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  الوروِد عطررممسأُ
 ، قليب مزماروقظُوأُ
 ا تعالَ هي للبحِرهتفأو

 ،ه من ليِل الغيمعيطلُ
دالعصافِري حزنَوميس  
 ، املاُءيشتعلُ

  االحتراِقأو تنطفئ ساعةُ
 ، العيوِن يبيض يف حدقاِتالدمع هو

 فِلرن القَوتغفو غصونُ
  الرصاِصعلى رشقاِت

•  •  • 
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 ،ى الند ورددعمأُ
 ، املاَءكبسأ
 ، الذكرياِتستنشقأ

قلت : الوروِدترمم عطر ، 
ِموقظُوت ز؟ار قلبكم 

 

 هلذي البالهة يا
 !ى عينيك عن نرجس يتعرمن دلِّ

  يغفو للعشيٍةوعن قمٍر
؟سرج العاصفةَن أم 
 ى يف الرؤ متتمٍةا حمضإ

 .أو ظنون

•  •  • 
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 كِف نزعرجتْ

 رجفتك الصامتِةلوعة 
 ،ه صبابِت حضن أتدفأُعاد يل وطن فما

أو شجر، 
  النخِل عصفورةَقبر أعدت وما

أُ  غفوةَفتوقظُ ، صباٍح كلَوهي تزقزقنوديتش، 
 .نا قريِتيةَب ِص ناي املغين يغازلُعاد وما

ِرهمناِتل طفو كلُت. 
نا بأجفاِن العيوِن ليلُابيض. 

غادرتنا األماكن. 
 .الشرفاتو

هجرتلون ها الريح. 
قلٍب عن ظهِرنا القتلُ حيفظُصار . 
واحدا، أمساءنا واحداًلُ يرت ، 
ويهذي املراثينا كلَقامس ، 



 )٨( 

  الطويِل للبكاِءونائحةٌ
تكُسبالريح ها أنفاس، 

 .العرباِت

•  •  • 

يكُسالظمِأ حزنَ املاُءب . 
 . بالدِم القتلُتفلُ حيويف العيِد

يرسنا مقهى ألوجاِعم 
لْويالعائلِة من جدوِلغي املواعيد . 

  أو يف العزاِءيف العيِد
يشاطريف املفرداِتنا العزف نا اليت ضيعت، 

ويغمسأنياب وح ناضالِعه يف أِتش، 
 . يبكي علينامثُ

•  •  • 
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هل ترممالوروِد عطر  

ِموقظُوت ز؟ك قلِبمار 
طلُوهل يالع ه من ليِلغيم، 

ويدالعصافِري حزنَمس ، 
 ؟هيا تعالَ:  للبحِرفِته يمثُ

؟ أوراقه املاُءتعلُوهل يش 
 .ولُح ي حاٍلكلُّ
 ه  ألوانرغي ي وجٍهكلُّ

 . الزوالُويزولُ
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أَ قدخقليب هذي الليلةَلع  
 .رض األجوبوأَ

اِملالقمر اينيس 
يخبئ وجهه طفولت، 

والنهراحللم  
فْكَيكفالذكرى دمع . 

 يب رغبةٌ
 ، يف الفلواِتصرخ أأنْ

 ، ماتعن زمٍن
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 ،ه طريقَ ضلَّعن طفٍل
 ، جوفاَءعن كلماٍت

  ضاععن وطٍن
  الصحراِءيف طرِق
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 بال الغيمةُ ما

 !؟راًتبكي حج
  دماً ترتُّضبال األر ما

 !؟ الفقراِءومتيد بأكواِخ
 ،ريتجن يف ح صوٍت غصِةةُمثَ
 !آه
 ! بالذكرى نتطهر أنْأعذب ما
 ، األياِمدلْ ِجخلُس نأنْ

 ، بطفولتنا األوىلاقاًحلِْإ
 ةَلَج ِدبعذوبِة
وهي تسرحالقروياِت شعر  
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 ، قليب هذي الليلةَعلَخقد أ

 ،ي بالطني وجهغُرموأُ
 ،خرصأو
 اوجع يا
يتورميف ج ديس! 

 !ىلَكْ الثّ لألياِماًفَنز يا
 ،اي النشجن يا

وهو يتراملاِء حزنَجم  
  الطِنيوحزنَ

سأجوباألرض ، 
 ، العمياِءاخلارطةَ

 ، العشاِقشواطئ ليِل
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  باملاِءأُأتدفّ
  وباألمطاِروباآلالِم

 ..يا : خرصوأ
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 على األرصفِة
عصفورٍةدم ي تغيثُس. 

 ن الصمِت ِم صوت صاحعلى األرصفِة
ىل باحٍةوين إذُهيا خوامسحوا صر يتخ، 
ذُأو خوا الورد 

البالبلُكي تطمئن ، 
وهي متزقح الوقِتجرةَن . 
 هذا أنا

أيها الزمناملستبد  
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 ، نافذتنيبني ما وزعامل
 .بني ،بني  وما

•  •  • 

املُأيها القمر سال الذي تفز ينام، 
 ،ها من ليِل العصافري ستعودهلْ

حني تعرى الشوارع، 
تخنقأنفاس ها الشرفات، 

ويحشرجاملؤذِن صوت  
 ، الصوتتفعري .كرباهللا أ

 ،ىركْ س املنائِرحيثُ
املؤذِنوصوت ي خبو ويصعد. 

يخوب،فتنكسر الكلمات . 

•  •  • 
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أيا جعلَّداًس مته اجلراح، 
جللرياِح لعبةًداًس ، 

كيفجع ؟ هذي العصافري 
أو كيف ترساًفقَ أُم، 

؟هاىل حتِف إفتمضي الشموس 
 ..ياآه 
 ،ها مرةًتقلْ

 ، البعيدِة من الذكرياِتعم دلَوتسلّ
أرختها ا عناقيدلكلمات. 

•  •  • 
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هو العمري يِضم، 

وتِضمي الدروب، 
 ، بالصمِتغُمريت إال دمي شيَء وال

يِت تأْفال الشمس، 
املساِءوال بسمالت ، 

وذي الريحدأُ تعصفهأو ت اهلم همات. 

•  •  • 
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 على األرصفِة

أ أنشودٍةصوت نكرتها الشفاه، 
 .تنام  النيٍةة أمموثَ

أتنامالليِل يف آخِر القصائد ،وتلك العصافري ، 
  العصافري،آٍه

 ؟ الزقزقِةها مهنةُهل ستدامهُ
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  هذي الليلةَكحتاجأ
 .ناريئ ِفطْكي أُ

 ،كحتاجأ
  يف صفحِةراًم قَمسركي أ

 يار النهذا اجلسِد
  احللم القمردسوأَ
 !ايثَن أُ ياِكحتاج أ كم،آٍه

 ، الكلمات تلتهبالليلةُ
لُِعفنشنا وحدِت موقد، 

  بالعشِبنتدفأُ
 .ِكئ بدفوذُلُ وأَوباألمطاِر

•  •  • 



 )٢٤( 

 
 !ِك قلب الليلةَحتاجكم أ

 !دفء يديِك
 . اللوعِة نارتعايل كي نطفئَ

قُصنر. 
نالليِلرى يف آخِرع . 
نتركلَّجم نوِن الزمِناباِتذَ عا . 

 . جنوينِد الوجطِةاِر يف خ أرسمدعيين

•  •  • 
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ايثَآه أن 
 دفًءك اجتح أالليلةُ

يمنحب ردشتاءايت احلب . 
  الشفتني املترعتنياجتحأ

ِببنخِق العش، 
 .ي ليِلبةَر غُئَطفأل

 . وجنوناًاًسم ه الليلةَتصق نلْنْ أبذَع أآه ما
ولألطياِر ولألشجاِري لألمطاِرنغن ، 

 .نا الطالع من شرفِتللقمِر

•  •  • 

 
 
 



 )٢٦( 

 
 ،يوِح رةُ نبيِتنأَ

هوايطانُلْس . 
أكم حتِكاجخ راًم، 
يف صحرائيالالًش ! 

أكم حتكي أِكاج فيِكتطهر ! 
  الورِد نسيمنِتأ

 ، األوراِقوهفهفةُ
 . فرحيةُجولُ
 ! كم أحتاجك،حتاجكأ
  آه..  آٍه.. آٍه
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يب ضاقت واحلمىالكلمات  
الطريِقومفترق ، 

  باخلطواِت العمردعوأنا أ
  والظنوِن الغريقِةبالروِح

 .رد يصوت ال ، صيحأَو
 يتشح وبدد يصوت  ال، صيحأ

أل واالشمسقمار 
والشجراملوزع ويتلْ س. 

•  •  • 
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 ها دمعن متسحني عن القصائِدم  يا،نِت أيا
وتربالكلماِتممني الروح ، 
 .كما الدخان اجلذوِرإىل تتسربني أو 
 صويت الصموت  يانِت أيا

 . البنفسِجلونَ  يايا أنِت
 دي وتشتيتدي ومتروح تنشيد يا

 .وتبعثُري
 ، من األمطاِر على طبٍق حمموالًآتيِك

 .طويلفانتظري ه

•  •  • 
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  أياميفز نملُحآتيك أ
 ،ي غيمِتوشهوةَ

 ، بالناياِت الليلَستفزكي أ
 .فانتظري هناك

فُستعرفين) قاسيون ( وح. 
 فتحملي مطري ، غيمةًلُِطهسأ

 وعاصفيت
جتددي ورؤايوبرق . 

•  •  • 
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 ين أتيتها إ
 .احدفوزعي الِق

ي الوردطش 
 ضاِء  للفوانتشري فضاًء

النجماِتكي جنمع ،احلقيقةَ نصطاد ، 
 . يف الفراِغاعِةض املُ العمِر دقائقفزتنسو
 ، احلقيقِةمطر  يا،نِتأ يا
 ،نشيدي يا

 ..عياِجو ميا فصولَ
 ،ين بدأتإ

 .أين  تبد القصيدِةوطِن يف وأنِت
 

 ــــــــــ
*   على مدينةِ  طلُّقاسيون جبل ي  مترا  ١١٥٣ترتفع قمته   ،  ةسوري  عاصمةِ دمشق 

يقع على   ،هِحفْ من على س    بالكاملِ دمشق وميكن مشاهدة مدينة     سطح البحر عن  
 .لنصب اجلندي اهوسفح جبل قاسيون من اجلهة اجلنوبية الغربية 
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 . املقاِلفتتح م أنِتلِك
 ، السؤاِل بادرةُ أنِتلِك

  إىل اليمِنين اجتهِتإف
  إىل الشماِلن اجتهِتوإ

 .  لالشتعاِل قابلٌيٍء ش كلُ وحدِك أنِتلِك

•  •  • 
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 ، الكلماِت خيبةَدرك سوف ت: املهرجقالَ
الغيِم يف فضاِءشعلُت  
  ومتضيسيجةًأ

خلفللنميمِةادين يبتكرون مشساً صي ، 
يطُِخأو يون الكالم. 

سوف :قال املهرج تدركح شاحلرِبجاِتر ، 
القذائِفإيقاع ، 

وهي تسترع رناها يف حلِمي، 
وتجسن بضهاويِل ع، 
شذّفتالرؤياب ، 

 ، موحٍشومتضي يف مساٍء
ِجتطفلةً احلقيقةَد ت بوح، 

 . الظالمفيختلطُ

•  •  • 
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 ، من كالٍمريست  ماين سأقرأُإ
وسأستفزاحلرف كي ي يِلد 

 ،هاِبر خربس
 . النائمني على األنِني خيِلوصهيِل

 ، عن بقايا الداِرسألُ ألست ال
  ، جوعي طفلَضرو يَمن شيٍء

 . احلطِبواحتماالِت
 ،يتبي خستر ألست ال

أمطاريوشهيق ، 
 . الطِني ذكرياِتولوعةَ

•  •  • 
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كهذا نشيد،لغةً فاقترح  
ماًوِسوهيئ م، 

قْأو مورِد للالًت. 
 ، مصيدةًي املاَءمسن ية ممثَ

حنو الغباِر الهثاًويركض ، 
فياألشياَءربك ، 

يف غالصمنا السؤالَيذبح ، 
 ، املترجلني من الدخاِنأولُ ،كوأنا غريقُ
أما زلت ي حنو خامتِتركض، 

 ي تشتِتوقبِو
 . والظنونَ الكسريةَ الروحعشيُأل

أخرى لرتهٍة املكانُخرج ، 
 . على سراٍب فاستراح،يِنفلم جيد ،وعاد

 . اجلواِب خباصرِة مشدوداً اخلوِفكان حبلُ

•  •  • 
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 ،يِت بضاع الرصيفدِعمل ي ،آٍه
سأروالكلماِتض يل كي تنصاع ، 
يرِقها طُ يف غاباِتوأدس، 

  للريِح شرفةًرسموأ
ِلكي تها طفلَ القصيدةُد، 

 ، األشباحنزيفأُ
 .ي والفراغَمِت صبنشيِدي ِت صرخعتقأ

 ،ك خبئين مبعطِفأقولُ
من التأويِل لغةًاقترح . 

•  •  • 
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 ، السفهاِءبصالفِة
أسلمتإىل رعاٍة الطريق  

هميطردون ذئاب، 
بالناياِتوجيففون الوقت ، 

بالغيِمناًاِع طَون فجراًستلّي  
حتطبون أشجاريي، 

 ،يتوح صوغابةَ
طاِر باألمرممون املاَءوي، 
رتبكوني،بونِخصطَ ي،قصائدي يعتصرون دمع ، 

ويحرضون الصمتواألحجار . 

•  •  • 

 
 
 

 



 )٣٧( 

 

 ، يف الرغيِفع املوز اجلوعئبرأس
 ، باخلريِف املهدد الشجرئبروأ

 ، الرصيِفوأبرئ الفوضى من الفوضى وأسئلِة
 ، احتشدجرح يا:  وأقولُ
تكونُ ماطرٍةفلرب ! 
ن جنوٍن م عصٍفولرب 

لقي التحيةَي! 
هلذا الصوِت باقيٍةرب !  

 ،ما أن نكونَإ
 أو
 .ــونُـكـن ال
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 أيتها اململكةُ ،أيتها الشجرةُ
إشعاريلقد كتمت  

األِمل جبرعِةواكتفيت . 
األوىلين بالصرخِةوِذلُمىت ت  

ك للصهيِلومتنحني نفس 
 .لغوايِة عن ايكف الذي ال
لقد صرأُت ِردأك ِكن 

توقني إىل شيٍءته اِخل امسدر. 

•  •  • 
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 يقونةُألأيتها ا
طَدعي خاي تمر. 

 ، الشبهاِت كلَ يغسلْدعي املاَء
طَويهرالتفاِح ورد . 

•  •  • 

عندما حاولت، 
 .ِك بصمِتوذُلُاي تكانت كفَّ

 ،غنيةً أُنشد تتظلّ
 ،خرىوتتلو أ

  الناضجذا التفاحوه
ه اهلذيانُأتعب 

•  •  • 
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 تبقى من جسدي  مارممأُ سذا التفاِح
 ،املتعِب

  باملاِءيتفَ شرممأُ
 . صرخيت املنتصرةَطلقوأُ

•  •  • 

الشرفاِتسأفضح اليت تسرق الشمس  
  العشيةَسأسرق ،بالنعاِس

 . باخلطى املسافاِتزطروأُ
 . الدهشِة ملساِء العصافريطلقأُ

  عن اهلديِل اليت لن تكفأيتها الشجرةُ
 . كفيإليِك

 خذي لوعيت
 .وحرري األملَ

•  •  • 
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  للماِءشكو صرخيتأس
 ،حجاِرألل

 . بالصراِخجِجد املُللصمِت
من ذا يرو؟ خويف طفلَض 
من يدجوحشيتن ، 

 ؟يتأو يستفز قصيد
من يوصد؟ خلفي األبواب! 
 .حد أال

هذا هو الناي البعيد  
يرتالكلماِتق  

  باملعىن
 . األنِنيوفاحتِة

•  •  • 
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مشسي بالدغادرت للتو   
 ، الفراِغخارطةَ

  ما تبقى شيعأُنا وأ
 ن عصافريِم

 ،على الشرفاِت
 ال الصمت إصوت ال

 .يف هذا الضجيِج
 ال لونَ

 ،رِضأل اتبقى من نزيِف ال ماإ
 ، أخرى لوحةًي ترسموه

 هلذا األفِق
 . بالوجوِم املعبِأوالوجِع

•  •  • 

 



 )٤٥( 

 

   بالطعناِتيها املسكونُ أيا
 ،والكلماِت

  ِر املدووالقلِق
 ، واحلروِبوالفجيعِة

دمكالرصيف ، 
عالِقفود داح. 

دمكشظيٍة احتراق . 
دمكنياِتألم ا انشطار. 

ال بعد 
بيِدع. 

هل سيجفغمض ه املاُءن 
املوش؟ بالنخيِلح! 

•  •  • 

 



 )٤٦( 

 

ثي حرويفثَج، 
 ، هذا املدى واالنفجار،صحويت

 ، الصرخاِتتناسلُ
 ، بالالشيِءأيها املسكونُ يا

 ، جسديخذْ
مطاِرأل ا وحشةَومزق ، 

هلذا األفِقوارسم   
 ، من الكلماِتعصفوراً
غماميت من زجاِجوامسح  

هذا النحيب. 

•  •  • 

 
 
 



 )٤٧( 

 

 .يت املخنوقصو يا
  أحالميياقوت يا

 ،وفاجعيت
من وجٍعيف القلِب  ما كلُلك ، 

فاكتبم سلتك .. 
 ،القصيدةَ

 . بني الرماِلستتروا
مالْرت  رمن نشيٍجتيس . 
  األخريةَك وصيتكتباو

 .من شظايا االنفجاِر
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٤٩( 

 


 
 
 هادركُ ليس ت من ضفٍةعربأ

 ،وأُمرر أنفي ا
  صحوي قمصانَغسلُثُم أ

 .بفوضى املكاِن

  قاتليت من صيِفعربأ
وأدسصميت أصابع  

وسابيت املطمئنةَب 
 . لوين تتذكريف شقٍق

  باحلرارِةمتزجاً مصحو مع النوِمأ
 .فال تفضحي كلمايت

•  •  • 



 )٥٠( 

 

كجتدين أمام، 
 كربقُ

ك سريِرحتت، 
الوسادِةفوق ،  
 اِءيف امل

 .ك احلجرييف صمِت
 

كجتدين أجس 
 يف الصحو
 ،أو يف املناِم

  كفيمررأُ
 على صدرك املرمري

  احللِم أجنحةَوصدوأُ
  الظالميطُِخت تلك اليت ال

•  •  • 



 )٥١( 

 

  مغرورةٌكالربتقالِة
 ،نِتأ

 .تلتصقني بفوضى جنوين
 ،تعايل إيل تعايل

لكي نمسكالقمر املتمرد ، 
 .ناِت عذابا خنبنشربو

•  •  • 

أيها الشاعراملتوز بني اخلساراِتع  
 ،ك جناِت قميصقعلَ

ن األصدقاِء ِمواختر الرماد. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٥٣( 

 


 
 

 ،ها قمصانتقفْ وهي تللقصيدِة
 . للصراِخ أغنيةً ترتفمثُ

 ، القدمني تركض حافيةَللقصيدِة
 ، أو رماٍدبال طرٍق
 هموقظَ تحيثُها ألشباِح

الزماِنقهقهات ، 
 طفئ الصوت يلصدى ا،صمتأ

اخلديعِةنار . 

•  •  • 

 
 



 )٥٤( 

 

 . والذاكرِة القصائِد عن ضمِريةًودنش أُكتبأ
الزنازين مقفلةٌ مثلُالضمائر ، 
بالصراِخ معبئةٌوالوجوه ، 

والصدى دائر 
ِلواهلوى جنار، 
 ، حدثَ شيٍء إذ كلُ، حيدثُفال شيَء

  للنهاِر خطوةٌ:ناوهذا أ
وأخرى تها األسئلةُدجن. 

•  •  • 

 
 
 
 
 



 )٥٥( 

 

 ،ينلتذّ اليت خ املفرداِتقصد أ،هذا أنا
 . اليت ضيعتينوالشرفاِت

 ، العريب الزمنقصد أ،هذا أنا
 ،كلماٍت  والبال متتماٍت

 .وال عوملٍة
  الالفتاِتقصدأ

 األغاِني
الصراخ 
 املواويلَ

القصائِدلغو  
النحيِبصمت . 

تهزالرؤوس ها للرحيِل عناقيد 
 . حدثَ شيٍء إذ كلُ..  حيدثُفال شيَء

•  •  • 



 )٥٦( 

 

  شديٍدباختصاٍر
من القتِلمزيد ، 

 ، النائمونواألخوةُ
هم معلبةٌأوجاع. 

 ،وعند الرفوِف
صيٍدتراهم بنادق  

 . االنتظاِرها صالةُ حتفظُوأمساَء
  شديٍد، شديٍدباختصاٍر

 .هم أوهاِميذحبون املرايا بسكِني
 ، ومشوعمدنٌ
  وجوٍع خوٍف من خرائِطمدنٌ

 . للسفِرونافذٍة
 ها يف أرِضتنب ي ليسمدنٌ
هذا احلجِرغري ، 



 )٥٧( 

فمن أي درب؟ املطِر سيأيت بريد! 
 !لَفوضى الزماِن يا
 !لَفوضى املكاِن يا

 . بوصالٍتمدنٌ

•  •  • 

  النداِء حروِف كلُ للنوِمدخلُ تيلَِق
 ، حيدثُشيَء  ال، حيدثُشيَء وال

 ،بعد الذي قد حدثَ
فمن سيجففالفضيحِة ثوب   

 !؟بالالفتاِت
أو يوصد؟ الباب! 

يكنالذاكرِة من دفتِرس ، 
 !؟ هذا الغباركلَّ

•  •  • 



 )٥٨( 

 

   الدوائِر يف خطوِط ضيعتأي معىن خلارطٍة
 !؟ املكاِنلونَ

 !؟ على العاصفِةتدلُّ  الأي معىن ألشرعٍة
 !؟تشيخ  الكرٍةأي معىن لذا

 ، أدرى القصائدلعلَّ
وِجفتبالضبِطسيحدثُ نا ماز . 

 !؟ بعد الذي قد حدثَفماذا سيحدثُ
 
 
 
 
 
 
 



 )٥٩( 

 


 
 

  فضاٍءأجِل من
يه الطريانُلُذُخ، 
 ، الوحشِة مفرطِةجل سعاداٍتن أم

 سيٍء  صيٍت  عنوحبثاً
أدركتم اولَع 

 ،ِز بالوخ على األصابِعتنهالُ
 الربد ه ينقص شتاٍءومنذُ

رحتت املقاهي بالعزلِةرمم  
 . بالفراِغوالتماثيلَ

•  •  • 



 )٦٠( 

 

 ،وبحت ٍن عن مدتتحدثُ
 .وحص ال تمدنٌ

حراسي روضون النوم 
 .على األرصفِة

 .هميجمعس صفري ال و،يتفرقون
 :هميقولون ألسياِد

  هذه املدِنكلُ
السؤاِل وشايِةابلُقَم  

 .الغنائِم  علىوالبكاِء

•  •  • 

 
 
 
 



 )٦١( 

 

 ، اجلفاف اليت أدمنت األِر نزيِفمنذُ
رتالغرفِة فضاَءقش  

وأطلقت املراوح 
 . العاصفِةهلدنِة

•  •  • 

  الظالِم يف ترتيِبقد أخطئُ
  النهارمسكأُ ولكنين
 - بعد –  مل تتورمبأصابٍع

 أنذا ها
السعادةَأدك  

 للفساِد آيٍل ٍلوععلى ِم
 . أن تتبعينوأدعو الضجةَ

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٦٣( 

 


  
 

موحدي أخطو يف هذا العاِملداًِرفَن  
 ،سبقين الكلمات ت،أمشي

يسبقُين الدرب، 
 . جنوينغرق يف حبِروأ
 صوت مسائي يا
  شاٍي حلفلِةدعوكأ

 يف أمسييت
 ،هذي الليلةَ

 ،الغابِر  الزمِن تقاوِميكي حنرق كُلَّ
الوجِد املاِء من حنجرِةمنسح َخرير  

 .وتاريخ األحزاِن

•  •  • 



 )٦٤( 

 

  ِك يف حقِلأغدو طفالً 
  الدرِبضيعت  ما....أيتها الـ

 . كأس صبايسكب أوأنا 
 ، الليلةَأدعوِك 
  هذا املاِءكي نغسلَ يف صفحِة 
 ، النايمن حزِن قصائدنا 
 ، الشرفِةومن صرخاِت 
 وهي تودزنَ القروياِت حع. 
 ،أدعوِك الليلةَ 

 هيا التصقي يب
 .وبالكلماِت

•  •  • 

 
 



 )٦٥( 

 

 ،مر الروِح ج حيملُيا شجراً
 شجراً

  قمرين مجيلنيحيمل يف خجٍل
 تؤانسين يف الصحو

 ،ويف الغفوة
  ، حنويتتهدلُ
 . الناضِجد أوراق التفاِحمسحني أُ
  ....صرخ يا أ،أبكي

•  •  • 

 
 
 
 
 



 )٦٦( 

 

 ةََ زائريت جتيئني الليل
 .خفق ي إال من قلٍبعاريةً 
 ،مترغُ يف الطني أ،أشدو

 يِت على خاصرسكب دمع احلرِفأ
خارطةََ التفاِحوأُطو ق. 

 التصقي يفَّ هيا
  اآلن معاًقكي حنتِر
امليالِد كشمِعونذوب . 
نذوب، نذوب، نذوب . 

 
 
 
 
 



 )٦٧( 


 
 
 .روالِت العمر باهل نقتسم كيفنا احلروبمتعلّ

كيفنزرع نا أرواح 
 . للبقاِءشجراً
 لُؤج ن كيفتنا احلروبمعلّ

نا أطفاِلأحالم، 
 . الشظايا بصمِتوذُونلُ
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٦٩( 

 


 
 

  من املقصلِة السيفبرئ سأُهذه املرةُ
 ، من الغثياِن النومئبرأُ

 . من اهلجاِءوالقصيدةَ
 هذه املرةُ

 ، من العطِب العوانسئرأُبس
 . من  الدسائِسواألنوثةَ

  من التأويِل الدهشةَمنعأ
 . من املقِصواملشيمةَ

  الوقِت يف تبذيِربتِعى تطَ خباقاًحلِْإ
وحقائبتد خراحللم . 

•  •  • 



 )٧٠( 

 

تالوردةُابعت وهي ت هم 
 . الكفبترويِض

تابعتاملنحدرات  
 . يف الكمائِن السقوِطخشيةَ

 ، الغائِب بضمِرياقاًحإلْ
وهو يدباملكيدةَر ، 
 ، مبا سيأيت منكإلْحاقاً

 ، من الشبهاِت املاَءسأغسلُ
وأدسحلطٍب مكمناً النار ٍر م. 

أيها العراف 
بادية الشحاِذعليك ، 

التغليِف يف ورِق احلكمةُلتموت . 
 
 



 )٧١( 

 


 
 

 ،دوِر يف الص الذي شحللحليِب
 ، اخلشب تتوسلُ،للمسامِري
 طلقون الشتائم يلألطفاِل

 على اآلباِء
 ، اليابسِةللنهاراِت

 ،ها الشمسصلحت  اليت اللصباحاِتل
  الكِفنا قراءةَم الذي علّللخبِز

من املصيدِةواخلروج ، 
أخرى صالةًأبتكر ، 

 .ها الطريانُ ينقص،أحتفي بالعصافِري
 ،حتفي باملتاهِةأ



 )٧٢( 

 . ذاكريت بالركِضلعووأُ
 ، بالتذكِر القصيدةَستبدلُأ

 . بالفضائِحوالكلماِت
عندئذ يستوحي الشاعر 

آخرم واهت 
 . النحاِس مبصادقِةويبدأُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٧٣( 

 


 

) ١ ( 
 

وحدها الصفحاتت درك 
 ، املعينفضيحةَ

وعرالقلِمي . 
ها اِملوحدحرةُب 

 . الشاعِرترثي بكاَء
 

 
) ٢ ( 

 
انتظاريعندما مللت ، 

قطعتاهلاتِف أسالك ، 
أعصايب بقناعِةواكتفيت  
 . النافذِة عرباملدالِة



 )٧٤( 

)  ٣ ( 
 

 . العربةَوقفمل أُ
 . الغيِم فوققفزمل أ

بالالشِئمل أمتنطق . 
 . للعاصفِةكترثْمل أ
 . من أخطائي احتفاالٍتصنعمل أ

 ،ها ذاتفأخطائي هي األخطاُء
 امل تكن أبد
 . فحسبإال أخطاَء

 

) ٤ ( 
 
 ، من مملكيتخرجا

أيها املرايباخرج ، 
أيها اللص، 

كفقد طهرتين سرقات. 



 )٧٥( 

 


 
 

) ١ ( 
 
 ،ها قالَمرةً

واستتر: 
من سيوثقاملسافِة كف ، 

ن سيبتدئ اهلرولةَأو م. 
 ا حمنةٌإ

األمريِة حراس درِبستحشد ، 
هاأبواب. 
 ،قاهلا

وتسردخاِن بني الب. 



 )٧٦( 

) ٢ ( 
 
 .ا املقصلةُإ

ساعيت قد أوهنتها رقاص، 
وأغلقتالزمِن باب ، 

النافرةَ اخليولَفمن سيلحق ، 
؟ املسافةَويلعن 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )٧٧( 

 


 
 

  عنك متاماًاًبعيد
  عن الضجِةاًبعيد

  إليك اليت تصلُ املسافةَقطعأ
  ذاكريت على شفراِتسرياً

  بالتذكِراملفجوعِة
 . ما كان يترددئٌش

  مارائحةٌ
 . باجتاهيتنبعثُ
 . توِحي بك الطرِقكلُّ
 .ؤدي إليك ت الظنوِنكلُّ

هناكللتأمِل استجابةً األكثِر األشجاِر عند ، 
أهناك القرفصاَءجلس ، 



 )٧٨( 

 .أيت منكيس  مابانتظاِر
 .ه الذي تنوي إرسالَيِء الشباستثناِء

•  •  • 

عن الليِل ذايت بقصيدٍةعبأت ، 
ورحتأردد األخريةَ املقاطع . 
 . الليِل خمالب ترصدالعيونُ
القمرهذي  األمسيةَ لن يسكر . 

 . املستوحدِة بالوجوِهبع تالصالةُ
 ،كما أنانا وأ
 . املكاِن سخريةَصافحأُ

 . املكعبِة املائدِةرتدي خجلَوأ
 تبقى يل من  ماستل آخرأو

 .األوجاِع
لُترح  ذكريات ال،ذكريات، 
عن اإلسفنِجوأمنيات . 



 )٧٩( 

 


 
 

سأروضالطرق حنوي والغصونَ اليت متتد ، 
 . صحويتندج يليلَ   المروأ
 .وصلين إليك يصوت ال
 .ول املترجلني من الدخاِنك أنا غريقُوأ
 .دينىل مإ  يتبعين حلم ال
 .ن حلوى الضجيِج ِم هذه الكلماِتطعم ال
 . الغيب الزمنضروأس
 ، كي تلهومعاَءأل اضروأ

فتِخشهر نباحلِرب موشومٍة من طعنٍةراًج . 
 عدملْ ينا لضياِع بضاعةًالرصيف 
 .نا ورغيِفناوحطاِم



 )٨٠( 

 . يل كي تنصاع الكلماِتضروأس
 .رقيها طُ يف غاباِتدسوأ
 نا للرحي شرفةًرسموأ

ها طفلَ القصيدةُكي تلد، 
 .شباحأل انزيأف
 . صميت والفراِغ بنشيِد صرخيتعتقأ

 ،كين مبعطِفخبئْ :قولُوأ
 . واحلمىويِل من التأ لغةًقترحأ
  صحويت بثياب ليليهددأ

 ، عصفوري حقائيب ورفيِفوارجتاِف
 . غيميتوشهقِة

 .الالشيِء الرؤيا من بشذّأ
 . هذا العري نسلَقطعأ
 ، الذكرى طائري يف غابِةطلقأُ

 .قِنيي بال املقدس اجلوعجتو وأُ هاهناشارِةإللئُ وأوم
•  •  • 



 )٨١( 

 . يف الرغيِف املوزعاجلوع برئأُس
 . باخلريِف املهدد الشجرأبرئو
 ، من الرتيِف الرديَء الزمنبرئأُو
 ، الرصيِفوأسئلِة الفوضى من الفوضى أبرئو

سأروالربتقاِل يف بطوِن املعبأَ املاَءض ، 
 ، بني الرماِلضطجع احبر  يا:وأقولُ

 ، احتشدجرح  يا:أقولُو
تكونُ ماطرٍةفلرب ، 
من رياٍح عصٍفولرب ، 

لقي  على األرِضيالسالم ، 
باقيٍة ذا العمِرهل ولرب 

ستختصرالكالم . 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٨٣( 

 


 



 
) ١ ( 

 

 :قال الرتيف
خ ررصيفياك على طَمر، 
حنو الضفاِفواستدر . 
 ، إال يلال لونَ

ىطَ اخلُ مليعاِدوال صوت، 
 ، القصيدِة على نعِشاراًمسسأدق ِم

 ، باألخطاِء الطرقاِترمموأُ
 خطائيأ

 . القصيدةوجع  سواك يامالذَ ال: هتفوأ



 )٨٤( 

) ٢ ( 
 

 .شبه وجعي يحدال أ
 ناي الغربِة ال
 ، املاِءشجن ال

 . الشاعِرصمت وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٨٥( 

 
) ٣ ( 

 
 يت الليلةَأ يحدال أ
  نيامالكلُّ

 إال أرقي
 يتسلى بظنوين

ييف صحرائي حجراًمطر ، 
 وحدائق أحالمي

تتصحر، 
والوردالعشِب يف ساقيِة النازف  

يطلقه من فوهِت عطٍر آخر. 
 
 
 



 )٨٦( 

 
) ٤ ( 

 
 مثة حلم فريوزي

 ،يأخذين لنهارات صامتة
 .وخيول غادرها الوقت

 
 

) ٥ ( 
 

أال ترسم  اللوحِةبعاد . 
لوانَأل اال تضع، 

ال تالنازِف احللِم خيطَمسك . 
 ،ة جدوىمثَ

 . قادٍمة نزٍفمأو ثَ



 )٨٧( 

 


 

) ١ ( 
 

 منياتنا كالشظاياأ
على اجلميعيوزعها االنفجار  

 دون متييز

 
) ٢ ( 

 

 . العمرعدأمنذ نزيفي األول وأنا 
 فجيعة.. فجيعةً

  أطفاهلاوكلما أطلقت الريح
 حزاين على مرمى احلجرأشد أ 

 



 )٨٨( 

 
) ٣ ( 

 

  منذ نزيٍف
 ..عد اعبأ بالوقتأمل 

وراقناأ وهو يسرق 
 . بالذاكرةويعبثُ

 
) ٤ ( 

 

 ا آخر،بتكر وجعأ
 وأولع ذاكريت بالنسيان

 واألماين اليت شاخت
 أدركها خريف القصيدة

 



 )٨٩( 

 
) ٥ ( 

 

 حبقائيب املتعبة
أخطائي،أرمم  

 ت، ذاكريت بالصمجلدأو
  النوافذَمعلّأو

 كيف تكف عن اهلذيان

 
) ٦ ( 

 

 ..حبقائيب املتعبة
العمرعبأت  

اخلطى للسفروحزمت  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٩١( 

 


 

 


 
دخسيجارةًن ،مث نام  

 ،ه مالبِس كلَّحرق أويف احللِم
 ها يف حيِنأدرك ،فتيقظَ

 . الكلماِتحرقأنه أ
 
 
 
 
 
 



 )٩٢( 

 


 
 ،ختف  وال،هاقلْ

 . للغٍةن ننصاعالبد أ
  اجلداِر  يف حافِةوال تقف،هاقلْ
 .نا احلصار وحولَ،انا واسعدن مإ













 )٩٣( 




 
 ؟وصلنا إىل البحر

 ال -
 ؟ىل الربإ -
 ال -
 ؟نا املقبلةَ أحالمعوِدأي طرف سنإىل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )٩٤( 

 


 
  شيٍء كلَّ أنتخذْ

 .يت يل طفولَتركاو
 ،تشاُء  ماخذْ

ودعالرماد ي فته الغائِب عن شباِبش. 
 ، شيٍء كلَّ أنتخذْ
 ، شيٍءكلَّ

يل بقايا احللِمواترك  
 . شظايايمللمن أأعسى 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )٩٥( 




 
 ،للذي كانَ

 ،للذي سيكونُ
 . وعصاقبعةٌ

 ،للذي سيكونُ
 ،خرى أُ وأشياُء،مرمى
من اخليزراِنوجند . 

•  •  • 

العربةَللذي أوقف  
صدى فوضويته يف الزحاِموأشاع ، 

 ،يف بقايا الكالِم



 )٩٦( 

 ، خيوٍل يعودون دوِنلرجاٍل
 ، باهلرولِةويقتسمون املسافةَ

 ، بال قبعاٍتلرجاٍل
 ، اآلندخلوا الساحةَ

 نفضوا عن رؤوس بنادقهم 
الغباِرمتتمات . 

•  •  • 

القلقةَ الساعةَللذي أوقف ، 
 ،هاص رقاوهنأ

مث قيخوٍفه بسالسلَد  
 ،من االنكساِر

يف اجلداِردم ، 
دميف الغباِر مترع ، 
يف ثنايا النهاِردم . 



 )٩٧( 

كلَّسأكتب قالُ الذي سي. 
 . ليس فيه سطور عن ورٍقحبثُأوس

 ،خيونُ  العن ورٍق
 . وجنوٍنوعن جنٍة

 .خرونآلها اتقن ي ليس عن لغٍةسأحبثُ
عن عشها تترجلَن أ القصيدةَوأدعو طيور ، 

  بايب عن الريِحقفلُ أمثُ
كي أستريح. 

 
 
 
 
 
 
 



 )٩٨( 

 


 
 ،ها تدركُ ليسمن ضفٍة
 ،نفي اسأمرر أ

 ، صحوي قمصانَغسلُ أمثُ
 ،بفوضى النشيِد

  نواياي تلكفال تفضحوا
 .بذاك السكوِن

 ، قاتليت من صيِفعربأ
وأدسصميت أصابع ، 

 .وسبابيت املطمئنةَ
 . لوين تتذكريف شقٍق

  باحلرارِةصحو مع النوم ممتزجاًوأ



 )٩٩( 

 ، خطاها كلَّلُعطّوأُ
 ،هىل حتِف إفيسعى الرحيلُ

 .ك اجلائعِةفال متضغي كلمايت بأسناِن
 ها املطابعدت عولغةُ يا
 . غرقى الفراِغن تتصيدأ

•  •  • 

كجتدين أمام 
كقرب، 

ك سريِرحتت، 
الوسادِةفوق ، 

 ،يف املاِء
 .احلجريك يف صمِت

ك يف الصحوجتدين أجس، 
 ،أو يف املناِم



 )١٠٠( 

 . ضحاياكمرر موتاي فوقأ
 ، باملوِتك املتوغِليف نعِش

توصاحللِم أجنحةُد ، 
 ،الظالم ختيطُ تلك اليت ال

يف الضجيِجفال تنبثق . 
أيها الشاعربني اخلساراِت املتوزع ، 

 ،ك جناِت قميصقعلّ
من األصدقاِءواختر  
الرماد. 

 
 
 
 
 
 





 )١٠٢( 

 الشاعِر يف سطُور      
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 )١٠٣( 

§ 
  

  

  

 


§ majidalbaldawi@gmail.com
§ http://majidalbaldawi.maktoobblog.com
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 )١٠٤( 



   رؤية جديدة يف عامل النشر
 


























 )١٠٥( 
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 )١٠٦( 
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 )١٠٧( 
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