلَنيِق أَراَد لي اْمرَأَةً
فَأَْكَمَل ُصنَْعها لِتَكوَن لي طَيْفا

2. O virga ac diadema 

أيتها الف+ع أيتها التاج 

 " أيتها الف/ع المل+" البنفس$#
" درع  

78 "
إنك محم?ة =ما لو تكو79

ار Iط/Gقة مختلفة   7JخLن بG/تزه
ي   RSTس الVانتج بها آدم الج " عن ال\]

عل?ك السالم عل?ك السالم 
من رحمك ولدت ح?اة أخرى 

7 ُخلق أطفاله مجردين من مالgسهم   lmصنعها آدم، ح " غlq ال\]

" لم تuVت من الندى أو قطرات المطر   أيتها الوردة ال\]
 vوال هواء يهب عل?ك من األع

ل�ن النقاء اإلل�" خلقك من أنuل الغصون 

أيتها الف/ع الذي تuVأ هللا Iازدهارك 
" اليوم األول من خلقه 

78
و��لمته خلق مادة األم الخام الذهب?ة 

أيتها العذراء الجديرة Iالثناء 

" من ضلع الرجل 
�ا له من عظمة أن ُتخل�]



" المرأة Iقدرة اإلله  
لتكو79

وجعل منها مرآًة تعكس جوانب جماله وتحتضن =ل ما خلقه 

لِك تعزف اآلالت السماوGة وتتعجب =ل األرض  
�ا م/Gم الجديرة Iالثناء 

 
�
 جما

�
ألن هللا أحuك حuا

قت الشمس الجد�دة من رحمك  Rأيتها الفجر، قد أ�
" محت فيها آثام حواء  وال\]

Gة   RSTمت منها ال " ُحر� =ات ال\] #qوقدمت أعظم ال

 RSTأضاءت نورا� جد�دا� لل " أيتها المخلصة ال\]
لمل " جسد ابنك إ� اال�سجام السماوي 

3. Ich bin ein furchtloser Mann 2

أَنا الرَُّجُل الَّذي ال يَْعرُِف اْلَخوْفا ٢

أَنا الرَُّجُل الَّذي ال يَْعرُِف اْلَخْوفا
تَفوُق َشجاَعتي التَّْشبيَه َواْلَوْصفا

أَنا َجبٌَل تُعاِنُق َجبَْهتي َشْمٌس
َوَقْلبي في اْلَوغى ال يَْعرُِف الرَّأْفا

واَل أَْخشى التََّحّدي ال واَل اْلَحتْفا
فَِإنَّ اهللَّ أَْعطاني َوَقْد َكفّى



4. Cum erubuerint!

Gن التعساء   ¡qعندما غلب العار الحجاج المتع
وقادهم القدر إ� ط/Gق الذنوب 
" عليهم من أعا�" السماء   فنادي\]

 RSTنا نحن الVهكذا ¤ساعدي
Iانقاذنا من اغدار القدر 

    4. Keiner versteht mich   

َلْن يَفَْهَمني أََحٌد

فَأنا امْلُتََجدُِّد في ُلَغتي
ُد َمعْ نَفَِس اْلبُرْكاِن  امْلُتَنَهِّ

ُد ِمثُْل امْلاِء ِبَغيَْمِتِه أنا امْلُتََوحِّ
طْآِن  امْلُتَرَدُِّد َكاأْلْمواجِ َعلى الشُّ

أنا امْلُتَزَوُِّد ِباْلُحبِّ اأْلبَِديِّ
أنا امْلُتَبَدُِّد في آهاِت الّريحِ

أنا امْلُتََمدُِّد في َكفَِن النِّْسياِن 

5. O cruor sanguinis!

  -
أيها العمل الدموي الوح/.

ماء  ̈خ إ� السَّ " الذي 
R©أيها العمل الدموي الوح

̈ األرض  فªسTب بثورة عv جميع عنا
̈خت برعب   " ال\]
ألن دم الخالق Iللها 



7. Du siehst traurig aus   

أراك حزينا

ال أَنَْت تُتِْقُن فَنَّ اْلُحروب
الم واَل ُهْم يُريدوَن ُصنْعَ السَّ

.....
أراَك حزيناً

وعيناَك مبتّلتاِن
وفي حيرٍة أنَت

فالغيُم يسلُب منَك الهواَء
وال تُبصُر اآلَن غيَر الّسواِد

يداَك مكبّلتاِن بشوِك التشاؤمِ
والعجزُ يحجُب عنَك الّسماَء

صديقي تمّهْل قليالً !
إذا ما غسلَت فؤاَدَك بالحبِّ

سوَف يجيُء الربيعُ
ويمسحُ حزَن الشتاء.

7. Psalm 91 
7 مزمور 91 

=ل من ®سمح له Iالع¬ش تحت الحما�ة العل?ا 
Gــــح  [qظل هللا ®س "

78
 " " و ملج\± �ا إل�" أنت قلع\]

إل�" الذي أثق Iه 
ال تخش رعب الل?ل  
قuل أن يهوم السهم 

س?قع ألف عv جانuك 
ات اآلالف عv �مينك  RSوع

لن �صuµك أي مكروە 
ولن �¶± الRS خ?متك 
ألنه سّخر لك المالئكة 

" =ل ط/Gق 
ل+" تقوم Iحمايتك 78

س?حملونك عv ا�ديهم 
ل+" ال تصطدم قدماك Iأي حجر 

سوف أمل?ه Iح?اٍة طG¹لة  
وأدعه يرى خال«" 



8. Aer enim volat • Studium divinitatis!

 اإللC- الشغف

�طlq الهواء إ� هناك 
وهو يؤدي خدمته 

عv جميع المخلوقات  
ول�ن السماء ½" قوتُه وسندُە 

وستحمله Iقوتها 

 اإلل�" الشغف
أعطت القوة اإلله?ة العذراء اورسوال وجماعتها 

قuلة السالم وسط جميع الشعوب 

10. Karitas!
GارFتاز 

من الحب إ� أعا�" النجوم 
ء  "

R¿ غمر الحب =ل�
ء  "

R¿ لÀة لuمحI إنها مكرسة
ألنها أعطت الملك األعv قuلة السالم 

10. Ruf         

أريُدِك أنِْت

أريُدِك أنِْت...
نَعْم أنِْت...

أْن تْمسحي دْمعَ عيْنيِك 
والَدَم َعْن ساِعَديِْك... 

أريُد أريُد... أريُدِك أنِْت

أريُدِك أْن تنَْهضي...
تنْفضي عنِْك رائحَة امْلْوِت

أْن ترُكضي... تركضي... تركضي
تْقفزي فْوَق ِظلِِّك

َعلَّ اْلفراشاِت ترقُص حوَلِك
ال ترْتضي الطّوَق والّشوَك تاًجا

أريُد... أريُدِك أنِْت



.....
أريُدِك أْن تحُلمي...

تلتقي قَمرًا ساِطًعا رائًعا... 
تَْهزِمي اْلخوَف... ليَلِك...

 أْن تْسِبقي الّريحَ
تنْطلقي في امْلدى...

ترْتقي... 
تثقي بجناحيْ سنونّوٍة... 

تْكِسري حاجزَ الّصْمِت والّصْوِت 
تنْتفضي...

تْعُصري اْلغيَم في َشفَِة األرِْض
أْن تُْشعلي نْجمَة اْلحبِّ

أن تْحِملي أَماًل 
َوتَطيري...

أريُد أريُد... أريُدِك أنِْت

11. O splendidissima gemma  
أيها الحجر الF+Lم الالمع 

أيها الحجر ال�/Gم الالمع 
و مجوهرات الشمس الصاف?ة 

" سكبتك من نبع قلب األب المتدفق  ال\]
من الÀلمة الف/Gدة 

 prima Materia خلق بها الرحم األول " ال\]
" خلقك بها األب =إ�سانة وأصuحت من خاللها الرحم المشّع  إنها الÀلمة ال\]

ومنها خلق الّرب =ل القوى األخرى 
=ما خلق من المادة األم األو� جميع المخلوقات  



12. Nimm mich mit         

خذيني إلى آخر الكون 
   

ُخذيني...
ُخذيني إلى آِخِر الكوِن

ال تتْرُكيني هنا
كإشارَِة ُمفْتََرِق الطُُرِق

َدعيني أكوُن كما أْشتهي
شاِعراً ُمبِْحراً في املعاني

تَسيُل ُرؤاهُ على الوَرِق

َدعيني
أُبلِسُم ُجرَْح الزماِن

وُحزَْن الورى

َدعيني أكوُن يَقنَي الَضريِر
َدعيني أكوُن عصاهُ

َدعيني أكوُن َسحابَة ُحبٍّ
تَرُشُّ رَذاذَ األماِن

على َجَسِد الَقَمِر الَقلِِق

َدعيني أكوُن نسيَم املساِء
يَُقبُِّل َخدَّ السناِبِل

يْمسحُ َدْمعَ الندى األِرِق

َدعيني أكوُن َقصيَدةَ ِشْعٍر
ُمزيّنًَة بشذا اإلْسِتعارَِة

والِسْحِر واألَلِق

َدعيني أكوُن َحديَقَة ورٍْد
يُغاِزُل فيها الحبيُب الفَراَشَة

باألَدِب اللِبِق

َدعيني أكوُن لِبَْحرِِك نَْهراً
لِنَْهرِِك بَحراً

أكوُن ... أكوُن



َكِعْقِد املََحبِّة في الُعنُِق

َدعيني أكوُن سفينََة نوحٍ
أِلنِقذَ ُروَح الطفولِة والِذكَرياِت

ِمَن الَغَرِق

َدعيني أكوُن َحمامَة ِسْلمٍ
تَعوُد إلى َوطَني

قبَْل أْن تَبْدأَ الَحرُْب في الَغَسِق.

13 Wie oU sagte ich          

َكْم ُقْلُت 

َكْم ُقْلُت:
يا َليَْت ما كاَن اّلذي كانا

َوُعْدُت ُقْلُت: 
َجمياًل ِسْحرُهُ كانا 

... ما كاَن اّلذي كانا
َكْم ُقْلُت ... 

ما زاَل بُْلبُُلُه 
يَْشدو َويُطِْربُني

يَْكسو امْلَدى فَرًَحا 
َوالّليَْل أْلوانا

.....

َلْم أنَْس نَْسَمتَُه .. 
َعيْنَيِْه .. بَْسَمتَُه

ُسبْحاَن 
َمْن رََسَم اْلفَتّاَن ُسبْحانا

ما بنَْيَ َكرٍّ َو فَرٍّ َواْلَهوى َقلٌِق
يَنْساُب في اْلبَْحِر نَْهُر اْلُحبِّ أْلحانا

أَنا َوأَنَْت َوِجنُّ اْلُحبِّ يُؤِْنُسنا
في ناِر َجنَِّتِه ال إِنَْس إاّلنا



.....

أََلْم تَُقْل لي 
ِبأَنَّ اْلُحبَّ ِمْن ذََهٍب

إِذَْن مِلاذا َهوانا يَْصَدأُ اآْلنا؟

ال يَطُْلُب اْلَورُْد َعطْفًا ِمْن فَراَشِتِه
بنَْيَ اْلَحبيبنَْيِ َليَْس اْلُحبُّ إْحسانا

َوالنّاُس تَْعَشُق 
هذا ِمْن طَبيَعِتها

فَامْلَرُْء َلواْل اْلَهوى ما كاَن إنْسانا
.....

يا طائَر اْلُحبِّ 
َحلِّْق في امْلَدى فَرًِحا!

فَأنَْت ُحرٌّ َوإنّي َلْسُت َسّجانا. 

14 • O viridissima virga !

_ا أرز أخ[\ 

�ا أرز أخ7J ، السالم عل?ك 
" نفس النفح المقدس  

لقد خرجت 78
" فروعك 

عندما حان الوقت كنت تزه/Gن 78
السالم, السالم عل?ك 

ألن شغف الشمس تعرق ف?ك مثل رائحة الuلسم  
  

وألن الزهور الجم?لة قد تفتحت ف?ِك   
" َجفت   وأعطت الرائحة لجميع التواIل ال\]

اء =املة  7Jقوٌة خ "
̈ األرض 78 فظهرت جميع عنا

وأعطت السماوات الندى عv العشب 
فأصuحت األرض مزهرة وسع?دة  

ألن رحمها جلب الحبوب  
 فيها  

�
و=ان لطيور السماء أعشاشا

  
وهكذا أصبح الطعام للناس  

وفرحة عظ?مة لÀل من احتفل وتلذذ ف?ه 
  

�
" الف/ح ف?ك شµئا

لذا �ا عذراء، ال ينقصنا 78
 Ë "vاإلله الع vوالثناء اآلن ع



14. Frage 
ُسؤال

يَميُل َعلى ُغْصِن اْلَجميِل ُسؤاُل
مِلاذا أنا يا َمْن َكساَك َدالُل ؟

مِلاذا اْستَراَحْت فَْوَق ِكتْفي َحماَمٌة ؟
َوَقْد َمأَلَ الدُّنْيا َهوًى َورِجاُل

أَتَرْتاُب ريحٌ إْن تَمايََل ِظلُّها
َويَْسِبُق إْن حاَر اْلَجواُب ُسعاُل

َويُْشِغُلني َصْمٌت ُقبَيَْل انِْفجارِِه
إذا ثُرَت يا بُرْكاُن يَْهَدأُ باُل 

َوَلْو ِشئَْت ِمنِّي اْلبَْدَر ُكنُْت َقطَفْتُُه
َولِكنَّ َقْلبي َليَْس لي َوُمحاُل

Übersetzungen: Rimonda Naana 

ترجمة. ریمونده نعنع


