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  ,أنا املثقل باألزمنةأنا املثقل باألزمنةأنا املثقل باألزمنةأنا املثقل باألزمنة

  الضوء الذي ال يتحرك من مكانه إال ليغري لونهالضوء الذي ال يتحرك من مكانه إال ليغري لونهالضوء الذي ال يتحرك من مكانه إال ليغري لونهالضوء الذي ال يتحرك من مكانه إال ليغري لونه وأنتوأنتوأنتوأنت

  اجلرح املطل من عني الدرعاجلرح املطل من عني الدرعاجلرح املطل من عني الدرعاجلرح املطل من عني الدرعأنا أنا أنا أنا  ,

  وأنت الرمية اخلاطئةوأنت الرمية اخلاطئةوأنت الرمية اخلاطئةوأنت الرمية اخلاطئة

  , والرئة األرملةوالرئة األرملةوالرئة األرملةوالرئة األرملة

  أنا السواد الغائرأنا السواد الغائرأنا السواد الغائرأنا السواد الغائر

 . احللقة التي يتحرك فيها ا=نوناحللقة التي يتحرك فيها ا=نوناحللقة التي يتحرك فيها ا=نوناحللقة التي يتحرك فيها ا=نون وأنتوأنتوأنتوأنت

 , أرهق الركب حنجرة السراجأرهق الركب حنجرة السراجأرهق الركب حنجرة السراجأرهق الركب حنجرة السراج

 , زلزلة اخلطيئةزلزلة اخلطيئةزلزلة اخلطيئةزلزلة اخلطيئة

 , تربج السكرتربج السكرتربج السكرتربج السكر

 , أرهقني ما يدور يف خلد هذا الذي يعرب ساكناأرهقني ما يدور يف خلد هذا الذي يعرب ساكناأرهقني ما يدور يف خلد هذا الذي يعرب ساكناأرهقني ما يدور يف خلد هذا الذي يعرب ساكنا

 عيني وحيبس سكان روحيعيني وحيبس سكان روحيعيني وحيبس سكان روحيعيني وحيبس سكان روحي يقف يف منتصفيقف يف منتصفيقف يف منتصفيقف يف منتصف

 , قذف البالبل باحلمم والنوارس بالنارقذف البالبل باحلمم والنوارس بالنارقذف البالبل باحلمم والنوارس بالنارقذف البالبل باحلمم والنوارس بالناريييي

 . بذنب واحدبذنب واحدبذنب واحدبذنب واحد وال يكاد يشعروال يكاد يشعروال يكاد يشعروال يكاد يشعر

 ما أقسى هذه الفكرة القدميةما أقسى هذه الفكرة القدميةما أقسى هذه الفكرة القدميةما أقسى هذه الفكرة القدمية

  فما واحدافما واحدافما واحدافما واحدا آملني جدا أن ال جتد كل تلك األغنياتآملني جدا أن ال جتد كل تلك األغنياتآملني جدا أن ال جتد كل تلك األغنياتآملني جدا أن ال جتد كل تلك األغنيات

  وال جيد اجلريح يف معركة حتدث يف آخر أنفاس الصنموال جيد اجلريح يف معركة حتدث يف آخر أنفاس الصنموال جيد اجلريح يف معركة حتدث يف آخر أنفاس الصنموال جيد اجلريح يف معركة حتدث يف آخر أنفاس الصنم

 ميوت وهو يدافع عن قلعته األخريةميوت وهو يدافع عن قلعته األخريةميوت وهو يدافع عن قلعته األخريةميوت وهو يدافع عن قلعته األخرية أي عزاء يف أنأي عزاء يف أنأي عزاء يف أنأي عزاء يف أن

  نابلنابلنابلنابلمن فتح البوابة وغدر بالسمن فتح البوابة وغدر بالسمن فتح البوابة وغدر بالسمن فتح البوابة وغدر بالس

 , قبل أوانهاقبل أوانهاقبل أوانهاقبل أوانها وداهم الثمرةوداهم الثمرةوداهم الثمرةوداهم الثمرة

 . من فعل كل هذا بك يا ليلىمن فعل كل هذا بك يا ليلىمن فعل كل هذا بك يا ليلىمن فعل كل هذا بك يا ليلى
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  , األضرحة الفسيحةاألضرحة الفسيحةاألضرحة الفسيحةاألضرحة الفسيحة الطاعون يتجول يفالطاعون يتجول يفالطاعون يتجول يفالطاعون يتجول يف

  وال متوت الوردة إال على رصيف عاريوال متوت الوردة إال على رصيف عاريوال متوت الوردة إال على رصيف عاريوال متوت الوردة إال على رصيف عاري

  , الناجي الوحيد من املذحبةالناجي الوحيد من املذحبةالناجي الوحيد من املذحبةالناجي الوحيد من املذحبة و يدخل الرماد يف قلبو يدخل الرماد يف قلبو يدخل الرماد يف قلبو يدخل الرماد يف قلب

  . وتقف الرؤيا حاملة أدلة على املشهد املغيبوتقف الرؤيا حاملة أدلة على املشهد املغيبوتقف الرؤيا حاملة أدلة على املشهد املغيبوتقف الرؤيا حاملة أدلة على املشهد املغيب

  ية انهارت بال مقاومةية انهارت بال مقاومةية انهارت بال مقاومةية انهارت بال مقاومةساللة نقساللة نقساللة نقساللة نق

  , أمام كم الكسور الذي تركته غريزة احلبأمام كم الكسور الذي تركته غريزة احلبأمام كم الكسور الذي تركته غريزة احلبأمام كم الكسور الذي تركته غريزة احلب

  احلب الذي تفتت جهاته الثمانيةاحلب الذي تفتت جهاته الثمانيةاحلب الذي تفتت جهاته الثمانيةاحلب الذي تفتت جهاته الثمانية

  . الوحيدالوحيدالوحيدالوحيد وفقأت العصفورة املكبلة باحلديد جناحهوفقأت العصفورة املكبلة باحلديد جناحهوفقأت العصفورة املكبلة باحلديد جناحهوفقأت العصفورة املكبلة باحلديد جناحه

  ملاذا استقالت امليمنةملاذا استقالت امليمنةملاذا استقالت امليمنةملاذا استقالت امليمنة

  وبرتت القصيدة قافيتهاوبرتت القصيدة قافيتهاوبرتت القصيدة قافيتهاوبرتت القصيدة قافيتها

  , ثقوبهاثقوبهاثقوبهاثقوبها وأيقظت األشرعةوأيقظت األشرعةوأيقظت األشرعةوأيقظت األشرعة

  , هل هي مرارة الرؤية التي أجد يف جفنيهل هي مرارة الرؤية التي أجد يف جفنيهل هي مرارة الرؤية التي أجد يف جفنيهل هي مرارة الرؤية التي أجد يف جفني

  واإلنكار الذي عاقرتهواإلنكار الذي عاقرتهواإلنكار الذي عاقرتهواإلنكار الذي عاقرته التخدير الذي أدمنتهالتخدير الذي أدمنتهالتخدير الذي أدمنتهالتخدير الذي أدمنتهأم هو أم هو أم هو أم هو 

  واحلقيقة التي ختيلت وجهها بال مساحيقواحلقيقة التي ختيلت وجهها بال مساحيقواحلقيقة التي ختيلت وجهها بال مساحيقواحلقيقة التي ختيلت وجهها بال مساحيق

  بني قبح وحسن فماتتبني قبح وحسن فماتتبني قبح وحسن فماتتبني قبح وحسن فماتت فبدت تتأرجحفبدت تتأرجحفبدت تتأرجحفبدت تتأرجح
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  أيها املدانأيها املدانأيها املدانأيها املدان، ، ، ، أحرقت كل شيء أحرقت كل شيء أحرقت كل شيء أحرقت كل شيء 

  , ولست تعرتف بأنك الغسق الذي قبلته الشمسولست تعرتف بأنك الغسق الذي قبلته الشمسولست تعرتف بأنك الغسق الذي قبلته الشمسولست تعرتف بأنك الغسق الذي قبلته الشمس

  , املرمريةاملرمريةاملرمريةاملرمرية أيها املطارد يف أزقة العصورأيها املطارد يف أزقة العصورأيها املطارد يف أزقة العصورأيها املطارد يف أزقة العصور

  ه الشهادةه الشهادةه الشهادةه الشهادةال تكف عن هذال تكف عن هذال تكف عن هذال تكف عن هذ

  , وكلما سكبت اجلنائن روحا جديدة يف مأمتكوكلما سكبت اجلنائن روحا جديدة يف مأمتكوكلما سكبت اجلنائن روحا جديدة يف مأمتكوكلما سكبت اجلنائن روحا جديدة يف مأمتك

  , استشهدت جاريتك الفضيةاستشهدت جاريتك الفضيةاستشهدت جاريتك الفضيةاستشهدت جاريتك الفضية

  .أمساء الغزالنأمساء الغزالنأمساء الغزالنأمساء الغزالن كلما أفقت من قدر سقطت يف حرب غري عادلة معكلما أفقت من قدر سقطت يف حرب غري عادلة معكلما أفقت من قدر سقطت يف حرب غري عادلة معكلما أفقت من قدر سقطت يف حرب غري عادلة مع

  , اعرف وجهتك هذهاعرف وجهتك هذهاعرف وجهتك هذهاعرف وجهتك هذه

  . هذه اليتيمة التي نشأت يف غابة حمرماتهذه اليتيمة التي نشأت يف غابة حمرماتهذه اليتيمة التي نشأت يف غابة حمرماتهذه اليتيمة التي نشأت يف غابة حمرمات

  أحرقت أغاريد اجلذعأحرقت أغاريد اجلذعأحرقت أغاريد اجلذعأحرقت أغاريد اجلذع

  وأوصاف اهلدهدوأوصاف اهلدهدوأوصاف اهلدهدوأوصاف اهلدهد

  .ودليل اهلروب األسودودليل اهلروب األسودودليل اهلروب األسودودليل اهلروب األسود

  الذي سيفكر بطريقة ماالذي سيفكر بطريقة ماالذي سيفكر بطريقة ماالذي سيفكر بطريقة ما  حديث حديث حديث حديثأحرقتأحرقتأحرقتأحرقت

  . ليفتح بابا سريا للولوج إىل قلب أغنيتهليفتح بابا سريا للولوج إىل قلب أغنيتهليفتح بابا سريا للولوج إىل قلب أغنيتهليفتح بابا سريا للولوج إىل قلب أغنيته

  املثالياتاملثالياتاملثالياتاملثاليات أحرقت ثيابأحرقت ثيابأحرقت ثيابأحرقت ثياب

  وألوية األعرتافاتوألوية األعرتافاتوألوية األعرتافاتوألوية األعرتافات

  . وميادين الشعاراتوميادين الشعاراتوميادين الشعاراتوميادين الشعارات

  احتاجت احلضارة الربتقاليةاحتاجت احلضارة الربتقاليةاحتاجت احلضارة الربتقاليةاحتاجت احلضارة الربتقالية أحرقت يف حلظة ماأحرقت يف حلظة ماأحرقت يف حلظة ماأحرقت يف حلظة ما

  , أللف مئذنة لبنائهأللف مئذنة لبنائهأللف مئذنة لبنائهأللف مئذنة لبنائه

  ابتسمتابتسمتابتسمتابتسمت خالل نزوة شديدة الوهنخالل نزوة شديدة الوهنخالل نزوة شديدة الوهنخالل نزوة شديدة الوهن

  . وأنت تغط يف غبار ما حطمتوأنت تغط يف غبار ما حطمتوأنت تغط يف غبار ما حطمتوأنت تغط يف غبار ما حطمت

 ذي مل حترقه بعد ؟ذي مل حترقه بعد ؟ذي مل حترقه بعد ؟ذي مل حترقه بعد ؟مالمالمالمال
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  , أشك يف أنك منحوتة من البدايةأشك يف أنك منحوتة من البدايةأشك يف أنك منحوتة من البدايةأشك يف أنك منحوتة من البداية

  , ألنك ال تغادرين تلك الستارةألنك ال تغادرين تلك الستارةألنك ال تغادرين تلك الستارةألنك ال تغادرين تلك الستارة

  كأنك بوجه واحد وشعور واحد ونفس واحدكأنك بوجه واحد وشعور واحد ونفس واحدكأنك بوجه واحد وشعور واحد ونفس واحدكأنك بوجه واحد وشعور واحد ونفس واحد

  وحىت رذاذ صبحك ال يزالوحىت رذاذ صبحك ال يزالوحىت رذاذ صبحك ال يزالوحىت رذاذ صبحك ال يزال

  , مالحمه جيري يف عروق الصورةمالحمه جيري يف عروق الصورةمالحمه جيري يف عروق الصورةمالحمه جيري يف عروق الصورة وبكلوبكلوبكلوبكل

  , هل أنت ضباب أم شريط أصفر على خصر هديةهل أنت ضباب أم شريط أصفر على خصر هديةهل أنت ضباب أم شريط أصفر على خصر هديةهل أنت ضباب أم شريط أصفر على خصر هدية

  , ان وال التفاحان وال التفاحان وال التفاحان وال التفاحأجدك يف الرمأجدك يف الرمأجدك يف الرمأجدك يف الرم ململململ

  . وال حملت لك ظال يف املمر بني املصباح و الساريةوال حملت لك ظال يف املمر بني املصباح و الساريةوال حملت لك ظال يف املمر بني املصباح و الساريةوال حملت لك ظال يف املمر بني املصباح و السارية

  بل أنا على يقني من أن دائرتك الثالثةبل أنا على يقني من أن دائرتك الثالثةبل أنا على يقني من أن دائرتك الثالثةبل أنا على يقني من أن دائرتك الثالثة

  ترفل يف نعيم خلوتهاترفل يف نعيم خلوتهاترفل يف نعيم خلوتهاترفل يف نعيم خلوتها

  أبدا بتهيئة املوقدأبدا بتهيئة املوقدأبدا بتهيئة املوقدأبدا بتهيئة املوقد وال تفكرينوال تفكرينوال تفكرينوال تفكرين

  وال إجياد األعذاروال إجياد األعذاروال إجياد األعذاروال إجياد األعذار

  . التي جتيدين بدقة متناهية حبك نقوشهاالتي جتيدين بدقة متناهية حبك نقوشهاالتي جتيدين بدقة متناهية حبك نقوشهاالتي جتيدين بدقة متناهية حبك نقوشها

 ال أشك أبدا يف أنك سرب يف لوحة زيتيةال أشك أبدا يف أنك سرب يف لوحة زيتيةال أشك أبدا يف أنك سرب يف لوحة زيتيةال أشك أبدا يف أنك سرب يف لوحة زيتية

 , نادق مهزومنينادق مهزومنينادق مهزومنينادق مهزومنيأو بأو بأو بأو ب

  . زواياك رصاصة هادئة مستقرة يف نسيج أبيضزواياك رصاصة هادئة مستقرة يف نسيج أبيضزواياك رصاصة هادئة مستقرة يف نسيج أبيضزواياك رصاصة هادئة مستقرة يف نسيج أبيض أنت يف أمجلأنت يف أمجلأنت يف أمجلأنت يف أمجل

  عاصمةعاصمةعاصمةعاصمة تعددت اخليام ومل أجد هلذه القبيلةتعددت اخليام ومل أجد هلذه القبيلةتعددت اخليام ومل أجد هلذه القبيلةتعددت اخليام ومل أجد هلذه القبيلة

  ومل أعثر يف كل ما تكتنزينومل أعثر يف كل ما تكتنزينومل أعثر يف كل ما تكتنزينومل أعثر يف كل ما تكتنزين

  . أي ثرثرةأي ثرثرةأي ثرثرةأي ثرثرة
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  -  يف مقلتي يف مقلتي يف مقلتي يف مقلتي-هنا هنا هنا هنا 

  .يدخل ا=دافيدخل ا=دافيدخل ا=دافيدخل ا=داف

 . لكن بال ربانلكن بال ربانلكن بال ربانلكن بال ربان تعود السفينة بالذهبتعود السفينة بالذهبتعود السفينة بالذهبتعود السفينة بالذهب

 , هذا النحوهذا النحوهذا النحوهذا النحوال ليس األمر على ال ليس األمر على ال ليس األمر على ال ليس األمر على 

  . وليس أبدا كما تظننيوليس أبدا كما تظننيوليس أبدا كما تظننيوليس أبدا كما تظنني

 تعنني أن كل أجنحة الفراشات املوجودةتعنني أن كل أجنحة الفراشات املوجودةتعنني أن كل أجنحة الفراشات املوجودةتعنني أن كل أجنحة الفراشات املوجودة هلهلهلهل

 واحدةواحدةواحدةواحدة يف هذه اجلرة مل تستطع محل قطرة روحيف هذه اجلرة مل تستطع محل قطرة روحيف هذه اجلرة مل تستطع محل قطرة روحيف هذه اجلرة مل تستطع محل قطرة روح

  , مل تقدر على حتمل نسمة ريح مرهفةمل تقدر على حتمل نسمة ريح مرهفةمل تقدر على حتمل نسمة ريح مرهفةمل تقدر على حتمل نسمة ريح مرهفة

  . ال أظن هذا معقوالال أظن هذا معقوالال أظن هذا معقوالال أظن هذا معقوال

  تفسرين إذا قدرة طفلة صغريةتفسرين إذا قدرة طفلة صغريةتفسرين إذا قدرة طفلة صغريةتفسرين إذا قدرة طفلة صغرية كيفكيفكيفكيف

  , على قول احلكمة وهي يف املهدعلى قول احلكمة وهي يف املهدعلى قول احلكمة وهي يف املهدعلى قول احلكمة وهي يف املهد

  .  ا=رة لكل هذا الكم من الكواكب ا=رة لكل هذا الكم من الكواكب ا=رة لكل هذا الكم من الكواكب ا=رة لكل هذا الكم من الكواكبمحل هذهمحل هذهمحل هذهمحل هذه كيف تفسرين إذاكيف تفسرين إذاكيف تفسرين إذاكيف تفسرين إذا

  جيب أن تفكري بشكل أعمقجيب أن تفكري بشكل أعمقجيب أن تفكري بشكل أعمقجيب أن تفكري بشكل أعمق

  . احلبيبة التي جتلس جبانب النافذةاحلبيبة التي جتلس جبانب النافذةاحلبيبة التي جتلس جبانب النافذةاحلبيبة التي جتلس جبانب النافذة من عقلمن عقلمن عقلمن عقل

  أنت اآلن على بعد شجرة من هذا العصفورأنت اآلن على بعد شجرة من هذا العصفورأنت اآلن على بعد شجرة من هذا العصفورأنت اآلن على بعد شجرة من هذا العصفور

  , وال تزالني تفكرين يف الطعام الذي ستأتي به حوصلتهوال تزالني تفكرين يف الطعام الذي ستأتي به حوصلتهوال تزالني تفكرين يف الطعام الذي ستأتي به حوصلتهوال تزالني تفكرين يف الطعام الذي ستأتي به حوصلته

  ماذا لو انقرضت الزهورماذا لو انقرضت الزهورماذا لو انقرضت الزهورماذا لو انقرضت الزهور

  ومل تعد هناك رحلة بني املرمر واخلطواتومل تعد هناك رحلة بني املرمر واخلطواتومل تعد هناك رحلة بني املرمر واخلطواتومل تعد هناك رحلة بني املرمر واخلطوات

  , النوم لفانوسها الوحيدالنوم لفانوسها الوحيدالنوم لفانوسها الوحيدالنوم لفانوسها الوحيد تعد هناك حكاية حتكيها األم قبلتعد هناك حكاية حتكيها األم قبلتعد هناك حكاية حتكيها األم قبلتعد هناك حكاية حتكيها األم قبلمل مل مل مل 

  , هل ستتمكنني من تهدئة امللح يف هذا األزل الباهتهل ستتمكنني من تهدئة امللح يف هذا األزل الباهتهل ستتمكنني من تهدئة امللح يف هذا األزل الباهتهل ستتمكنني من تهدئة امللح يف هذا األزل الباهت

 . ال أظن هذا أبداال أظن هذا أبداال أظن هذا أبداال أظن هذا أبدا
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  انتحر الكالمانتحر الكالمانتحر الكالمانتحر الكالم

  , حينما داست الفؤاد الدقيقة التي تنزفحينما داست الفؤاد الدقيقة التي تنزفحينما داست الفؤاد الدقيقة التي تنزفحينما داست الفؤاد الدقيقة التي تنزف

  , خاطت األفق مرجانهخاطت األفق مرجانهخاطت األفق مرجانهخاطت األفق مرجانه

  ارتدت ثوبها حينما افلت الرؤيةارتدت ثوبها حينما افلت الرؤيةارتدت ثوبها حينما افلت الرؤيةارتدت ثوبها حينما افلت الرؤية

  . خل ا=نون فضائهخل ا=نون فضائهخل ا=نون فضائهخل ا=نون فضائهودودودود

  , متزقت اللغة الربيئة وفقدت الكلمة الغريبة عذريتهامتزقت اللغة الربيئة وفقدت الكلمة الغريبة عذريتهامتزقت اللغة الربيئة وفقدت الكلمة الغريبة عذريتهامتزقت اللغة الربيئة وفقدت الكلمة الغريبة عذريتها

  . أسندت رأسها على الفأسأسندت رأسها على الفأسأسندت رأسها على الفأسأسندت رأسها على الفأس مل تعد غريبة وقدمل تعد غريبة وقدمل تعد غريبة وقدمل تعد غريبة وقد

  , امليتة التي أصرت أن ال تعربامليتة التي أصرت أن ال تعربامليتة التي أصرت أن ال تعربامليتة التي أصرت أن ال تعرب

  ,احلورية جتمدت يف رحم أغنيةاحلورية جتمدت يف رحم أغنيةاحلورية جتمدت يف رحم أغنيةاحلورية جتمدت يف رحم أغنية حينما افرتستحينما افرتستحينما افرتستحينما افرتست

  , ملاذا تعرب وهي مل تعرف الفلسفة قطملاذا تعرب وهي مل تعرف الفلسفة قطملاذا تعرب وهي مل تعرف الفلسفة قطملاذا تعرب وهي مل تعرف الفلسفة قط

  . ليء باأللغامليء باأللغامليء باأللغامليء باأللغامتكتب والشارع مليء بالنهش متكتب والشارع مليء بالنهش متكتب والشارع مليء بالنهش متكتب والشارع مليء بالنهش م ملاذاملاذاملاذاملاذا

  البد من إن هذا الغرق أنيقالبد من إن هذا الغرق أنيقالبد من إن هذا الغرق أنيقالبد من إن هذا الغرق أنيق

  , كيف أفسر توازن اجلليدكيف أفسر توازن اجلليدكيف أفسر توازن اجلليدكيف أفسر توازن اجلليد وإالوإالوإالوإال

  كيف افهم فسيفساء هذه الصومعةكيف افهم فسيفساء هذه الصومعةكيف افهم فسيفساء هذه الصومعةكيف افهم فسيفساء هذه الصومعة

  . رايته يف قلب العشبة أي معىن أصالرايته يف قلب العشبة أي معىن أصالرايته يف قلب العشبة أي معىن أصالرايته يف قلب العشبة أي معىن أصال هذا إن كان يف ماهذا إن كان يف ماهذا إن كان يف ماهذا إن كان يف ما

  هل حيتاج املناخ لقاموسهل حيتاج املناخ لقاموسهل حيتاج املناخ لقاموسهل حيتاج املناخ لقاموس

  . يريد دخان نار أن يرسلهيريد دخان نار أن يرسلهيريد دخان نار أن يرسلهيريد دخان نار أن يرسله لكي يدرك مالكي يدرك مالكي يدرك مالكي يدرك ما

  , اآلن عرفت ملاذا اخرتع القفلاآلن عرفت ملاذا اخرتع القفلاآلن عرفت ملاذا اخرتع القفلاآلن عرفت ملاذا اخرتع القفل

  لبئرلبئرلبئرلبئر حيتاج السرحيتاج السرحيتاج السرحيتاج السروملاذا وملاذا وملاذا وملاذا 

  وال حتتاج أية نوبة املوال حتتاج أية نوبة املوال حتتاج أية نوبة املوال حتتاج أية نوبة امل

  , إال لبضعه جدران وليلة جنائزيةإال لبضعه جدران وليلة جنائزيةإال لبضعه جدران وليلة جنائزيةإال لبضعه جدران وليلة جنائزية

 .الليلةالليلةالليلةالليلة كهذهكهذهكهذهكهذه
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  رمبا تبتسم اجلرمية ساخرة من التابوترمبا تبتسم اجلرمية ساخرة من التابوترمبا تبتسم اجلرمية ساخرة من التابوترمبا تبتسم اجلرمية ساخرة من التابوت

  وتغتسل الكذبة يف فم رجلوتغتسل الكذبة يف فم رجلوتغتسل الكذبة يف فم رجلوتغتسل الكذبة يف فم رجل

  رمبا جتد الفريسة لغمارمبا جتد الفريسة لغمارمبا جتد الفريسة لغمارمبا جتد الفريسة لغما

  ورمبا ال جتدورمبا ال جتدورمبا ال جتدورمبا ال جتد

  لكن أصدق ما حدث حلظة غاب الظالللكن أصدق ما حدث حلظة غاب الظالللكن أصدق ما حدث حلظة غاب الظالللكن أصدق ما حدث حلظة غاب الظالل

  , تركتهتركتهتركتهتركتههو عطر صارخ اللون هو عطر صارخ اللون هو عطر صارخ اللون هو عطر صارخ اللون 

  رمبا ينتهي غليان الرسالةرمبا ينتهي غليان الرسالةرمبا ينتهي غليان الرسالةرمبا ينتهي غليان الرسالة

  يلوح ملن تذهب بال عودةيلوح ملن تذهب بال عودةيلوح ملن تذهب بال عودةيلوح ملن تذهب بال عودة وال يبقى أفق ملنوال يبقى أفق ملنوال يبقى أفق ملنوال يبقى أفق ملن

  لكن أعذب ما أحس به قيسلكن أعذب ما أحس به قيسلكن أعذب ما أحس به قيسلكن أعذب ما أحس به قيس

  . املدن اخلاسرةاملدن اخلاسرةاملدن اخلاسرةاملدن اخلاسرة هو قميص ليلى املطرز بأمساءهو قميص ليلى املطرز بأمساءهو قميص ليلى املطرز بأمساءهو قميص ليلى املطرز بأمساء

  حقيقة مل يكن عذبا كما يظن أي عاشق ساذج وذكيحقيقة مل يكن عذبا كما يظن أي عاشق ساذج وذكيحقيقة مل يكن عذبا كما يظن أي عاشق ساذج وذكيحقيقة مل يكن عذبا كما يظن أي عاشق ساذج وذكي

  للماءللماءللماءللماء لكنه مييللكنه مييللكنه مييللكنه مييل

  وينتصر للرباءةوينتصر للرباءةوينتصر للرباءةوينتصر للرباءة

  لةلةلةلةويقر بكل أخطاء جسد التي تبكي كل ليويقر بكل أخطاء جسد التي تبكي كل ليويقر بكل أخطاء جسد التي تبكي كل ليويقر بكل أخطاء جسد التي تبكي كل لي

  . يف كل هذا الغباء أي منديل وال حىت ورقيايف كل هذا الغباء أي منديل وال حىت ورقيايف كل هذا الغباء أي منديل وال حىت ورقيايف كل هذا الغباء أي منديل وال حىت ورقيا وهي ال جتدوهي ال جتدوهي ال جتدوهي ال جتد

  سافرت عرب عينهاسافرت عرب عينهاسافرت عرب عينهاسافرت عرب عينها

  القبلةالقبلةالقبلةالقبلة وبلغت جمدوبلغت جمدوبلغت جمدوبلغت جمد

  وأيقنت يف خضم اعتزازي برحيقهاوأيقنت يف خضم اعتزازي برحيقهاوأيقنت يف خضم اعتزازي برحيقهاوأيقنت يف خضم اعتزازي برحيقها

  غرفة ورديةغرفة ورديةغرفة ورديةغرفة وردية أن الورود تنسج نسجا لتعلق على حائطأن الورود تنسج نسجا لتعلق على حائطأن الورود تنسج نسجا لتعلق على حائطأن الورود تنسج نسجا لتعلق على حائط

  . ال لرتمى بكل ال مباالة يف أي زاوية صوفيةال لرتمى بكل ال مباالة يف أي زاوية صوفيةال لرتمى بكل ال مباالة يف أي زاوية صوفيةال لرتمى بكل ال مباالة يف أي زاوية صوفية

  اقسم هذه املرةاقسم هذه املرةاقسم هذه املرةاقسم هذه املرة أيقنت وال أريد أنأيقنت وال أريد أنأيقنت وال أريد أنأيقنت وال أريد أن

 ! ر شعرر شعرر شعرر شعرأن الشعأن الشعأن الشعأن الشع
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  , انتظرت كل هذا صدقينيانتظرت كل هذا صدقينيانتظرت كل هذا صدقينيانتظرت كل هذا صدقيني

  ليس كله فأنا مل أكن أعرف يف وقتها أن كل هذاليس كله فأنا مل أكن أعرف يف وقتها أن كل هذاليس كله فأنا مل أكن أعرف يف وقتها أن كل هذاليس كله فأنا مل أكن أعرف يف وقتها أن كل هذا

  سيكون جزءا من عالقة بني ورقتنيسيكون جزءا من عالقة بني ورقتنيسيكون جزءا من عالقة بني ورقتنيسيكون جزءا من عالقة بني ورقتني.

  , لكنه كان بأوصافه الطفولية يف خميلتيلكنه كان بأوصافه الطفولية يف خميلتيلكنه كان بأوصافه الطفولية يف خميلتيلكنه كان بأوصافه الطفولية يف خميلتي

  , كالطفل الذي بكى يف أول يوم له يف املدرسة بكيتكالطفل الذي بكى يف أول يوم له يف املدرسة بكيتكالطفل الذي بكى يف أول يوم له يف املدرسة بكيتكالطفل الذي بكى يف أول يوم له يف املدرسة بكيت

  , التخرج محلت قصيدتيالتخرج محلت قصيدتيالتخرج محلت قصيدتيالتخرج محلت قصيدتي وكاألخرق الذي حيمل شهادةوكاألخرق الذي حيمل شهادةوكاألخرق الذي حيمل شهادةوكاألخرق الذي حيمل شهادة

  . وأصبحت أبشر الطرقات بأنني مشلول ببالهة متجليةوأصبحت أبشر الطرقات بأنني مشلول ببالهة متجليةوأصبحت أبشر الطرقات بأنني مشلول ببالهة متجليةوأصبحت أبشر الطرقات بأنني مشلول ببالهة متجلية

  جتاوزت مرحلة النقوش البابليةجتاوزت مرحلة النقوش البابليةجتاوزت مرحلة النقوش البابليةجتاوزت مرحلة النقوش البابلية لقدلقدلقدلقد

  .وأصبحت اقطع كل يوم رحلتني عرب مقابر امللوكوأصبحت اقطع كل يوم رحلتني عرب مقابر امللوكوأصبحت اقطع كل يوم رحلتني عرب مقابر امللوكوأصبحت اقطع كل يوم رحلتني عرب مقابر امللوك

  زيفت وجهي وفمي ويدي وصدريزيفت وجهي وفمي ويدي وصدريزيفت وجهي وفمي ويدي وصدريزيفت وجهي وفمي ويدي وصدري

  , وغريت معامل قلبي وأصبح ال يدق أبداوغريت معامل قلبي وأصبح ال يدق أبداوغريت معامل قلبي وأصبح ال يدق أبداوغريت معامل قلبي وأصبح ال يدق أبدا

  . أسعدني باألنصال التي ال تؤملأسعدني باألنصال التي ال تؤملأسعدني باألنصال التي ال تؤملأسعدني باألنصال التي ال تؤمل فمافمافمافما

  زني فأنا خبري الصدوع واإلنهياراتزني فأنا خبري الصدوع واإلنهياراتزني فأنا خبري الصدوع واإلنهياراتزني فأنا خبري الصدوع واإلنهياراتال حتال حتال حتال حت

  . واملليء بالسقوط ذو املشهد الواحدواملليء بالسقوط ذو املشهد الواحدواملليء بالسقوط ذو املشهد الواحدواملليء بالسقوط ذو املشهد الواحد

 . ال حتزنيال حتزنيال حتزنيال حتزني،، ،، ،، ،، ال حتزني ال حتزني ال حتزني ال حتزني 

. 
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  , أوزار البياض أثقلت كتف الفرشاةأوزار البياض أثقلت كتف الفرشاةأوزار البياض أثقلت كتف الفرشاةأوزار البياض أثقلت كتف الفرشاة

  . لتزيد العيد فداحةلتزيد العيد فداحةلتزيد العيد فداحةلتزيد العيد فداحة كلما حموت من املودة اتت أخرىكلما حموت من املودة اتت أخرىكلما حموت من املودة اتت أخرىكلما حموت من املودة اتت أخرى

  , البحر األمحر يفيض على مصر بالريح والعواصفالبحر األمحر يفيض على مصر بالريح والعواصفالبحر األمحر يفيض على مصر بالريح والعواصفالبحر األمحر يفيض على مصر بالريح والعواصف

  . راء امسها مريمراء امسها مريمراء امسها مريمراء امسها مريمعذعذعذعذ والعراقوالعراقوالعراقوالعراق

  . وجهها حنطة وشفتاها استنفذتا لونهما وآلتا للوجعوجهها حنطة وشفتاها استنفذتا لونهما وآلتا للوجعوجهها حنطة وشفتاها استنفذتا لونهما وآلتا للوجعوجهها حنطة وشفتاها استنفذتا لونهما وآلتا للوجع

  . خدها شامة زرقاء لفرط ما كتب فيها من القصائدخدها شامة زرقاء لفرط ما كتب فيها من القصائدخدها شامة زرقاء لفرط ما كتب فيها من القصائدخدها شامة زرقاء لفرط ما كتب فيها من القصائد علىعلىعلىعلى

  . طاغية ورثت ألف كسرطاغية ورثت ألف كسرطاغية ورثت ألف كسرطاغية ورثت ألف كسر وجزيرة العرب أرملة حبيبهاوجزيرة العرب أرملة حبيبهاوجزيرة العرب أرملة حبيبهاوجزيرة العرب أرملة حبيبها

 . هل كان فعال شهيدا وقد أفرط يف الرسمهل كان فعال شهيدا وقد أفرط يف الرسمهل كان فعال شهيدا وقد أفرط يف الرسمهل كان فعال شهيدا وقد أفرط يف الرسم

  , وجسر للوجلوجسر للوجلوجسر للوجلوجسر للوجل ذريعة ال أكثرذريعة ال أكثرذريعة ال أكثرذريعة ال أكثر

  . القطيع والضاري حيتفلالقطيع والضاري حيتفلالقطيع والضاري حيتفلالقطيع والضاري حيتفلاملها املصابة ترمق عني املها املصابة ترمق عني املها املصابة ترمق عني املها املصابة ترمق عني 

  هذا األفولهذا األفولهذا األفولهذا األفول حاولت أن امنعحاولت أن امنعحاولت أن امنعحاولت أن امنع

  , لكنه أرغمني على ولوجه والنحت من كنوزهلكنه أرغمني على ولوجه والنحت من كنوزهلكنه أرغمني على ولوجه والنحت من كنوزهلكنه أرغمني على ولوجه والنحت من كنوزه

  هنا وال أتوج أحدا على كرسي امللكهنا وال أتوج أحدا على كرسي امللكهنا وال أتوج أحدا على كرسي امللكهنا وال أتوج أحدا على كرسي امللك أنا ال أبرر الفضيلةأنا ال أبرر الفضيلةأنا ال أبرر الفضيلةأنا ال أبرر الفضيلة

  , وأن القتل كان بدائياوأن القتل كان بدائياوأن القتل كان بدائياوأن القتل كان بدائيا لكني أحاول أن أقول أن الدفن كان بيد ماهرلكني أحاول أن أقول أن الدفن كان بيد ماهرلكني أحاول أن أقول أن الدفن كان بيد ماهرلكني أحاول أن أقول أن الدفن كان بيد ماهر

  . واملسرية منقوصة العبثواملسرية منقوصة العبثواملسرية منقوصة العبثواملسرية منقوصة العبث

البياض ال يرحم وال يالبياض ال يرحم وال يالبياض ال يرحم وال يالبياض ال يرحم وال ي
ُ َُ َُ َُ َ

 . رحمرحمرحمرحم

. 
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  , اآلن فقط أنت تعجبني النوتةاآلن فقط أنت تعجبني النوتةاآلن فقط أنت تعجبني النوتةاآلن فقط أنت تعجبني النوتة

  , اآلن فقط تسللت برقة للذهباآلن فقط تسللت برقة للذهباآلن فقط تسللت برقة للذهباآلن فقط تسللت برقة للذهب

  , أشكرك بكل آالت الشكر وطرائقهأشكرك بكل آالت الشكر وطرائقهأشكرك بكل آالت الشكر وطرائقهأشكرك بكل آالت الشكر وطرائقه

  اقدر متيز وهنك وعظمة ضعفكاقدر متيز وهنك وعظمة ضعفكاقدر متيز وهنك وعظمة ضعفكاقدر متيز وهنك وعظمة ضعفك

  . أخربك أنك الوحيدة املمنوحة هذا الدرج املليء بالقالئدأخربك أنك الوحيدة املمنوحة هذا الدرج املليء بالقالئدأخربك أنك الوحيدة املمنوحة هذا الدرج املليء بالقالئدأخربك أنك الوحيدة املمنوحة هذا الدرج املليء بالقالئد ويشرفني أنويشرفني أنويشرفني أنويشرفني أن

  , والسيدة املطاعةوالسيدة املطاعةوالسيدة املطاعةوالسيدة املطاعة كوني الزهرة األوىلكوني الزهرة األوىلكوني الزهرة األوىلكوني الزهرة األوىل

  , وني القدر الذي ال مناص من وقوعهوني القدر الذي ال مناص من وقوعهوني القدر الذي ال مناص من وقوعهوني القدر الذي ال مناص من وقوعهكككك

  , أغادرهأغادرهأغادرهأغادره كوني أي شيء الكوني أي شيء الكوني أي شيء الكوني أي شيء ال

  . وإن مل تقدري أن تكوني فلن أكون أنا احلبيبوإن مل تقدري أن تكوني فلن أكون أنا احلبيبوإن مل تقدري أن تكوني فلن أكون أنا احلبيبوإن مل تقدري أن تكوني فلن أكون أنا احلبيب

◌◌◌◌ كنت أراك شيئا جليالكنت أراك شيئا جليالكنت أراك شيئا جليالكنت أراك شيئا جليال
ًًًً

 ,  

  سجادة رمبا لكني خفت أن ال أراك كما حتبني أن أراكسجادة رمبا لكني خفت أن ال أراك كما حتبني أن أراكسجادة رمبا لكني خفت أن ال أراك كما حتبني أن أراكسجادة رمبا لكني خفت أن ال أراك كما حتبني أن أراك

  , أحب ان ترينيأحب ان ترينيأحب ان ترينيأحب ان تريني وأن ال تريني كماوأن ال تريني كماوأن ال تريني كماوأن ال تريني كما

  كانت اجلسور مبتورة كلهاكانت اجلسور مبتورة كلهاكانت اجلسور مبتورة كلهاكانت اجلسور مبتورة كلها

 , والبحر بال أكسجنيوالبحر بال أكسجنيوالبحر بال أكسجنيوالبحر بال أكسجني

  , أنتهيت من العطش فيك وبدأت باجلوع إليكأنتهيت من العطش فيك وبدأت باجلوع إليكأنتهيت من العطش فيك وبدأت باجلوع إليكأنتهيت من العطش فيك وبدأت باجلوع إليك وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا

  , كنت استنشق رباك كحقل سراكنت استنشق رباك كحقل سراكنت استنشق رباك كحقل سراكنت استنشق رباك كحقل سرا

  , ِِِِمراياك ِ◌ بالسهام بشغفمراياك ِ◌ بالسهام بشغفمراياك ِ◌ بالسهام بشغفمراياك ِ◌ بالسهام بشغف وأغمروأغمروأغمروأغمر

  كنت أتلوك على جفني كآياتكنت أتلوك على جفني كآياتكنت أتلوك على جفني كآياتكنت أتلوك على جفني كآيات

  وكنت أيضا أتوق لغدي وغدكوكنت أيضا أتوق لغدي وغدكوكنت أيضا أتوق لغدي وغدكوكنت أيضا أتوق لغدي وغدك وأرصد هيبتك يف مشعيوأرصد هيبتك يف مشعيوأرصد هيبتك يف مشعيوأرصد هيبتك يف مشعي

  هكذا كنت اغنيك يلهكذا كنت اغنيك يلهكذا كنت اغنيك يلهكذا كنت اغنيك يل

  . املكرراملكرراملكرراملكرر وأعزف ردتي عن دين العشاقوأعزف ردتي عن دين العشاقوأعزف ردتي عن دين العشاقوأعزف ردتي عن دين العشاق

. 
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  كنت أحبك مبدارات مل تطأها كواكبكنت أحبك مبدارات مل تطأها كواكبكنت أحبك مبدارات مل تطأها كواكبكنت أحبك مبدارات مل تطأها كواكب

  , واحبك بغزوات مل ختسر يوماواحبك بغزوات مل ختسر يوماواحبك بغزوات مل ختسر يوماواحبك بغزوات مل ختسر يوما

  . وأحبك بقسوة رقيقة وكنت تسيلني يف فؤادي كاملاءوأحبك بقسوة رقيقة وكنت تسيلني يف فؤادي كاملاءوأحبك بقسوة رقيقة وكنت تسيلني يف فؤادي كاملاءوأحبك بقسوة رقيقة وكنت تسيلني يف فؤادي كاملاء

 , منقار طائر وبعنف هادئمنقار طائر وبعنف هادئمنقار طائر وبعنف هادئمنقار طائر وبعنف هادئ كنت أحبك بلني أعنف منكنت أحبك بلني أعنف منكنت أحبك بلني أعنف منكنت أحبك بلني أعنف من

  أخرجت ألجلك موعد الرجفة من قمقمهأخرجت ألجلك موعد الرجفة من قمقمهأخرجت ألجلك موعد الرجفة من قمقمهأخرجت ألجلك موعد الرجفة من قمقمه

  , اخلسفاخلسفاخلسفاخلسف وأخرت ميعادوأخرت ميعادوأخرت ميعادوأخرت ميعاد

  , وقلت لكل فاتر فيك أني أنتظروقلت لكل فاتر فيك أني أنتظروقلت لكل فاتر فيك أني أنتظروقلت لكل فاتر فيك أني أنتظر

وبابك وجدرانك وال أكلوبابك وجدرانك وال أكلوبابك وجدرانك وال أكلوبابك وجدرانك وال أكلانتظر سقفك انتظر سقفك انتظر سقفك انتظر سقفك 
ّّ ّّ
  

  , واختلق آالف العرائض ألخدع بها وهميواختلق آالف العرائض ألخدع بها وهميواختلق آالف العرائض ألخدع بها وهميواختلق آالف العرائض ألخدع بها وهمي

  . اخلنادقاخلنادقاخلنادقاخلنادق لكنه خدعني باقتدار وذهب بك غدرلكنه خدعني باقتدار وذهب بك غدرلكنه خدعني باقتدار وذهب بك غدرلكنه خدعني باقتدار وذهب بك غدر

  , بقيت لستة قرون انتظر وأقول ستأتي ستأتيبقيت لستة قرون انتظر وأقول ستأتي ستأتيبقيت لستة قرون انتظر وأقول ستأتي ستأتيبقيت لستة قرون انتظر وأقول ستأتي ستأتي

  , ملاذا ال تذهب إليهاملاذا ال تذهب إليهاملاذا ال تذهب إليهاملاذا ال تذهب إليها ومل يقل يل أي قنديلومل يقل يل أي قنديلومل يقل يل أي قنديلومل يقل يل أي قنديل

  . قد تكون قتيلةقد تكون قتيلةقد تكون قتيلةقد تكون قتيلة، ، ، ، قد تكون مريضة قد تكون مريضة قد تكون مريضة قد تكون مريضة 

  والرثاءوالرثاءوالرثاءوالرثاء علمتني البكاءعلمتني البكاءعلمتني البكاءعلمتني البكاء

  ل السليبةل السليبةل السليبةل السليبةولغة القوافولغة القوافولغة القوافولغة القواف

  , وصوت الفراقد التائهةوصوت الفراقد التائهةوصوت الفراقد التائهةوصوت الفراقد التائهة

 . الرمح للفتكالرمح للفتكالرمح للفتكالرمح للفتك علمتني استدراجعلمتني استدراجعلمتني استدراجعلمتني استدراج

. 
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  رماحك تلج األعني العميرماحك تلج األعني العميرماحك تلج األعني العميرماحك تلج األعني العمي

  , أمحر كل يومأمحر كل يومأمحر كل يومأمحر كل يوم والصيدوالصيدوالصيدوالصيد

  . وموسم السدود كثيفوموسم السدود كثيفوموسم السدود كثيفوموسم السدود كثيف

  ملاذا أنت أغزر يف سجونكملاذا أنت أغزر يف سجونكملاذا أنت أغزر يف سجونكملاذا أنت أغزر يف سجونك

  . أقدر على الضوء وأنت يف أحلك األجلأقدر على الضوء وأنت يف أحلك األجلأقدر على الضوء وأنت يف أحلك األجلأقدر على الضوء وأنت يف أحلك األجل وملاذا أنتوملاذا أنتوملاذا أنتوملاذا أنت

  هل اعتدت على الزيفهل اعتدت على الزيفهل اعتدت على الزيفهل اعتدت على الزيف

  , قصورك الفارهة املبنية من الطني األسودقصورك الفارهة املبنية من الطني األسودقصورك الفارهة املبنية من الطني األسودقصورك الفارهة املبنية من الطني األسود عةعةعةعةوخامرت اخلديوخامرت اخلديوخامرت اخلديوخامرت اخلدي

  الناعمةالناعمةالناعمةالناعمة هل أعتاد فخارك على هذه السلسلةهل أعتاد فخارك على هذه السلسلةهل أعتاد فخارك على هذه السلسلةهل أعتاد فخارك على هذه السلسلة

  . وهل رسغك خلق وهو مقيد لوجه األوىلوهل رسغك خلق وهو مقيد لوجه األوىلوهل رسغك خلق وهو مقيد لوجه األوىلوهل رسغك خلق وهو مقيد لوجه األوىل

  ال أراك إال هزمية وفلوالال أراك إال هزمية وفلوالال أراك إال هزمية وفلوالال أراك إال هزمية وفلوال

  , وال أظنك إال حرمانا وكبدا منزوعة من جسد بئر بريوال أظنك إال حرمانا وكبدا منزوعة من جسد بئر بريوال أظنك إال حرمانا وكبدا منزوعة من جسد بئر بريوال أظنك إال حرمانا وكبدا منزوعة من جسد بئر بري

  . تزلزل اجلذع إال هاويا يتعلم الرتاثتزلزل اجلذع إال هاويا يتعلم الرتاثتزلزل اجلذع إال هاويا يتعلم الرتاثتزلزل اجلذع إال هاويا يتعلم الرتاث ال أعتقد أنك وأنتال أعتقد أنك وأنتال أعتقد أنك وأنتال أعتقد أنك وأنت

  , لم شيئا جديدا وخض حبورا يابسةلم شيئا جديدا وخض حبورا يابسةلم شيئا جديدا وخض حبورا يابسةلم شيئا جديدا وخض حبورا يابسةتعتعتعتع

  , تأنق وأنت تفر وأنسج حلافك بنفسكتأنق وأنت تفر وأنسج حلافك بنفسكتأنق وأنت تفر وأنسج حلافك بنفسكتأنق وأنت تفر وأنسج حلافك بنفسك

  . كفاك استعارة للربد وكفاك مهادنة للصقيعكفاك استعارة للربد وكفاك مهادنة للصقيعكفاك استعارة للربد وكفاك مهادنة للصقيعكفاك استعارة للربد وكفاك مهادنة للصقيع

  أال تريد أن يكون لك يوما ما شاهد قرب منقوش خبط النسخأال تريد أن يكون لك يوما ما شاهد قرب منقوش خبط النسخأال تريد أن يكون لك يوما ما شاهد قرب منقوش خبط النسخأال تريد أن يكون لك يوما ما شاهد قرب منقوش خبط النسخ

  وذو زهور وشجرياتوذو زهور وشجرياتوذو زهور وشجرياتوذو زهور وشجريات

 . تسقى كل طلوع وغروب عذابتسقى كل طلوع وغروب عذابتسقى كل طلوع وغروب عذابتسقى كل طلوع وغروب عذاب

        . .!! أيها املعذب يف قربكأيها املعذب يف قربكأيها املعذب يف قربكأيها املعذب يف قربك
....        

.... 



١٢      ��� 

  - ١٦ -  

        الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

        

))))    1111      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    4444            

        

        

))))    2222      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    5555        

        

        

))))    3333      (  (  (  (         ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    6666        

        

        

))))    4444      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    7777        

        

        

))))    5555      (  (  (  (        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..... ..... ..... .....8888        

  

        

))))    6666      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    9999        

        

        

))))    7777      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    10101010        

        

        

))))    8888      (  (  (  (         ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    11111111        

        

        

))))    9999      (  (  (  (        ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    12121212        

        

        



١٢      ��� 

  - ١٧ -  

))))    10101010      (  (  (  (        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . . . .13131313        

 

         

))))    11111111      (  (  (  (        ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    14141414        

        

        

))))    12121212      (  (  (  (        ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    15151515        

        

  



١٢      ��� 

  - ١٨ -  

  
  

 ���	
� ��  ��ر ا
  

�رات ا��	�� - � ����ي   •	�� ٢٠٠٢ 

•  �
�رات ا��	��  –� 	�� ٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٢ درا*"  –��ذا )'� ا�	�� &��%�$#"  •

�رات ا��	�� –01 *�&/ ا���ر .-,�"  •	�� ٢٠٠٣  

�رات ا��	�� –�
��� ا�'4م ا���ر .-,�"  •	�� ٢٠٠٣  

�رات ا��	�� –&�� ا�##�ت  •	�� ٢٠٠٣  

• charme - – ��	��رات ا�	�� ٢٠٠٤  

�رات ا��	�� – -و���>  •	�� ٢٠٠٤  

�رات ا��	�� –$�ة ا�'��  •	�� ٢٠٠٥  

�رات ا��	�� - @��1"  ا���ر .-,�"   •	�� ٢٠٠٥  

�رات ا��	�� –ا�#�	�  •	�� ٢٠٠٦  

�رات ا��	��  – ١٢ •	�� ٢٠٠٨ 

•  ���C%�0 وا� ٢٠٠٩*"  درا–E,�ب ا�%)

�رات ا��	�� –�0 اآ�ن  •	�� ٢٠٠٩ 

 


