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prix littéraires ciblés  

premios literarios apuntados  
naji naaman's  

targeted literary prizes 
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prix métropolite nicolas naaman  

pour les vertus humaines 

 

premio nicolas naaman 
para las virtudes humanas 

archbishop nicolas naaman’s prize  
for human virtues
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Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<< <
. عضو أكثر من اتِّحاد ومنتَدى. من مواليد البصرة، مقيمةٌ في لندن. أديبةٌ عراقية

نُشرت لها كتب عديدة، وتُرجمت . لها كتاباتٌ عديدةٌ في الشِّعر والقصة والرواية

جائزة :  التي حازتهاآخر الجوائز. سفيرةٌ لثقافة الطِّفل اليتيم في لندن. لها أخرى

  .)٢٠٠٨(وليت نقوالَّوس نعمان للفَضائل اإلنسانية ېالمترو
 
 
 
 

، تحكي الطُّفولةَ في "مذَكِّراِتها لِطفل الحرب"وفاء عبد الرزاق، في 

وهل أخبر من أطفال شرقنا الذي ال تغيب ! الحرب: أصعب ظروفها

  عنه الحرب بمآسي هذه األخيرة؟

متُج ،ها إنقاذُ األطفال تكتبالةَ، والقرابين، وهمله الص ت، ترفعوُل الم

من عثرات الكبار، تلك التي لن نتجنَّبها سوى باتِّجاهنا، جميعا، نحو 

وليت نقوالَّوس نعمان، تعمُل پعلى خطى المترو، اكأنِّي بهو. اللَّه

  .ي البشَربالكلمة، والِفعل، على نَشر الفَضائل اإلنسانية بين بن

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



 
 
  

  

  
 

M  
_ğøËŽ<‹éÖ<Ł†vfÖ< <
  

M< <
 من الجدار رأسي مدأ
)جرةُ ألغصانهاه الشَّ ما قالَرألتذكَّ(   )١(ت

  اًني تمامشبهصةٌ تُني رصاتسبقُ

كُلُّ شيٍء يفالً ِطصبح  
  احلةى األطياف الرحتَّ
تفردُأم يهاي ذراع  

  يخرج وجهي من جيِب قلِبها
  ني إلى العتبةقَليسب
لكنالر الحبر صاصةَ تفتح عالم.  

  
 
)١ (تضمينقاِر معر أدونيس لِشب.  
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N 

  ا وحيدوم النَّي أخافُألنَّ
  تيدج رتُ قصصتذكَّ
   قلبي أجنحةً أنسجتني أنم علَّالتي

   نافذة  وصدري،نفسي سكنى

وأخبرتني أنالض وء   

ليس له مزالج  

  ن الحدنَّس المستقبَل منأرني  لم تُخِبهالكنَّ
  زحلِق على الجليدرياضِة التَّ كما لم تحِك لي عن

  :اه منهر ما أتذكَّكلُّّ
ا ولس بأدٍبإجِل   .أس الررفوعوامِش م ،د 
 

  هرال ياسمين في شرايين النَّ
  أوالد الحارة ال نهر في جيوِب

  امهفتُ األسبوع من أينظَّ
  غسولوِء المني أستجيب للضوكأنَّ

  ةيضالغُم براعم تلعب خرجتُ أغيظُ
  عبه اللَّ إنَّ...عبه اللَّإنَّ
   يا أطفال،عبأللَّ

  كمشاديِشبد خةٌطَّلَم شقاوةٌ

ي



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<U< <
  

تبادِل الحواروعند   
  ها ِزر مثلما لعبةٌ ضغطَ،تيدج كانت

   أخرياتتٍٍادما لجلربي، حول ألعاب كثيرةٌ

   بدهشة عيونهنستمتعأوأنا 

عن مغامرتيوأروي لهن   
  .مالد زحلق ببرِكفي التَّ

 
O 

  لستُ بحاجٍة ألٍب
  جمال الفصولل كما لستُ بحاجٍة

أو ألمالد برو بردائها تفتح.  
ويرهاائرةُ كما تصالدالجغرافي   

التَّ تكرهاًحايا صباح  
لمأن أُُدعى ح مثالًاوتكره   

ممتنا لها جد  
  التي صاصةُالر تلك

القادمةسرتي ُأستُصبح   
لستُ بحاجٍةاحق   
  .يوِالد  لمزاجإالَّ



  

ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

P 

  قوا أبوابكمغِلال تُ
  القلب صوتي في خيباِت جيشَ

  وجميٌل وجهي في عيوِن أوالد الحارة
   الذين رأيتهم

  بحاجٍة إليه بما ليسوا
سيصبحون مجرد دوي.  

 
Q 

تسقطالس فوق رأسي ماء   

تلعب رد النّواألرض  
  خان ليس اهللاوالد، ا ليست نبيالغيمةُ
  .ء يدي بثوب الفضانُأكفِّ وأنا
 

رتَاهم الذين نسوا لعبدقمصاِنهم وا آخر  
التَثم حم بي وكأنَّمتْ أشالؤهها تنتظرا زائر  

  شةوايِة المشوللر والذين يصلحون
  رابسيقرأون في كُتُِب التُُّ
  صاصالر ِةفَعن أطفاٍل ِمن أغِل

  .اوا لهم بيوتًنَابتَ
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R 

  شْشششششششششِو
  شْشششششششششِو

  :كي ال يقال

الد تركخالي افتر.  

  

  

N  
êËÓi<÷<İì‚u]æ<İì_†Úc< <

  

M< <
   أوراقيدون قلٍم يشاكسمن 

  ٍلمغفَّ أو استئذاِن حائٍط
  تحت شجرٍة ال فصوَل لها

  راب على فؤاد التُّجلستُ

  ت للهواءمدرسٍة تعر عن أكتب بأصابعي
  واحدةً جوم امرأةًقي من النُّنتَأو
  عناءاستهزائي ببطاقٍة ر سع ِلمناِختتَّ
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  مخدعها جيب أبي 

  بالجراح الذي كساني
  ته الحروقسكما كَ

  ن شبعتم ِبدخاٍنأهْل سبقَ 
  ظايا؟قفزاِت الشَّ أو رقصتم على

 بنةُ جارنااهكذا رقصت زينب  
  .عخان ألشببالد ةََئِلتني عينَها الممتَهدوأ

  
N< <
  ثصمغَ الجثَ متَأش
  أوراقَ الحرب بُأقلِّ
  ٍله من أنفاسي بلَلُها سما عن اباحثً

على كرسي بنصِف رِِجل أجلس  
المحروقُالد فتر  

لماالذي كان ح  
  باحعلم الص وِبمهِدِه ارتعشَ

لم يجلسهده  في حضني كع  

  غةس اللُّمدرو
ستندازهعكَّ  علىاوجدتْه م  



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MO<  
  

  كرياتُ بال أذرٍعالذِّ
   لعمٍر غضقُ يصفِّنينوالطَّ

  ازهاعكَّ فتسقط من
   .عذكرياتٌ بال أذر

  

   :أيكفي أن أقوَل

  ن؟األلوا  الورِد تُغريباقةُ
أم الرعرغيفُ ينيا من مالِبِسها؟ي الد  

نيا؟أساقطةٌ هذه الد  
أخرس؟لماذا الص قُبح فُّ اليوم  
الر دفترجرسِم مدماملد   
   فيهأن أرسم أحاوُل
ب من ذَأوزالحقُةً تهرهاكٍَر ي  

  بحضِنها اكب يجلس الشُّأو حمامةً
الر حيأحاوُل أن أثْقُب  

ألرسما لمدرستي باب  
  ازهاها تسقطُ من عكَّلكنَّ

  ني لتثقببال أذرٍع
قَ عليها الطِّشهادةٌ مدرسيرينةٌ ع  

  .ءالمقلوع من صوِر الما
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   :يكفي أن اقوَلأ

على باقِة الورِد تحجاأللوان؟ ِتر  
  

O< <
  نار، دور، دار

تأكُُل الر نارؤوس.  
أحشاءأعشاب شرار ها نهب  

  كلُّ شيٍء تالشى
أياألكثر ا  صبتُها األرضرةاألسئل على حمٍم تلتهم.  
  

P< <
  خيلعلى أعناِق النَّ

قاُل الذيوجهي  ضاعله ي "ارالجم"  
  . منهقاح أجنحةٌواللّ، هر النَّإليهكان يصغي 

  

Q< <
قاربي الورقي جدفُ بالموتي  

   أرياقَهنعنلَ بغيماتٌ
وخبامِئ زهراٍت سود للظَّأن.  
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  ا رأسه عاليالورقي لم يرفع قاربي
  ير بال أجنحة الطَّنأل
  سجائر خيَل أعقابوالنَّ
وألنلم تأسفْ كِط الس فلماء  

  تأخُذه الجذوع إلى لقاحها
ماتَ ِمشطُ أمنتَِحراي م.  

  

R< <
ما زلتُ أكره الحفَالس  

   مدينةن تُصبحأالتي على وشِك 
رتها الحشرات من مؤخَّتُخرج.   

  

S< <
دىيا قافالِت الم ،  

ص تيال تسرقنو  
 رقيراِت الزجالشُّ ِزلتُ أملك ما

التي ود والمراكبالبحارتها بناتُع  
  رقاألذرع الز ما زالت حولي

  بح األزرقُالذَّ
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   زرقاءودميةٌ
  على ثوبها بيتٌ أزرق

زرةقَّوبقايا شفٍة م  
  .قُبلة نرجسِة القبر

 
  ، قافالِت البارود يا

صوتي لم يأتيه ليالًخُذن ال إبن ن  
   وفي يديِه مجمرة

ال تجتاحه مرأةا في رغبةٌ لمن  
  ب من نار الحقوَل بما يترسزبلمن خَ

طآنالشُُّ لقلٍب ليس له إيقاع  
  هاوليس له ُأم تُفلتُ ابتساماِت

  وتلعب كصديق
  ابأشالئنا درع ولمن يخيطُ

لون المغفَّان بهيتحص.  
  ، دىقافالِت الم يا

  يمحي األصداء  ماعطين له كلَّأ
  ت رؤوسهنعوفواخت قُطِّ

لكنهننيمعي أذرعةً يحي    

كأجنحةتحمُل الص فحةَ البيضاء.  



  

  

  

O  
₣íéßÆ_Ù^ÏiÖ]<< <

  

M< <
  اجرةُ زحامكانِت الشَّةً، كان العود شجر

   آتي إليهاورفيقً
  . البرتقالأغنيةَ ى المطر غنَّمالَّكُ
 

  هي اآلن أغنيةٌ
  .وحشُ المستقبل

  

N< <
  للبيوِت سقوفٌ

على أن تكون لماذا نصر  
  ،للبيوت سقوفٌ

  ؟رورقات جسوللطُّ
  ،اسرتضاعفَ صفيِر الح لماذا نعشقُ
  وافِذ للمشاكسة؟ونقفز من النَّ
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هتكر الشَّ الحروبوائب  
الخالءعلينا ان نسكن   

  .ة بابئأو رغبٍة بهيٍة، بال دهش
  

O< <
ضيدعى الفضاء قٌ ولئيمهذا الذي ي  

الحلوىالذي يلتهم قطع   
  ى أدميتُ قبضتَهاحتَّ متُ يديي ضملم يدرِِ بأنِّ
ُلوأنا أتخي في راحتهاأن المغروس الخشب   
   حلوىقطعةُ
  َلغِمض عيني ألتخيسُأ
رذَ أنالجالمته ور غيرأخي الص. 

  

  فظاعِة الفضاءلَ يا
الفضاءاتُ السلم تترك ود  

نابِق رغبةَللزطاردها أخ أن ي  

  .حكي تتفتَّ
  

P< <
  الفضُل للبساتين



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MU<  
  

طرقِة الرؤوسالم  
الكالم ِتولألشجاِر التي نَِسي  

ابعيدا بعيد  
  احلةالرالعيون 

  تْها الكواسجلنوارس أكَلَ
ابعيدا بعيد  
فٍل بال أذرعكِط، براءتيا بعيد  

  .متلي بالص حتلو، رحلَتْ

  
Q< <

 .كلمات بعض أن أرى بخزانِة أبي ضئيلةٌ فُرصةٌ
حظاِت بإلحاح اللَّوأنا أعد  
  يماتما لها شكُل نُجلرب :وأتساءل
   بين مالبسهٍةس كتٍب مندثالثةُ
   من أبييٍء أحصَل على شأن ضئيلةٌ فرصةٌ

 .ببين ورٍق له شكُل تُرا
  وأتساءُل بتراجٍع،  أتراجعأخذتُ
  ي أن أكتشفَ منِّينتظر أتُراه

  دون استئذان؟من الموتَ الذي دخل بيتَنا 
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R< <
  أصيلُل، أصيٌل، أصي
   كسرٍبباب الذي خرجالذُّ

  .من جذِع عجوز

  

  

P  
ïæ`Ú< <

  
M< <
الطُّأسر شَعر رقاتح  
   تُشبه البحرصوٍر من

  ح شَعر البيوتتُسر ائراتُبينما الطَّ
  .من أبنائها هافُوتُنظِّ

  اإلبتكار أحد أوجِه المستحيل
   أثقبتُها فارغةٌعلبةٌ

   في مسرحفالًوهاتفتُ ِط
فُسرزه على البيانوني ع.  
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ِه المستحيل وألنجأو أحد االبتكار  
منخورةًاجمعتُ عظام   
  .عويت ثم، نقرتُ عليها

  

N< <
الهواء ،الهواء  

متعةُ الهومن قاَل إن اليتيم؟ اء  
  موح المكابرهذا الطُّ

  لمخلوٍق مثلي
شُدوي خانأزري يحِمل الد  

   شجرٍة صافنةمن قرب بال

  األصفاد لها أشكاٌل أخرى
ما واجهاتُ منازللرب  
  .ابقةتها السئها إلى هيبأقداٍر تُعيد متحلُ

  

O< <
تُه ضبعأفزع  
  ورحلت، كوِن حقيبةخذتُ من السحين اتَّ

 .ىفس أجمُل مأوالنَّ
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P< <
  القار على جسدي

  ريقكالطَّ
  قدماي حين لم تتناثر أوجعتُه
مى في صندوق ليلىبينما الد  

عتْها العاصفةأوج.  
  

Q< <
ال بأس  
 أال بأسيباحها الص  

إن صرتَ نجاار  
  وابيت التَّمهارةَ ما أخذتَكُلَّ

ولدييأخذُ  شراعكثيرةني إلى أشياء :  
  دعاٍء على فؤاِد عنبٍة، عيِن حمام

  . في صدر طائرنزهٍة، مثالً
  

R< <
  حلمتُو

على وسادِة الر ملبكتْ أحالم  
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  مساٍء رؤوٍف بكتْ الوسادةُعلى
   تعانيأفةُ الرما زالِت

شيخٌ الشَّألن ارع   

  .تلتهم الفراغ عجٍل والعصا على

  

  

Q  
ä×Ö]<å^rđi^e< <

  
M< <

  في دمي
وطحلب حصار  

  اآلخر تطاوَل هو
كٍربم  

  روتخثَّ
رضياَهللالي   

  يما أوصاهف
ابعبالجار الس.  
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N< <
لماذا الرجاُل هواء  

  ناسُل نار؟والتَّ
  نين؟لطَ ما معنى اإلصغاء

  

O< <
   العهدم رائحةَ والِةتَوأش، امي أيُأتقيأ

  ليبقى أعمى مَل النََّلضلَّ ومن
العميان كلَُّأأتقي   

  الذين يرمون لدمي
  حياٍة ِكسرةَ

  وأطوي ثيابي عن الفتك
  :هاأحادثُ
أال تحباألحمر؟ ين الورد  

  

P< <
رصاص  

  ورصاص بصحِن رصاص
  الخالص ٌل بقناديلمثقَ



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NQ<  
  

  صينك الر صحنَخُذْ
يا علي  
  بتواضع صوغُ

بتواضعٍ  يا علي  
ال يباتَ الر جاِمكي فضاح.  

  

Q< <
  ...يا
األشالء تهاأي  

  األفعاُل خمرت
  واألقواُل شبكة عنكبوت

أياِضتها الرةُيرِض المةي  
  :فقبِر، اسألي فاطمةٍَق فبِر

  أهذا كتابِك الجديد؟

  
R< <
  عيٍد ذاتَ

ِة رداءذات ضم  
  ...تَذا



  

NR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

  ذاتَ صمٍت يا ولد
  نفال تتيقَّ

  ك عين ماٍءنَّأ
  وذاتَ حجرٍ 

فحاذر  
  ك شفتَبأو اسكُ

  . جاه اهللاباتِّ على سحابٍة

  

  

R  
á^e†Î< <

  
M< <

درانالج  
  نامتْ ِبأماٍن

يونع ِةالمار  
كهٌل على كرسيتحركِه الم  

  أطفاُل ذبائح



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NS<  
  

  ت من شُعاعٍقُطفَ باعةٌ كأغصان
اذون بزمشحِرمنهم اله  

قا عن جسدثدياِن افتر  
  بأماٍن ناموام، هكُلُّ

الموتُ وحدظِقه الي  
  م هذه الوالِئما بكلِّلربي، من يدر
نجم لمما يكفي ِلعشاِء الر عب.  

  
N< <

قبَل أن تَنحني  
خطوتَأو تعد ك  

قبَل أن يفُرككالمجنون  جسد  
ينفياِن نفس أو زنداكعنكما هي  
  عليك فُل ِمنقبَل أن يسيح الطِّ
  سيلتَهمك البعوض

  فُلك الطِّويبقى ِظلُّ
اليدينمقطوع   
حاري  

ه المتفتِّكيف يجمعلمت ح.  



  

NT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

O< <
  لمى جذعس

  زمان مريم
  تاِنِكلتاهما جثَّ

  .عالقتاِن في المكان

  
P< <
  اهللا، اهللا، اهللا
سأيصفورةُ الملمةاتُها الع  
  جمجمة؟ ين لزهرٍةنِّأتُغَ

  
Q< <

أي جدي  
الذي تردالحقولد ك  

ك األبيضشَعر  
اكان متاع  

  لتناسل البيوت
النَّواليوم ار متاع. 



  

Òÿ„ŁÚ<àŽÚ<ØËŽ<l]†£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NU<  
  

R< <
اليوم تَكتُب نِلم  
  لمن فيه خيطُ دٍم؟

  .قالور فاطِْو ِعبء الخيوطُ
  

  

S  
lłçş¹]<ŁØéÛŸ< <

  

M< <
  هِرالهواء قطيع على َأجفاِن النَّ

وما يكتبه الماء جرمنْفًدى م  
رصاص الماء صبحاسي  

بعد قدالنَّقليٍل ي يانَهم لكِنس هار  
  .ِمن سعال وتَبقى لُعبةٌ

  

N< <
  كر ِبك ِظلُّتدثَّ

  ر من جنُونِهال تَسخَ



  

OL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

بلرما الكفر  
  ساعةَ الغَسقِِ

  بيلةم ِمنك الكلماِت النَّيتعلَّ
حين تتمز قُ ِرئةٌويكفر  

حشُمةٌو رابِبالس.  

  

O< <
شِْوشُ الصُأوور  

  المدارات كُوني حضن، كُوني ُأختَ قَدمي
  عِبأو زهرةَ التَّ

  بشروِد حنجرتي طُبخَتَوالم، ُل عليطاِوتَني الميوشْوشُ
  ينر بين قبضتَتكسأ

  فٌليبكي على ِحجري ِط
  يستغيثُ ِمن وجهي

  .الذي تهاوى في قفٍص شبح

  

P< <
  وتون على ِحباِل الميلتَفُّ ذينالَّ
  وابيتدون موعظةَ التَّذين يترصالَّ



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OM<  
  

  في صدِر المعنى ويبتِهجون
  خَت أسفارهوتفس، تُهمت آدميذي تورالَّ
  ون على ثَوِب نقائييلتفُّ ذينالَّ

ٍلتوسمخوا ِبج  
  .طر الم لم تُترجم أنثى

  

Q< <
  ارِعمصابيح الشَّ

تقتفي خُطى األعمدةتجاعيد   
  اعِة حجرةَ السبُأرتِّ
  افح ِبيقُ عليها جسدي الطَُّأعلِّ
رايين؟الشَّ أين  

  كِْتكيتَقلبي لم 
المصابيِحالن غُبار   

  .حائطٌ وبيت

  

R< <
  شُهب وجوهها حفرة

  ضا؟ الر لها ِغوايةُتأكانَ



  

ON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

   فضاء العناق؟ير يفردأكان لها سر
  أكان لها خاتم بياض؟

بحفرةٌ شُه رعليها القدرعبي  
   اكتراثدونمن 
جملُويها بالمتو.  

  

  

T  
…^’Žu< <

  
M< <

  الحقيقِة ثيابي فوقَ جسِم
  أقمشة أزرار بال

   عظام صدريأعد، حأتفتَّ
 منشفةٌالكتف عظمر ةِطب  

  حمرتْ نفْسها بدبٍق ألَبلَّ
  تْ أزرار الفَتْقواستعطفَ

تَستَّ ثُمرتْ ِبما ليس لدي. 



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OO<  
  

N< <
  ِعندك خيوطٌ

فَصكملي ما نَِسيتَ، ْل د كهواتر  
  جمعك ثُقب، يا ابن الحرِب

تَنشَِطجدىاأل ِمن أن ِبك ر. 
  

O< <
المفتاح هيكٌل عظمي  

لو تصرخُ ذاحبطاِمكِبح   
  أيها الباب العاِلقُ بي

على سفينتك  
نوح قَلِّّع رأس.  

  

P< <
  ديان ألِْسنَةٌهذان الثَّ

القبيلِة أدر دوفم  
  هذان الجرحان أحِصنةٌ

إمِش وحدك  
  .ةن الخارطفقن عواتَّ



  

OP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

Q< <
عقربهذا اليأس   

  .المة الظَّووأد على دكَّ
  

R< <
  مِهإلتَ، مِهإلتَ

  يءهذا الكالم النَّ
  واجِر، يك يدواطِه
   البدايةيبقَ ما يكِْمُل لم
  . حقِل األلغامها حفلةُإنَّ

  

  

U  
Í]†‰c< <

  

M< <
  يلةأسرفتُ اللَّ

  ا كان الحزنِصرفً



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OQ<  
  

  ه اآلخرونالذي يفعلُا م رأفكِّ
 رحين يفلتون من عرباِت العم

  تحت سماٍء كافرة؟
ثمرى ِجراحي؟يُل لتتدلَّ اللَّأهكذا ي  
  اِر والهواءالنَّ بين،  مسافرنيأشعر بأنَّ

  ولي بعض ذكرى، حقيبتي جسدي
  .الغُراب في العين التي التَهمها

  

N< <
الد ني دبابيرعواتتلسع  

أتحصمن الغاراتن  ائينبكهولة القر  
  ي من أجِل درٍع فالتوُأصلِّ

ٍبتكاِلكُلُّ شيٍء م  
  .ني ينبحذُى الذي يعوحتَّ

  

O< <
تَ الخوفُ صديقي بااأخير  
بقأتُ عينيوفَ،  على كتفهتُّر  

  .مشي األزمنةتحتَ ر ه أن تُخيفَخشيةَ



  

OR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

P< <
ه األوتاد؟ما الذي تُريد  

بقياما اللُّر  
  خبونه الصيسم أو ما

  األوتاد تجوع
  ما رأت رجالًكُلَّ
  ت عليهانثالَ

  راب من نوِمهيستيقظُ التُّ
الممر اتويخنقُ نبض  

هاأقفاِل اتُ حسرةَفتدخل الجاد.  

  

Q< <
فصافةُ تمشيالص  
حاملةٌفصافةُالص جسم  يحالر  
الرٍج رتُخَشِْخشُ ِبتُوي ضيعيح.  
  

R< <
  ِت االقفاصعطس، اءعطس الهو

ال، يور بين جسدي والطُّ،فصارم هواءازكوم.  



  

  

  

ML  

Ý^Ûÿè<₣ífñƒ< <
  

M< <
راِب التُّلها طاسةُ، أعضاؤه  

  ْلدخُأ: وقالت، ااألرض رسمت شقوقً

  .رقاء الزئبةُأنا الذِّ

  
N< <

رغيف األوصالفوقَ  شَهواِتهلم يدفن   
  دلَقَ إدامه ومطَق

  رمٌل
  .مامتلعقُ اليأصاِبعه 

  
O  

ذرعها شُجيرة كان،  أبيكاسم  
  .ت شرايين البحراقتلع سيان النِّطفلةُ



  

OT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

P 

  قوط للسهمومن تُ يا
الذي يكتبعنك   

يالطَّشتُم مي  
الهلو ويكتبةس.  

  
Q 

  رقعةٌ
رقعةٌوجه ك  
  ك رقعةٌكُلُّ

  المرآة رقعة مرسى
افاعذر مقصا هائج. 

  
R  

أطلُب مشورتَكلَم   
أيلصالها الص  

اللمعلى الس  
تحج رخروجي.  



  

  

  

MM  

|^Š³< <
  

M< <
مصيِد اللُّ انتاِن عائدتانر ؤلؤِمن  

  . المستقبلتمساح ببالششاٍر 

  
N< <

  في المزبلة
   لليتِْمٍةاألكثر مالئم يءعلى الشَّ عثرتُ
  حف الصريقاتُو ن إليه ليالًتسللَّ

  .ين بسَكينة عزلتهظَوليح، ليأخُذن مشورتَه

  
O< <
  الجنوب، ماُلالشَّ

  على أن ينفخا طفولتي تعاهدا
  .يركللسنًا بالو



  

PL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

P< <
تَأيبالم لُّ ها الوقح  

على راحتَونقشت، فتن تعفَّتحت م يك  
  وسام امرأٍة

يا وطن قبيح كوجه  
  ه خمائر الِخراف؟تجز عنق بثينة

  

Q< <
  رعيإبنُك الشَّ
  بال شرع

  سع نسيانهشا
هتِبرسبيل إع عابر  

  وارمِ  له خَمرتَك
  هاأقلّ
  .كرعتراف السا
  

R< <
   عشرةَ تمرةحدىإ

دى النَّعلى خَد  



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PM<  
  

عبيج  
   البكاء دم آخر؟هِل

  ماذا لو أضفتُ له
  ة؟إثنتي عشرة ضفَّ

كوكب خبابٍة تُقامرطَ على بو.  

  

  

MN  

l^]†ËÖ]<Łl^è]†Ú< <
  
M< <
النَّالص يجرح افذةرير  

   ذيَل الحائطتجر ثالثُ ساعاٍت
  خمس خانت خواء غرفتها

  المستلقي على البالط
  افذةهربتْ يده من النَّ

  ريرقتْ أماني الصوحقَّ
  .تا البوصلةأغمض ساعتاِن



  

PN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

N< <
  سجائر نفسي، نفسي
  ،  ذاكرتينأدخِّ

وأتحصفي مدخنةن   
  إله، وحدي

   .في سماٍء قذيفة

  
O< <
ردب  
ه يفتحأبواب  

  ِمن أين جئت؟
ردب جيبهفي  

  دبر
برد  

  قميصي ذراعي
  ...ىسأتغطَّ

  

   االحتماالتُِتتغطَّ
متُ بحىوأِصب ريالع.  



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PO<  
  

P< <
قلقليس ثمة ما ي  
   األرضتمثال

ة ماليس ثم ريتكو  
  أيها العورة

  

  .ينصتقماإلنسان الذي 

  

Q< <
  ها إيقاعيأعطيتُ، فراشةٌ

 ...اعيون الفراشاِت في المراي
  دىصهوةَ النَّ لنيترج فراشاتٌ
  ويرقُصن

   يا ولد، اهللا،اهللا
  .ك على ضمير العالمما أثقلَ

  
R< <
   ألنجوا خنزيررتُ أن أصبحفكَّ
  نيلَه ظلَّلكنَّ



  

PP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

  ق نفسه واندلَجتو وبوءم فٌلِط
  .ءالما ي يقيننِّأ أدري نلم أكُ

  

  

MO  

Øéâ`i< <
  

M< <
  له بياض األشياء

  قيض آلدميتيالنَّ، وسوادي
  

هيحوأني للم  
 .اقصالنَّي كما لو أنِّ

  
N< <

اهللا أألرض باب  
همفتاح  

  . الحاالت مشلوٌلفي كلِّ



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PQ<  
  

O< <
  الواقع داواةمِل

 أحتاجحقيقةأسبرين   
اوبحور  
ألطهأنبياء الكالمر .  

  

P< <
  أعتذر له، يصرخُ بي نومي

تاين شُلَّتَ اللَّولقدمي  
  عبارةعلى يقين ال
  ني وتكنس،تييماِه تعتذر لي

  

نم ،المكان يا معدن  
  إلى أين؟

  

Q< <
قفٌل تيخاص  
عائيمشنقةٌ د  

خلٍبعلى بساٍط م  
 تويطُ كجلباٍب وسٍخ



  

PR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<
  

   هذا القصفعالم كلُّ
  ما دمتُ لستُ إلي؟

  

R< <
تْ توأمينأنجب  

  سمراء الحقّ
يأم:  

  .نأنا والوط

  

  

MP  

fl†đŠÖ]<Łt^q‡< <
  
M< <

  في جيبي سواي
هأنفُض  
التَّ أهزسامح  

  هو اآلخَر



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PS<  
  

  ر آخَنصف
  تالشى ىٍء سيبتهذيٍب
  امومس بمن يهذِّ
   في وسخ مقاهي الحارة؟عالقةً

  

N< <
   سياقةوِد رخصةُللد تليس
  اِت همسي بمحطَّيقفُ

  محنةُ شفتي
  جيه الشَّركنُ
   غيريةٌوِد ضحيللد تليس
ها النَّأيرغبة انتهاكي؟ألَ، هر ك  

  
O< <

  ضوضاء مدينة
شرطأدار  هالمريور يد  
  م سير األجراسلينظِّ
  ه يداس يرفعخَّالنَّ

المدينةليصفع .  



  

PT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

P< <
  المراهنة سنةٌ تسترخي على

  هويم التَّوتقرُأ
جاعيد من التَّامزيد  

األبقى المتو.  
  

Q< <
عليك؟ُلأيحص كقبر أن يفيض   
   الفاتحة أم الفواتح؟سورةُ

  

R< <
   عن الورد؟أو تتحدثُ

   أن يراكلحظةَ
  رم زجاج السيتهشَّ

 .)عارستَالكتاب الممي، إس(
 
  

  

  



  

  

  

MQ  

lłçş¹]<₣ìø‘< <
  

M< <
  اتْه مدرستُه عاليأخَذَ، أمِس
ة بياٍضكغر فّللص  
واليوم جنتاه  

  ى عليهما الِجراحسكرتان تتمشَّ
  عائٍم عيناه على رصيٍف
رفَلَتَتْ منهما الصو  

  شارد ماؤهما حيث إلٍه آفٍل
  مادناسل الرهما لتَأوراقَ تسدالن

  .سنافر غضبهما المنكَّ
  

   ستانعيناه المنكَّ

  حو منهما الصسقطَ
  ومضى

ومىءكيفما يإليه الر ب.  



  

QL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

N< <
أن يموتَال يمكن ورد   
   القبرلقد أخطَأ
توريِتلْال تحم كه وزر  

  دمه قالدةُ وعدك، شهيد كون جناح
  مش رووعدك طرفةُ

  لوالد ضوءأخطاء و
  ك المئذنةوتهتُّ

  تكحديد لقاح دفَّ
ال يموتالورد   
  مناديُل القمح كحبيبتُ

هان رافقَضياؤك م  
حقالً يغازلوأجهد   
الة حياة أخرىالص  
  ينا ولبسناكصلَّ

لبسناكوتاهت بنا الحجب   
  بنافانتص، كنا عرشُنَّألنا ى ِخحتَّ

  

هوذا المتُويجر بياض ك  
  .ك أن يأكلَ قبَلهكُلَّ



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QM<  
  

O< <
  هاطينَ ُأعطي نفسي

  كفيها صورتَ أنفخُ
كي تُحاذرني الد؛اباتب  

  لقتُل يصرخأ
والداباتُ كالمب  

   حين تمحوني أنت؟ماذا أقوُل
  هك أدعو ميا،أفتح صدري

فيفقسبعوض الد اباتب  
  كدون حذر يحصدمن 
حين صلَّ، اهربى المالحرب  آلالتتُو  

  ك قبعةًن يلبسأ خشيتُ،  عليكخشيتُ
  يت اهتدويقوَل
   زائٌلمحالةَ  ال شيٍءكلُّ
يرب،هل منحتَ الم وك؟تَتَ ألوهي  

  
P< <

إجهر  
  ك نذيرذيفتُق



  

QN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ
  

   االشجار كفرتَقالِت
  خُل النَّقاَل
يتَوسمنفس ك ؟اإله  

على صورتهني كما قاَلرتَبل صو   
  يكني يدوقلتُ اعِط

 القنابِل ِقبلةُي أنِّ  على يقينكنتُ
اإلوأن لهغير الص  
يسبظايا بالشَّح  

  وحين يستنفد
  أشالء قطرات

قطراتاألعاب   
  مطر أصابع

  .تسجد الحرب إللٍه قتيل

  
Q< <
  اشةفئوا الشَّأِط
  ئوا األضواءأطِف

تيربوبي  
  .شياءألا ستحرقُ



  

<ØËŽ<l]†Òÿ„ŁÚ<àŽÚ£]<<<<<<<<h†<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QO<  
  

R< <
جواأخر  
  تمنيا تحطَّ الدقاعةُ

   .تلَانفص رقبتي عن جسدي
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  ٧..... ........................................................ألبحر ليس ِطفالً

  ١١....... ................................................إمرأةٌ واحدةٌ ال تكفي

   ١٧...... ........................................................ البرتقالأغنيةُ

  ٢٠..... .................................................................مأوى

  ٢٣...... ............................................................باتِّجاه اللِّه

  ٢٦...... ................................................................قربان

  ٢٩..... .........................................................تجميُل الموت

  ٣٢...... ...............................................................حصار

  ٣٤... .................................................................إسراف

  ٣٧. ..................................................................ذئبةُ يمام

  ٣٩..... ................................................................تمساح

  ٤١.. ........................................................مراياتُ الفراشات

  ٤٤....... ...............................................................تأهيل

رالس ٤٦.......... ......................................................زجاج  

  ٤٩... ............................................................صالةُ الموت
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