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 «    السماء شفة لیإ شرفتي من»
 

 خطوايت تسبقين
 الباب مقبض حنو

 ليلغسا حبل علی دييمواع کل   أترك
 أمضيو 
 سب ابيتو   أنا هاربا   

 الکلمات رغوة متأبطا  
 بيتيحب من وبعضا  

 تالحقين مازالت املقهی وکراسي األسی عربة  و 
 أرجلي اي األمام إلی
 األمام إلی
 املئذنة تلك إلی

 فوقها قهويت أشرب أن ديأر 
 احلروف ملمس هو هذا

 القامت احلوذي   هايأ ةيالصوت كتار أو  أعرين
 کل ها آذنامل سأحتل  
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 ُعد يا َمطر

 صل يي اإلله مادام
 السماء مرافئ سأحتل  

 النساء ذقون و السحب بارود افقيني وس 
 . تتثائب الشمس مادامت

 املغربة يالعصاف تهايأ
  ..هلم ي
 ةيالکهربائ جةياألس علی أسرارك اترکي

 مشنقة   انصيبو 
 "سوف " و "نيس" ال حلريف
 القصب حقل ابالبلي كي مناق إرفعي

 أجش   بصوت النصر ةينمسفو  زيفواع
 القذرة الشَّفرة تلك فتحت إن ين

 .خاصرته يف اإلله وطعنت
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 «بکاء النبي  »
 

 املالمح مصفر ة مائدة   هنالك
 احللق ظامئة وخنلة  

 تواجدهم جمر د علی نوحوني اع  يوج
 ونيليوطف

 حتتضر وأنت حلمك من أکلوني
  ناأمهات ذاتيبتعو  املسو ر الراقص النيب هايأ...کارون
 . األرض بَشرة علی مسرتك اهطل
 الباب ث قب من أراك

 الصوفی   جورَبك حتوك  
 نيتيالعار  كيشفت علی اخلضراء والبسمة

 بدق ة أقرأك
 املتعب قلبك دق ات إلی أنصت
 مةيالدم أمساکك صراخ إلی أنصت
صقة األرجوانة أتام ل  اخلجولة النوارس خدود علی الال 
 املمز ق خاطرها يف دوري ما ئا  يش کأن  



 

 

8 
 ُعد يا َمطر

ا  ما ئا  يش هتمس کأّن 
 . متوز أذن يف 

 نةياملد يف أحدَ  الاااااا
 أنتَ و   أنا
 اءيالعم ةيالرمل العواصفو   العظام من ش  يوج

 إشارات بال وعرة   وطرق  
  أنتَ  و أنا

 أمي.. النربات ةيوعار 
 نبيز  کاحلوراء ة  يحاف وقفت اليت

 . كرأس قدوم تنتظر 
 نةياملد يف أحدَ  الاااااااا

 اهلازلة الن مل وأسراب  
 ةيالبشر  ال لحوم نيبتخز  بدأت

 الغبار لةيترت تواصل أشالء احلقولو 
 ؟ مبائدة تفک ر مازلتَ 
 ؟ وخنلة  

 ؟ ت طعمهم اع  يوج
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 الص فار متضغ األرض
 آهلتها عن ةيامللک تنزع السماء وهاهي
 .العواء دفرت وتفتح
 اإلطار يذ اخلشيب الباب عتبة عند أنطركَ  وأنا فا  يخر  ثالثون

 املتالشي
 ..فا  يخر  ثالثون

 الساکنة ةيالفوتوغراف نةياملد يف الفقراء أطالل وحنن
 قمامة مکب   مائدتنا

 .للسقوط ةيمتداع ةيالعاج وأسناننا
 تنه دا   کفاك

 أمي آهات مساع نيح تتأج ج مجرة   اي
 املکب ل اإلسباين   الثور هايأ اي

 .تنه دا کفاك
 نةياملد يف حدَ أ الااااااااااااااااااااااا

 كجلد علی التبو ل ديتر  سحابة مث ةَ 
 كالحقي حيقب وب لدغ  

 كغتصابإ ديتر  وعاهرة  
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 ُعد يا َمطر

 :ترد دلة يور اهلز يالط مازالتو  
 مت وز مشس اي أنتو  
 السام ة لكيماز أب

 اهلرم ّنرنا أنفاس خذي
 اهلرم ّنرنا أنفاس خذي

 ..متيفل
 .عطشا اجلبناء متيول
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 « الضاد لغة »
 
 الضاد ابنة يا تيقظياس

 وترج لي
 ..مبهل ترجلي

 ستائرها أسدلت املصطخبة فالعاصفة 
 اخلزرج و األوس وتصاحلت

  ديجد من رمزاناهل حصون الع رب   وفتح
 ...تأت   مل وأنت
   ود   بوصلة تعايل

 تعايل جلجلة نصر
 عدنان بنت يا

 حرفا حرفا حروفك سأمشط
 متأججة تعايل

 نةيثخال قنةاحل ذهه بعد األطفال کومة لتوقظي
  عروبيت عن الستار لرتفعي 

 أمضي ك  يال الفؤاد ملتاع فأنا
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 ُعد يا َمطر

 النواح و القشور نيماب
  غور لیإ غور   من

 دةيقص لیإ دة  يقص ومن
  رافقيني وال
 العجوز ظل ي إال  

 عبوري وجواز
 اآلخر الساحل ديأر 
 مطرا أنت   دكيأر 
 .وطنا أنت   دكيأر 
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 « مطر یا انسحب »
 
 أتی قد املطر ذاو ه

 املاسي   بسنبکه
 اآلهلة عتاب ريقوار  متأبطا  
 نيالعاشق ومظامل

 خواطره من الطهر سأتسو ل
 الصاهلة السحب إلی دهيوأع
 املهلهل ثوبك إرفع
 مطر اي وعد

 تيأت ثيح إلی 
 ضيللح هودج   فاألرض

 الرعد ملمس لیإ عد
 أطفالنا ةيأحذ وستتناساك

 السنابل  ومباسم
  .                                  املتسکعة ةيز الربون واألثداء
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 ُعد يا َمطر

 « جریمة »
 

 املالمح صفراء ةيساق قربَ 
 مائل وبردي  

  الفز اع أنظار عن دا  يبع
 ؛اغتصاب حالة الل   لمحي

ح ظهر يف مغروسة املسحاة   الفال 
 املوت صالة يتصل   القمح حبات

 .هيتراث ةيأغن إلی ستمعي والربغش
 :ن احللزون املذعوريف أذ ليالل تمتمي

م  الغرباء إّن 
م  الغرباء إّن 
م  ... إّن 
... 
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 «هذا طرب  ليس »
 

قاع املتواتر من املاضي يب! ما کل هذا اإلإنه ألمر عجي
ل؟ کل يثقو ف ية من خفيلی احلال؟ما کل هذه النقرات املتتالإ

ح يف يف مملکة الر نز يرقص و يما يف ذاکريت صورة کناري مذبوح 
ين يله الرمال. دعت حنجرته إلثارة اإلبل ضد إإقتلع حوذيو 
مشاعر  س لدي  يشأين فلين و يضة. دعمة احملر  يتها الرتنيشأين أو 
 .كتضحيال وطن و 
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 « ملتقی حفلة »
 

 اهلطالء السحابة تلك اىل دييب الو ح  
                   تنتشلين رمبا 

 اجلغرافية احلدود مابعد إىل
 حفر  من بوابل ومتطرين

 هنا قطرة
                       هناك قطرةو  

 املسيح يب يعمَّد
 غاندي يب غتسليو 

 اإلستسقاء صالة الدين رجال يل ويصل ي
 الذكريات عصا على ئةمتوک   ذايت

 . . . تتخافت
 الرکام نيب زورق عن تبحث  

 هذه الرياح تقل بين رمبا
 ..عموديا  

 ..أفقيا   
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 املتوسط البحر يف أسقط رمبا
 هدوئي من إكليل عيمو  
 طفوليت قلق  و 

 املساء عند اآلخر الساحل يف ختلعين و األمواج ترتديين رمبا
 "القمر ضوء حتت يتجو ل بلد   يف تائه" بشاعر   يأللتق

 ...بيوسف أللتقي
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 ُعد يا َمطر

 « 1حکيم ریهام إلی »
 
 املطر و بالسخاء احلبلی دكي نيأ

 إصبعا إصبعا   لهايتقب ديأر 
 والقبب کاملآذن ةياملطل ظافراأل ليتقب ديأر 

 .الرباجم يف وألذوبَ 
 أنت إوز ة
 املساء ايزوا يف صامتة إوز ة

 األفق أغوار يف رشاقتها نفضت
 .القمر أرجوحة علی اموتن
 ...أنت   رمبا

 ضوء قطرة نزلت  
 الفيزياء علماء نافذة على
  اليت التفاحة أنت   رمبا
 س
 ق

                                                           
 صدیقة عزیزة 1



 

 
25 

 ط
 ت
 .األرض ةيجاذب اجتمعت كيوف

   الفجر ضيمو  أرکب
 دايبع أحل ق

   الصباح قهوةَ  حتتسي شهويت ومازالت
 ةيالنرجس بيالعراق عطر وتستنشق

 ةصي  اخلَ  ادريالب على أهبط
  األرز حبات نيب أنتظركو 
 مستقبلي إلی املنبوذ ييماض من متتدان نياللت كيذراع ديأر 

 مشييبو  صبايو  لطفوليت ع ش ا   فيهما ألبين
 ؟ ظكيغي ماذا 
 ؟ تأت   مل ملَ 

 .نوح سفينةَ  تعايل
 شواريب تنهل ايبيأن
 ذاکريت من ليسي والدم 

 الشراشف امحر ت فلقد
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 ُعد يا َمطر

 املتفتتة اجلدران شقوق بني أوهامي وشظايا
 نيالدکاک رفوف وعلی

 ؟ ةيورد طلقة ينيمتنح أال
  ؟ الفظ   الص مت هذا هبا أطعن نا  يسک ينيهت د أال

 يداخل يف العود أوتار هز  ي أهوج   إعصار  
 املهرتئة الفصولو  البشر وأنقاض

 مالبسي خزانة يف املعلقة
 ين  يع حدقيت إلی تلجأ
 األلفاظ شبابيك خلف أنتظرك   وأنا

 .املرتاب صميت رصيف يف طعنة   أنتظرك
 مطرا   دكيأر 

 مطرا                     
 مطرا         

 وصاَجها موقدها جته ز وأم ي
 مطرا   تعايل

 مطرا                     
  مطرا          
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 .املظلة حتت قزحَ  وقوس   وأنت وأنا
 مطرا   اهطلي

 مطرا               
 مطرا     

  ةيعصر  ةيمسفون بياملزار  وصوت
 حرفا  ... کلمة  ...ينيحدث
 ؟  ظكيغي ماذا

 الض بابو   القلق  سالسل حط مي
 الش فاه مطر زةَ  زوبعة   وادخلي

 .سانين سينواقو   ّنديك   الرياح   ولتهزَّ 
 تأتني ال  ه

 يخيتأر  يف عشعشت العناکبَ  لرتي
 تعر ى و حبيبيت يا تأرخيي ذل   لقد

 تنايب أمعاء غمر الن مل وأسطول  
 أميو   أيب موضعَ  فت ش

 . السمراء جارتَنا واستباح
 وطين بسرير عبث الن مل  
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 ُعد يا َمطر

 للبعوض ممتلکاته وصادر
 حلالن   زخ ات ومازالت
 . عسال ترقص بذكراك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
27 

 
 « راقدا لمازا »
 
 

  سنة آالف مخسة منذ
 النبالء ساللة من ةيالميع إمرأة

 ..عصابَتها ارتدت
  ..العروبة منجل أشهَرت
 هنا للوطن ةيخوص وسادة وغزَلت

  ائهيبکرب  مقمَّطا   اخلشيب کاروکه علی رقدو  
  بوبةيغ يف زالماو 
 .وقظهيل " ا  دونکشوت" رنتظي
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 ُعد يا َمطر

 
 « جال أنتاش إلی »
 
 أبكي يل ما
  أبكي يل ام

 .يرثيين منديل وال رب   فال
 اخلضراء الکرخة أزق ة لخلخي صمت  
 العاصفة صاد ت شنق

 دفرتي مرساة يف النص   نفجريو  
 دفرتي يف قيأف

 حيالصف علبو   باخلجل املغطاة األسوار تلكعلی  أشفق
 املهلهل "رباسوين" ولفستان
 .ةيالفض   اجلواري ليوخلالخ

 الکلمات؟ کؤوس ختد ركَ  أال
 .. يأم اي

 الثائرة الغلمان خَنبَ  اخلمر عاق ر  
 بالقش   بالطك فواصل سأمأل
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 وأعواد ثقاب
 کل ها املضطربة اياملرا دَع  
 املغتم حياملس شغف دع

 ماميال من سربا   السماء من يسأ ع
 خجلك داعبيل

 اخلصوم ألسر ة األَرَضة من وحشدا  
 جيش دون فاصمد
 وقرطاس وصرح سيف دون اصمد

 الربحي طبالر   جبذور متشبثة جذورك
 هنا و لدتَ 

 أطفالنا خمتربات يف األمسر کلكيوه
 العرب ّنر ضف ة على

 .البارود رائحةب ثمل  ي
 املنتحبة النوارس    ترتکك مل

 فمك علی فمها
 وا أميا تندب:

  يأم اي بالنوارس فرفقا  



 

 

24 
 ُعد يا َمطر

 .يأم اي بالنوارس رفقا  
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 « رماد تشرین »
 

 اخليال نحةأج حىت
 البقاء تتسو ل

 األعمی العويل زمحة يف
 .تبيض حىت الثواين تتسو ل

 الشاحبة الوجوه عواء من مفر   ال
 طويل لعناق جمال ال

 ..األ كسجني عن تبحث القصب زوايا يف فالصدور
 ضامرة غدت الق بلة أغصان

 ..األسنان بطحن منهمكة والشفاه 
  املتهد ل الربدي   خلف نيالثعابو  

 اعياجل کفوف ظرتنت
ا  .." طياخلر   " عج ة إّن 

 یءش ينهض الاااااااااا
 اجلن  و   اإلنسبراعم 

 الالهثة السحبو   
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 ُعد يا َمطر

 ليالنخ ومج ار 
 الصباح أناشيدو   

 مأروضة کل ها
 .رماد كل ها
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 «الحلم التاسع  »
 

. ميالقد ساينياي املالن  ك أنا حمتفظ بذلل الدهر و اطو 
ه من اإلحساس القابع يف نفخت  ثقوبه و أصابعي علی  حر کت  

ننشغل معا يف ل الدهر وحنن نرقص و ا. طو ممرات روحي يف
 أنا مستغرق يف احللم التاسعو  ،ليلر اليف مسَ  اض.يساحة الب

صندوق اي و الن   سرققهَرت ناره حلمي و  ؛عراين کابوس
 ايت.يذکر 
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 ُعد يا َمطر

 «لقاء الحبيب  »
 

 ثغرك َضف ة على أجلس
 الفراغ فيفش من مملوءا  

  ن ط و ل ا هلمسات وأنصت
 األشياء أمجل ما
  الطقس أمجل ما
 السک ر مکعباتو   الشاي أمجل ما

 "الربي الشفل ح" کثمار تفتح وشفتاك
 .ممطرة ليلة يف أشعاري كدفرت
 يرتديين الشرقي ك  جسم
 عيد فستان

 سريري على شراشفه يفرش الشتاءو  
  قهوة بفنجان يفرتسينو  

 ويوقظين علی حلم   أغفو
 برد يا توقظين ال
 ال
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 بعيد عهد   منذ فأنا
  السرير هبذا مغرم   

 احلروف مقهی يف املصو تو   الصامت بنشوة مغرم
 التوقظين

  اإلله أظافر أقل م   فأنا
 ..غرفيت عمق يف

 احملمرة مشارف ينيي هد الشتاء
  هايشفت و بغدائرها
  مذهَّبا سيفا ي هديين

 طريف يل  إ يرتد   أن قبل 2سلمان بعرش أتيينيو 
 يل يسجد "تدمر" وشعب

 الشتاء أمجل ما
 الضباب ساللة من أصبحت وأنا

 .الندی قط ري رييسر و 
 غرفيت يف ممحو   السقف

 هذه امللتهبة واألضرحة الكنائس أمجل ما
                                                           

 قائد عربي من الساللة الکعبیة 2
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 ُعد يا َمطر

 الصويف   ببنطاله الربد أمجل ما
 موقدها ت شعل الشباك خلف وأمي

 غرفيت أمجل ما
 ..سنبلة وفيها

 .. وفراشات 
 .وقمر
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  ...عهيأب أّل  ت  يآل وطن ولي»

 «مالکا الدهر له رييغ أری وأّل 
 (ابن الرومي)
 

 كيناظر  عن األمحر الدمع زخات   أکفکف   دعين
 ليالسراو و   القمصان عن بةَ يالغر  الرسومَ  أمسح دعين

 .الشعب حنو ليباملند أرميو  
 غاضبا تكيأت

 املنحدرات يفايت علبة مهد ئو  أمي ايبقا خلفي تارکا  
 بيتيحب رکام علی األرجوان زهرةَ و  

 .قظتةي يف لمحي طفل أفخاذ علی وغطائي
 الدمع أکفکف دعين

 نيالتائه منارة اي احضين  و 
 ختتنق   أراك

 الغبار و ونياألف من کومة   حتت 
 عنقک علی ملفوفة السجائرو  بةياخل اليوأذ
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 ُعد يا َمطر

  ولياخل حوافر   هش مته اصدرا  ي
 أوراقي لقافلة صناحل بواب ة إفتح

  ..وامکث
 ..للحظات  

 .الکلمات ظل   حتت
 ةياملستخز  لةيالل هذه يف نياحلن هاج

 ا  يمدار  تكيوأت
 عذب فيير  صداح حنجريت ويف

 أنت ال  إ قييطر  يف هناك سيل
 بالظ فر املرتعة تكيورا

 ةيوحش ةيأدو  لك رک بت  
 املفرتقات يف الراقد حزنك ملعاجلة
 نياألذن نيوطن اروالد و  ان  يالغث ملعاجلة
 شغفك ملعاجلة

 .کربالء يف نياحلس مع صل  ي مل الذي جبمهورك
 والذئاب النسور طيخل لك صنعت  

 األخری اللغة وحش عنك دفعيل
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 القمح حب ات فم يف رد ديو 
 .الضاد و الذال و الظاء حروف

 به لتخطو حبذاء تكيأت
 اياملرا مرافئ لیإ

 الصباح کتف من قطري ثيح
 .األزهار عورة سرتي ضبابا  

  ةيسحر  بعک ازة تكيأت
 أسيال سيقراط هبا تشق  

 الشهب ّنضة وت علن
  3کرختك وجه علی ةياألحذ ماسحي ضد  
 .وجنَتها احلمرة   عَلت فلقد

 األمر استفحل
  هيجناح الغبار وفتح

  لياهلز  جسمك حنو وف  يالس تيور م
 ةيالعار  اجلثث ومتز قت

  أطفالك مستقبل من قيأر  دم رائحة   وفاحت
                                                           

 األهوازإقلیم نهر في  3
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 ُعد يا َمطر

 حرملة بن کاهل  بسهم ق تل عكيرض هوذا
  األرامل حناجر من األصوات   رتيوتطا

 مياخل بأکل الن ار وتلذ ذت
  دياملواع کهف يف وأمي
 .الفضاء يف املهزوزة اقةيلل رأسك قدوم تنتظر
 ترکوك
 ... 

 النخيل ريسر  علی جمروحا   ا  يجند ترکوك 
 اخلافتة األنفاس وسط ةيمرم أنقاضك

  الرمال خاصرة يف مزروع فكيس
 متاريس  يف زوايا األفق  حصانك وحوافر

 ةيوالروا املعرکة بطل ايف
  کربالء نيَ حس ايأ

 والد رع فكيس کتفي علی نَ 
 ديجد لقمح   أرضك وافرتش

  نصركيل اإلله نهضيس
 . نصركيل اإلله نهضيس
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 «المناضل  »
 

 املقصلة اصعد
 العرب "وانج دون" يا

 رالقد توقيت فإن ه
 السي اف سيافقك

 مبهمالهتم الربيء جسدك دن سوني وحني
  ماء كأس
 الس واد شف ة على جيري

 املباغته اقةيال تلك رقبتك ستد عي
 الصباح رحلة تشتهي ونفسك

 الصباح رحلة سيمنحوّنا
 ملل وال خوف فال

  :الريح يهمس
  املطمئنة النفس أي تها يا"

 "مرضي ة راضية ربك اىل ارجعي
 رجعت قد سكنف هاهي و
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 ُعد يا َمطر

 جسدك برق املقصلة ستد خر
 العصيان املطر وسيعلن

 4ةي  ليالف غرب نزهة يف إن ك
 القدس شرق

 بعيد فضاء يف
  األخيار برفقة

 اإلله صوت تسمع
 ملل وال خوف فال

 الشهداء ستدرك
 التأريخ على الرصاص ستطلق وروحك
 ثانية   األجيال وسرتت ل

 ابتسامتك نشيد
 للموت معىن ال

 الضي ق قربك مغادرا   كأرا فإين
  احلافيات النجوم حنو

 الراديكاليون يفعل كما
                                                           

 قصر رئاسي في إمارة  المحمرة فترة حکم بني کعب 4
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 تقب له كي خد ك عن تبحث وأم ك
  تبكي ال أم ك
ا  احلنونة الرصاصة إّن 

 معك حلظة طارت 
 الل ه يد ماسكة األرض إلی ونزلت
  النجوم من وحفنة
 مبتهجة أم ك
  والعصافي األشجار اجتمعت وقد
 .آخر مناضال   فيه تلد جديدا   عشا   تبينَ  كي
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 ُعد يا َمطر

 
 « الصفر ساعة »
 
 ..عشرتوت 

 يأيت الليل دعي
 للشمس خروج ال

  احلزين اخلريف قمر دعي
 نيقيايف مساء وجماديح
 .أخرى مرة تضحك

 معي تستلقي الفراشات دعي
 جناحني أحالمي وتعطي

 اضطرابا   أل حدث
 .ّنديها بني

 يأيت الليل دعي
 رالصف ساعة ت دق   الليل ففي

 الص مت هذيان ويبدأ
 وحينها
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 فوهاهتا البندقي ة ت شهر
 احلبيبة ثغر حنو

 العبسي عنرتة ويضحك
  وحينها

 ثياهبا "النورة" ترمي
 النجوم أسر ة حنو

 مضطربة تستلقي والشراشف
 ..الفرنسي العطر سهام تستقبل

 يأيت ال ليل دعي
 الص مت طبول لت قرعَ 

  كل ها اآلبقة األبواب سأغلق
  النوافذ لوبق وسأفتح

 الفراشات تنشر كي
  الن صر شرارات

 الكوابيس بني هنا
 ..الغفوات زمحة بني وهناك
  النور خيوط يا وأنت  
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 ُعد يا َمطر

  الستائر مداعبة اتركي
 اجلدران وشقوق
 جوليت وأخربي

 أبلج قد الصبح بأن  
 ...صديقتها وأن  

 ...البيضاء الزهرة تلك
 .عذراء تعد مل
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 « الکلمات مرفأ »
 
  ش رفيت اي لك تبا  
 .حنجريت يف نهايت شعل اليت الثائرة الکلمات لکل تبا  
 الرطانات هذه ختد رين تعد مل

 انطفی الشعر موقد
 .النحاس وبائعي املشردين رئات إلی الرماد وتسر ب
  نومي قميص جف في

  كفنا   يل أجليب 
  أقضمها مسراء فتاة أو 

 .القصيدة عطش يرتوي حىت
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 ُعد يا َمطر

 
 « المشّفر فالرغي »
 
 ذلك يف يرغب يكن مل

 هيشفت يصادر أن أرغموه لكن هم
 ةيأجنب ملرضعة

 "پوران" امسها لطفلة وأالعيبه
 ذلك يف يرغب يكن مل

 ملشفر  ا فهيرغ يشنق أن ألزموه لكن هم
 داعرة بأحالم مرصوف أمحر ّنر بني هنا
  .العروبة يعتزل وأن
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 « العرش من شعاع »
 

 ا  مفزوع نفسي أضم  
 إله نصف بطل  
 ؟ اجملر ة خارج ودفرتي أنا هل
 ؟ ودم حلم من العاطرة ةيالدم كتل هل

  دفئا آنست فلقد
 دفء يلمسين

 الربيع نقاء وشهويت أحريف على يطل  
  نيسان وغضب 

 جسمي أسوار على تتدحرج الشمس لةيوترت
 العظام ايخال دخل إله شذى رمبا
 ؟ النهود ربيع إن ه أم

 با  عش ر  أخض   إين  
 مقليت من الزهور تنبت

 .الكسول اجلنويب الصباح ذلك يل ويبتسم
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 ُعد يا َمطر

 
 « الصفراء السنابل بين هائم »
 

 ..أغدو
 لييتشک کفن ان الل وحات حبر يف 

 ..أغدو
  اياملرا صفاء يف 

 الطائشة القصائد خنادق نيوب
  ليالل کواهل يف ليتماي ديکع رب

 ومشاال نا  يمي
 ..الکلمات تدفئين تعد مل

 الغدائر حل ي
 الغدائر حل ي
 حيالر  خلجان يف تتالطم حتی
 باإلضطراب...بالن ار نةياملد ضيوتف
 .أمامك القمر کعي ول
 الظن   ئييت س ال
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 الظن   ئييت س ال
 لك   تهميرا والقمرَ  والشمسَ  کوکبا   عشر أحد تيرأ فإين

 .نيساجد

  عطرا   أمحلك أن ديأر 
 معطفي وطيخ يف الرغبة نار ضرمي

  يبيج يف نيي أسب حبة أو
 ..عين   ليالتفاص حيتز 
 امساهري ابكيبغ الصباح ثرثري

 الشجر ألغصان ةيقطن مةيخ كينيع وظل  
  يل فلتزف ك  

 .السدر شجرة حتت احملتفلة الزنابق تلك
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 ُعد يا َمطر

 
 « الحرة العصافير تتخيل هکذا »
 
 خنلتنا عصفور خيال يف
 ون الليالقادم من ع املطر صوت يعلو صوت ال
 قةياحلد هذه کمحتالو 
 السنابل السمراء ال  إ 

  خنلتنا عصفور خيال يف
 واملشو هون اخلاضعون يراه كما األشياء ت نزَع ال

 .الشهادة يغ لوحي والموت
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 «شط العرب »
 
  العرب شط   اي

 لياملستح قاوم
  ة  يثان  خنذلك لن

  ة  يثان  خنذلك نننننننننل
 ر؟النها طوال األنظار نتبادل سنبقی هل
 ّنضنا لقد

 األسود الغراب ذلك السراب وخنق
 املغادر هايأ تكيب إلی عد
  تكيب لیإ عد
 فنايجماد عن أهدابك انفصلت لقد

 فراخها عن املطر أعشاش وانفصلت
  کنتَ  نرجسي ا  

 العجفاء السنبلة مع
 ؟ قيالطر  أضعت فهل
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 ُعد يا َمطر

 قيالطر  ديس اي
 املناضل بصمة علی الشرنقة تلك

 واءاهل يف املغروسة وصورك
 مرور إشارات

 حنونا تقودك 
 النصر؟ ةيمسفون تسمع أال
  لك رضاأل

 السحب وکذلك
 املسافر هايأ كتيب إلی عد
 . تكيب إلی عد
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 « جينس ترتيلة »
 

 .. رسلك علی
 املغلقة األبواب تهايأ

 السالسل تهايأ...صه
  الن واحو   النهودو   األعناق منحدرات يف أخوض ينيدع
 اض الطرقّن   ك  ين أسليدع

 کتفي   علی أعوامي کل حامال  
 .ينيکفي ما سيالفوان تيز  من وعندي

  متدف قة نياملخرب  نتانة
 األسنان نيب راقدة نياملت َهم وقشور
 األجساد عن الظالل تنفصل

 القضبان من تصاعديو 
 املوت ينف 

 الشمس وطيخ وهاهي
 ...عين تبحث
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 ُعد يا َمطر

 اجلنون موسم إنه
 احلصاد موسم إنه

 الرحی؟ تتحد ی بلةسن من وهل
 خنلتنا يعصاف اي

 كي مناق يف ينيضم  
 ...ينيوامطر 
 املطر موسم قبل ينيامطر 
 شرفيت يف املعل قة األحالم علی
 أيب ةي حص علی

                                          بيتيحب صيقم وعلی
 قطرة

                                                                           قطرة                 
 قطرة                                         قطرة.
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 «حتضری نةيالسف ربان»

 
  بالعهر املختوم النهر هاي  أ
 ايالدن نوارس رب ان ايأ

  خانوك کل هم
  خانوك کل هم

 ..اجلسور
 ..القواربو  
 ..الشواطئو 

 مشانق فجسورك
 تيتواب وقواربك

 .مقابر شواطئكو 
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 ُعد يا َمطر

 
 « نهر یا عنيدا   لتکن »  
 

 القرب يف الشامخ هايأ أناشدك
 أيب جرأة من قبضة خذ

 اجلامدة ةيالذهب املرأة تلك نيشرائ يف واسر   
 «األصفر اجلبل» دع

 األصفاد وسالالت
 .. صلبونكيس
 .. صلبونكيس
 الشفق محرة يف

  الن ورس وريط إال   نعاكيوما
 .السعالب تنبض ءعذرا ةيمندائ وفتاة
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 « جدید من الثمار سنقطف »
 

 .. صربا  
 القرب واحة اي

  األبواب ت غلقي ال
 شعرا   فقخي فؤادي

 دةيجد عواطف َقمَقمة دمي ويف
 نواس أيب انيهذ يتتحد

 .ةاحملتل   الرمال تهايأ يخد   َتصفعي فال
 ضاءيالب السحب تتالشی
 جثيت علی املهرولة

 رئيت من الصباح تنفسيو 
 بدر اي وأنت

 ..نتتهاو  ال
 بدر اي نتتهاو  ال
 الفجر؟ سجادة يل تفرش أال



 

 

04 
 ُعد يا َمطر

 املتدف ق بالضباب املوت فم لنمأل
 الصدئة اةياحل قيإبر  يف هيونرم

 املطر عديفل
 املطر عديفل
 ديجد من النهود بل ليل

 .ديجد من 5علياء مةيترن لنوقظ
 حير  اي املرآة هذه ينيشارک

 ينوصافحي القف ازات هذه اخلعي
 البعض بعضنا قب ليل

 .البل ور عيفقاق ونرکب
 األدغال من املثخن الدم سنمتص  

 األظافر هلا ونطلي
 ستزهوو 
 عريب   کل   صبحيسو 
  . عائدا با  يغر  
 

                                                           
 بنت سلمانعلیاء البطلة  5
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"Outdated Tragedy" 
 

  ةيحکا أم   لکل
 موحشة أمهاتنا اتيوحکا

 .مساعها نيح الل   بکيي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

08 
 ُعد يا َمطر

 
 
 «الجندیة السمراء  »
 

 كتل واضطربت نافذةال خدوداح األربع املهاجرة يالر لطمت 
ّنر الضوء هذا وال جواد  أيت يفيال قارب  ة السمراء.ياجلند

 الذاکرة ردهات يفمتلهفة نزل مع الغبار. وحدها يض يأب
إناء اخللسة و فاضت طفح  بغتة   .خير احونة التأتستجدي ط

 اح الثالثي. ذهبت الر ط مفتولييف شر  عرب أبطالزبدة 
 ة السمراء.ياجلندك تلتالمس ة يح الصبا الشرقير ت يبقو 
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 « الرب لقاء »
 

 عنقي ربطة تنتفين
  قهوة فنجان حنو

  مرهق کجندي   أجوايف يف تغر ري
  مضجعي يب غص  ي

 ةيوعيوالش ةياإلشرتاک مبادئ ترت ل غرفيت كيشبابو   
 لييل يف العناصر کل   تصطرع

 الثائر والسعف 
 نةياملد جفن علی إنقاليب   نصبه قي کب فيتغر  يف تماوجي
 ثائر سعف   لييل

 بيده ة  يبندق
 نيوالغاصب اللصوص أجالد عن بحثي
 .أحالمهم يف احلاء عن بحثيو 

 نافر   سکوين
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 ُعد يا َمطر

 أهوازية فتاة ذقن علی کومشة  
  ..فزعا   صرخي
 .خجلي صفعيو 

 مذعورة خواطري
  بايلي ال طفل ديب کعصفور

 املکمم فمي علی ةيربالع النکباتو   القدر وسوط  
 طازجة لَ يترات عن أحبث
  أيب ةيکوف يف القطن نبتة عن أحبث
 ةياخلاو  والشفاه األشواك من ّنر عن أحبث
 ةياألجبد حروف دفرت يف والباء احلاء عن أحبث

 . جدوی من وما
 لييل خلسة تزعجين

 عنقي وأمد   نافذيت أفتح
  واألشباح الربغش أفواه

 شرفيت دم متتص  
 دا  يوح القرفصاء جالس   والقمر

 لفحصه زتهيغر  تقوده أحد ال
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 .مياحلم قهايبصد اکرتاث   دون الل نب ختض   والنجوم
 نافذيت من مووو أحو 
 ليالل   قطار حنو

    .دمي يف جنومها ترش   الظلمة کأن  
 

  ر                                                          
 ی                                       

 ط                     
        أ
  نافذيت من 

 خف ت اآلالم أفظع
 العراء أوتار نيب مةيغ جفن إن ين

 املتشاهبة الفصول تهايأ ينياصفع
 الصدئة كيالشباب و األبواب تهايأ وجهي يف ابصقي

 أنا دخان زخ ة
 نيالعر اف وديق نيب أمتاوج عنصر  
 الورق رائحة عن أحبث
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 ُعد يا َمطر

 السهول وصمت العود نيرن عن أحبث
 ألطرَقه اإلله باب عن أحبث
 الطرق بأسرار له ألبوح

 املعارضة النم امة القهوة نيوفناج 
 نياحلز  العريب   صدره إلی ضمَّيني أن عسی

 طاحونة   ينيهدي أو
 األلفاظ طوفان هبا أطحن  

 ذاتيالتعو  يف املعل بة اليلألج زکاة  
 6ونسي لطفلة   زکاة  

 .احلصاد مواسم يف الفضالت ولبائعي
 اإلله باب مطرقة عن أحبث

 ألطرَقه
 وأطرَقه
 فزعا   وأصرخ

 ستقبليني و عرشه من قومَ ي حتی
 له صاليت ألرت ل

                                                           
 في صراع مع قوات البلدیة أشعل النار بنفسهبائع رصیف  6
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 وميالغ غابات يف هنا
 اجملرورة والضفائر األسنان من ريقوار  هيأل هد

 فمييف  وبصَقتها األرصفة هبا تغرغرت
 اخلالد أسناي يَ فوات هيأل هد

 .اياملرا و بالدموع هامأليل ..أمهاتنا ونيوع
 کل ها اهبيالغ شوارع وطئت
 ينيعياملش دفء وبرفقيت

  أنا وها
 العرش ردهات يف

 وميالغ خطوط نيب مالحمك عن أحبث
 ..رب اي عنك أحبث
 ثائرا   رسوال   تبعثين أن عسی

 .املنتصبة للمقصلة رقبيت تسل م أو
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 « تصریح »
 
 أمي بين اي

 کفاحطان اليشمثقال ب قمت   لقد
 غرفيت رف   علی ا  يمستلق ليال وترکت

 متطرف   قولوا
 متعجرف  

 کايل  يراد
 نفصايل  إ

 ةيالعبود بوجه صويت سأرفع لکين  
 سب ابيت وسأقب ل

 .اسةيالس ببول اهبايث تدن س ال ألّنا
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 « الحب شعاع »
 
 نينيالع ةيکحل اي

 مطر رشة أنت  
 ك  يف الل یأر 
.. 

َك يف عكيسأض  اجلداول و الرب 
 املوحلة العقبات هذه ويف
 .معطفي علی تنزيل مل إذا
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 « الّشتات »
 
 ءيش کل وجدي ءيال الش يف
 ةيثلج جارةيس دخني فيص

  مشسا رتشفي شتاء
 لوحة يف األوراق لو ني فيخر 
  الل وحة عل قي عيورب

 شجره کتف علی يصغ کناري عنق علی
 ثةاله زهوتوس

 من صميم ا ل و ط ن
.... 

 بعيدا عن حدود األوراق
 السماء عنان يف
 الس نونو من قطار صف ري
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 .حيالر  وطيخ نيماب
 
 
 « الوطن فالح »
 
 ةيفيالر  مبسطرته اجلوع وقظيني

 کل ها دفاتري فأحرث  
 أقالمي أغراس وأسقي

 ديي يف القصائد من حفنة  
 ..أنثرها

 .الس نبلة انفجار وسأنتظر
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 «  الموت نفخة »
 

 األفواه باألسفلتتتالصق 

 ويهدينا الل وسام الصرب

 هاتناراية الفقر أصبحت مآزر أم  

 انكمشت أجسامنا خجالو 

 فليسقط األثرياء

 فليسقط األثرياء

فلتسقط تلك الفتاة العابرة الرشيقة اليت بنت رشاقتها على 
 معاصم أمي...
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 «یاسمينة أهوازیة  »
 

 مصراعففزعت حنو  ينيب سحرها يف شرائيشعرت بدب
النسمات اليت متشط الستار املشرف علی  ألستنشقالنافذة 

األزرار املنطرحة علی فتحة  كغرفتها. آآآآآآه کم أغار من تل
 فوق رکبتها. اليت ةية الوردك امللحفکم أغار من تل  صها.يقم
 فيص ظ  ييف ق ها حلة متأللئةيالفتاة الرقراقة أشته كتل

 ا األرض. يمرا ة يفججقونة متأيأدامها الل أ ،األهواز
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 «هياج الروح  »
 
 الطرق حبصی حبلى عاصفة 

 دمي اتيک ر  يف الراقد خيالتأر  تغمر
 الساخط بسوطها وتضرب

 وغربا شرقا   
 وجنوبا مشاال  

.. 
 الروح ثائرة ...امة  مي 

 ةيالسام احلضارات کل   أيتتق
 أوراقي حضن يف
 اينيشر  نبضيو 

 .الياألج ناجيي مقمر ببدر  
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 « متراکمة حقيقة »
 

 حمتل ه مسرح خشبة
 ..َيسقط بطل

 ..سقطيو  عوديو 
   ..سقطيو 

 .يبايل ال ومجهور  
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 « تریثوا »
 

 عوني  املش هايأ مهال  
 امللساء جثيت علی الرتاب لوايهتَ  ال

  والوسطی السبابة إصبعي   تينس فلقد
 ابتسامايت من وصندوقة
 طاوليت علی متوه جة  

 مهال  
.. 
 لفافيت أشعل ويندع

 القرب وأشعل
 .نيالثائر  لصالة فجرا  
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 «صدیق  إلی »
 

  الراقدة العروبة من تبق ی ما کل   سأمللم
 حانوتك رفوف علی

 للعاصفة هبا وأرمي
 ةيالسام الضمائر وستثور

 :قائلة وست نشد
 نجليي أن ليلل   فالبد  »

 «.نکسري أن ديللق والبد  
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 ُعد يا َمطر

 
 
 
 « األخير المشهد »
 
 قلمي يا الصفقة سرتَ خ

 بالفشل بائت ومساعيك
 األنيقة احلروف مغازلة فاترك

 ..الكلمات من لعاهراتوا
 مضطربا   عَلما   كن
 .بندقي ة فوهةَ  أو
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