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ي درع الطائي اغز
 
 
 

خبٌز عراقيٌّ ساخٌف 
عِر العمكديِّ  1500  بيٍت ِمَف الشِّ

ـِ  أحرُقيا بخكرًا إكرامًا ألنِف العاَل
 

ٌة مف عمكديَِّة النَّخِل العراقيِّ  عمكديَُّة ِشعري مستمدَّ
 

كتاٌب ِشعريٌّ 
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أكر لمطباعة كالنشر 
 

غزاي درع الطائي : الكاتب 
خبٌز عراقيٌّ ساخٌف ػػػ كتاٌب شعريٌّ : الكتاب 

جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلف 
رفيف الفارس : تصميـ الغالؼ 
 2016بغداد ػػػ : الطبعة األكلى 
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اإلىداء 
رحميما الرحمف الرحيـ  )إلى كالدي ككالدتي 

 (كجعل مثكاىما الجنة 
لى كلدي الشييد  جعمو هللا في  (معد  )كا 

عمِّييف 
لى العراِؽ كلِّ العراِؽ دارًا كدّيارًا  كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما يشبو المقدمة 
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أيُّيا القمـ كف حّرا 
 
 

كـ أضاعت البشرية مف عمكميا كآدابيا كفنكنيا قبل أف يككف 
القمـ ؟ ، ككـ خسرت مف أخبارىا كأفكارىا كقصصيا كأمثاليا 

. كِحكميا قبل أف يقـك القمـ بتدكيف كل ذلؾ ؟ 
إف الدنيا بكل َمف فييا كما عمييا ، ىي قبل القمـ شيء كبعد 

فكأننا نقكؿ  (قبل القمـ كبعده  )القمـ شيء آخر ، كعندما نقكؿ 
أك  (قبل الصناعة كبعدىا  )أك نقػكؿ  (قبل التاريخ كبعده  )

.  نقكؿ أي قكؿ عمى ىذا المستكى 
ـُ  إف الدنيا أصبحت بكجكد القمـ شيئا آخر جديدا ، فقد حفع القم

األشعاَر كاألقكاؿ كالحكادث كالعمـك كنقميا مف جيل إلى جيل كجعل 
. منيا تراثا يمكف الرجكع إليو متى ما كاف ذلؾ مطمكبا 

إف ما يخطُّو القمـ يبقى ، كما يقكلو المساف يذىب مع اليكاء 
ف ما تحفظو الصدكر ُينسى أما ما تحفظو السطكر  الذاىب ، كا 

فيبقى ، كشتاف بيف ما يخطُّو القمـ كيقكلو المساف كبيف ما 
. تحفظو الصدكر كتحفظو السطكر 

ر ، مصاف  ل ، كريـ ، محتـر ، مقدَّ . سيِّد ىك القمـ ، مبجَّ
كأكبر شرؼ لمقمـ أف السكرة الثامنة كالستيف في القرآف الكريـ 

، كأف هللا تعالى قد أقسـ بالقمـ كما يسطره  (القمـ  )حممت اسـ 
،  (ف كالقمـِ  كما يسطركف  ): القمـ ، كذلؾ في قكلو المبارؾ 

: كعف ىذا يقكؿ أبك الفتح البستي 
ـَ الُكّتاِب مجدًا كرفعةً   كفى قم

ـْ  ىرِ  أفَّ هللَا أقسـَ بالقم                        مدى الدَّ
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ف عقكؿ : قاؿ أرسطك عف القمـ  القمـ ىك العمَّة الفاعمة ، كا 
القمـ طبيب : الرجاؿ تحت سفِّ أقالميـ ، كقاؿ عنو جالينكس 

القمـ بريد القمكب ، يخبر بالخبر : المنطق ، كقاؿ ابف المقفع 
القمـ أنف الضمير ، : كينظر بال نظر ، كقاؿ سيل بف ىاركف 

القمـ سفير العقل كرسكلو كلسانو األطكؿ : كقاؿ ابف أبي دؤاد 
ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػكترجمانو األفضل ، كنقل ابف عبد ربو األندلسي في كتاب

القمـ : قكؿ عمي بف عبيدة عف القمـ ،  كىك  (العقد الفريد  )
أصـ يسمع النجكى ، أعيا مف باقل ، كأبمغ مف سحباف بف كائل 
، يجيل الشاىد كيخبر الغائب ، كيجعل الكتب بيف اإلخكاف ألسنا 
ناطقة كأعينا الحظة ، كربما ضمَّنيا مف كدائع القمكب ما ال تبكح 

.  بو األلسف 
كلكال القمـ ما كانت ىناؾ مدارس كال معاىد كال دكر عمـ كال 

كميات كال جامعات ، كلكاله ما كاف ىناؾ طالب كال معممكف كال 
مدرسكف كال أساتذة ، كال كانت ىناؾ مكسكعات كال كتب كال 

نات ، كال كانت ىناؾ مطابع كال أحبار كال أكراؽ ،  صحف كال مدكَّ
. كال كانت ىناؾ مكتبات كال كاف ىناؾ مكتبّيكف 

ما كانت ىناؾ معاىدات كال مكاثيق كال عيكد كال .. كلكال القمـ 
. اتفاقيات ، كال كانت ىناؾ دساتير كال قكانيف 

 (ألف ليمة كليمة  )كال  (معمَّقات  )كلكال القمـ ما كانت ىناؾ 
 (جميرة أشعار العرب  )كال (األصمعيات  )كال  (كميمة كدمنػػػة )كال
. كال كال كال  (سر الفصاحة  )كال  (نيج البالغة )كال 

كلكال القمـ ما سمعنا بالمتنبي كال بالجاحع كال بشكسبير كال 
. بالجكاىري كال بالسياب كال بإليكت كال بدكريس ليسنغ كال كال كال 
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كحسب بالد الرافديف شرفا أنيا البالد التي كاف فييا أكؿ حرؼ 
ُخطَّ بأكؿ قمـ ، كأنيا كانت البالد التي ظيرت فييا أكؿ ممحمة 

.  كأكؿ مسمة كأكؿ قانكف 
.. كلكف ىل ُيشترى القمـ ؟ كىل ُيباع ؟ 

ر أف القمـ سمعة ، كأيا كانت  إف الذي يسأؿ ىذا السؤاؿ ربما تصكَّ
النكايا التي تقف خمف ىذا السؤاؿ ، فإف عمى السائل أف يعمـ أف 

. القمـ ليس سمعة ، كمتى ما كاف سمعة تكجَّب كسره 
إف القمـ الشريف ال ُيشترى كال ُيباع ، فميس الشراء كالبيع مف 

صفات شرؼ القمـ ، كالقمـ الحر ال ُيشترى كال ُيباع ، فال الشراء 
كال البيع مف خصاؿ القمـ الحر ، أما الذيف يعممكف في بكرصات 
بيع األقالـ كشرائيا ، فإنما يمارسكف عمال شائنا كيرتكبكف خطأ 

فادحا كيضعكف أنفسيـ كما يكتبكف بعيدا عف رياض الشرؼ 
.  كحدائق الحرية 

إف القمـ الشريف الحر ، ىك القمـ الذي يقكؿ الحق كال يخاؼ فيو 
لكمة الئـ ، ىك الذي يقف كقفة األسد اليصكر ال الثعمب الماكر 

، يقف مع النكر كالضكء ال مع الظالـ كالعتمة ، مع الحب ال 
الكراىية ، مع العدؿ ال الظمـ ، مع الحق ال الباطل ، مع الحرية 
ال العبكدية ، مع الحرية ال االستبداد ، مع الحرية األصيمة ال 

المشكىة ، مع الحرية الكاممة ال الناقصة ، مع الحرية بمعناىا 
اإلنساني الصحيح كالكاضح كليس بمعناىا الغامض الذي يركِّج 

. لو أصحاب األغراض السيئة كالمريبة 
ىك القمـ الذي ال يخضع إال لقيـ الخير كالسالـ كالمحبة كالتعاكف 

كالتآخي كالمساكاة كالتحرر ، كال يمتـز إال جانب الشرؼ كالقيـ 
. النبيمة التي يتَّفق عمييا األحرار في مشارؽ األرض كمغاربيا 
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إف الكممة الطيبة تخرج مف القمـ الطيب ، كالكممة الخبيثة تخرج 
مف القمـ الخبيث ، كرحـ هللا امرأ أكسع الطرؽ كاألكراؽ لمقمـ 

. الطيب كأغمق الطرؽ كاألكراؽ بكجو القمـ الخبيث 
كحممة األقالـ كحممة السيكؼ في مستكى الكرامة كالعزة ، كضربة 

القمـ ال تقل أثرا عف ضربة السيف ، كصرير األقالـ ليس أقل 
ذا كّنا نسمع أك نقرأ ىنا أك ىناؾ ،  ىيبة مف صميل السيكؼ ، كا 
في ىذا أك ذاؾ مف األزماف ، عف شراء قمـ أك بيع آخر ، فإننا 
نسمع ذلؾ أك نقراه كما نسمع أك نقرأ عف الفضائح كاألعماؿ 

الرذيمة كالصفقات الميينة ، إف ذلؾ عار ليس قبمو أك بعده عار 
.   ، كذؿ يتبع صاحبو أينما حلَّ كأينما رحل 

إف القمـ الُمباع أك الُمشترى يجب أف ُيحـر مف التمتع بحقكؽ 
األقالـ كالتباىي بشرفيا كالزىك بحريتيا ، إنو ممعكف ، مياف ، 

غير محتـر ، ذليل ، مطركد ، منبكذ ، كليس لو مكاف بيف 
. األقالـ 

كف شريفا حرا أك اكسر نفسؾ قبل أف يكسرؾ : أييا القمـ 
. الشرفاء األحرار 

 

غزاي درع الطائي 
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حبٌّ حقيقيٌّ في نقطِة تفتيٍش كىمية 
 

سافرُت ِمْف ُأُفقي إلى اآلفػػػػػػػػػػاؽِ  
بحثًا عػػػػػػػػف الُعّشاؽِ  كاألشػػػػػػكاؽِ  

ـٌ  : في نقطِة التَّفتيشِ  قػػػػػػاؿ ممثَّ
َمْف أنَت ؟ فاستغرْقُت فػػػػي إطراقي 

! ىل أنَت ِمْف ؟ أـ أنَت ِمْف ؟ أـ ال ؟ كال 
عػػػػراقي  : جمَّعُت أعصابي كصحُت 

فمتذىَبفَّ إلى الجحيػػػـِ  فإفَّ لػػػي 
ُمُو عمػػػػػػى أحداقي   كطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ُأقدِّ
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ـِ عميٍّ  ـَ هللُا كجَيُو  )إلى جّدي اإلما  (كرَّ
 

ـْ يػػػػا سيِّدي  ذىَب الذيف ُتحبُُّي
كبقيَت كحَدَؾ في الزَّماِف األسػكِد 

َر اإلخالُص مثل زجاجػػػٍة  كتكسَّ
دي  سقطْت كصاَر الحبُل في كفِّ الرَّ

ال لمُمفِسِد : قكتمَت حيف صرخَت 
كُقِتمَت حيف رفعَت سيَف الُمنِجِد 

َمْف يفتُح الباَب التي قد ُأكِصَدْت 
ـَ بػػاٍب مكَصِد  فاليكـَ نحف أما

لـ يبَق إال أْف تككَف لنا يػػػدًا 
ِمػْف بعِد أْف صاَر العراُؽ بال يِد 
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الِؿ َكُبرنا كالفناجيػػػِف  َبْيَف الدِّ
 

الِؿ َكُبرنا كالفناجي ػػػِف ػػػػػػػػػػػػػػَبْيَف الدِّ
كاكي  ـْ أخْذنا دركسًا في الدَّ ػػِف ػػػػػػػَكَك

ػدًا ػػػػػبالمِّيِف نمضي إلى غاياِتنا أبػ
ػػػِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػفأىُمنا عمَّمكنا األخَذ بالمِّيػ

يُف أصُل جميِع الّناِس فاتَّعظكا  الطِّ
سبحاَف َمْف خمَق اإلنساَف ِمْف طيِف 
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 األمُر يا أىَل العراِؽ خطيرُ 
  

 األمُر يا أىَل العػػػػػػػػراِؽ خػػطيرُ 
 الكقُت جمػػػػػػػػٌر كالمسيُر عسيرُ 

 كالحلُّ ليس ىناَؾ ليس ىنػػاَؾ ال
 الحلُّ في بغػػػػػػػػػػػداَد كىك يسيرُ 

 كهللِا لك عشنا بقمٍب كاحػػػػػػػػػػػٍد 
 ال داعٌش يػػػػػػػػػػػػبقى كال تكفيرُ 
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 مع النَّخيِل أنا باٍؽ إلى األَبدِ 
  

  مع النَّخيِل أنا باٍؽ إلػػػػػػػػػػػى األَبدِ 
 كلف ُأىاجَر ميما كاَف مف بػػػػػمدي

مِس مبتسمػػاً   باٍؽ كأنظُر نحك الشَّ
 عمى ضخامِة ما في القمِب مف َكَمدِ 

 باٍؽ مع الّرافديِف الغاِلَيْيِف كلػػػػػػف
 أككَف عبدًا لغيِر الكاحػػػػػػػػِد اأَلَحدِ 

 كقكلتي لمذيف استزرعكا َزَبػػػػػػداً 
َبدِ   ال أشتري زبدًا ال خيَر فػػػػي الزَّ

 
 
 
 
 
 
 
 



 15الصفحة 

 

 
نعورممـاِحن ن سأعوُدن بين ه هٍل

ن
 قمقي يسيُل عمى جبيِف صباحي

   فيفكُر ماُء الحزِف في أقػداحي                     
 أسياُؼ خكفي أيقظْت أشباحي

      كرياُح حزني أطفأْت مصباحي                  
 أممي تشّظى بيف طّياِت الُمنى

َع خاطػري بنكاحِ                              كالكرُد كدَّ
 ما ظلَّ عندي مف كشاٍح ساترٍ 

      ىذي جراحي العارياُت كشاحي                  
  لكنَّني كالمكُت يقطُف أنجمي

 أعكُد رغـَ تكاتِر األتػراحِ ػػػػػػ   س                      
  محمكاًل عمى ألِق اليكى  سأعكدُ 

  سأعكُد بيف ىالىٍل كرمػػاحِ                          
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ـِ زارِعِو  الكرُد يبكي عمى أحػػػال
 

 / 10/ 31إلى شيداِء حيِّ المصطفى في بعقكبة الذيف سقطكا مساء 
ـ 2013

 
بعقكبَة الحبِّ يا بعقكبَة الغاِر 

                        أتيُت محترقًا َفْمُتطفئي نػػػاري  
ـِ زارِعِو  الكرُد يبكي عمى أحػػػال

كالّداُر أضحى ىػػػكاىا دكَف َدّياِر 
تكقََّف الّناُس عف حبِّ الحياِة فػػال 

                    ضيٌف يزكُر كال ِقْدٌر عمى نػػػاِر    
تبعثَرْت جثُث األحبػػاِب كاحترَقْت 

بيَف الزُّىكِر كصارْت نكَر أقمػػاِر 
مػػُع ينزُفني  ـْ كالدَّ ِي أبكي عمى أيِّ

ىذا صديقي كذا ِخمِّي كذا جػاري 
ـْ كفنًا  عُر أْف يغدك َلُي لك يصُمُح الشِّ

ـْ ػ كأنػا أبكي ػ بأشعاري  ْنُتُي كفَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـُ في أجػكاِء ىيبِتنا َؽ الغي  تمزَّ

 حزنًا عمى َمْف َقَضكا ِمْف غيِر إنذارِ 
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النَّخُل منذىٌل كالَخطُك مػرتبٌؾ 

ككحشُة الكقِت تمكينا بإصػػراِر 
تسمََّل المكُت ِمْف أرداِف محنِتنػا 

كراَح يعبػػػػُر ِمْف داٍر إلى داِر 
ـُ  تساءُؿ الغيُر مػػا مقداُر مكِتُك

 يػػا سادتي مكُتنا ِمْف غيِر مقدارِ 
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 عصاَي كانْت مع َمْف عصاني
 

 (آدـ مخمَّد  )إلى حفيدي البعيد  : اإلىداء

 
ي ػػػأبكي عمى مكاف      يػػػأبكي عمى زماف

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكي عمى األفكاِر كاألكزاِف كالمعاف
ـِ كالّساعاِت كالثَّكاف ي ػػػػػػػػػػػػػأبكي عمى األعكا

 يػػػػػالّشعِب كاألشجاِر كالمباف: عمى العراِؽ 
يكِؿ كالجباِؿ كالمكاف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالبيِد كالسُّ
ـْ ككلِّ َمْف ُيعاف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالّنازحيَف كمِِّي

ي ػػػػػػػػػػػػػأبكي عمى نفسي التي تبكي بال تكاف
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكي عمى حّظي العراقيِّ كحعِّ شاف

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسيفَي اليماف أبكي عمى قصائدي
أبكي عمى المضماِر بل أبكي عمى حصاني 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكي عميَؾ أيُّيا البعيُد عف َعياف
ـِ الكجِد كيا ُجماف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا لؤلؤي في عال

ى بياِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيا بياني كمَّما احتجُت إؿ
ا كال تراني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراَؾ ىا أنَت معي ىف

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبيننا مكاف  اػػػػػػػػػػيابسٌة ما بينف
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ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنجـٌ كسيطراٌت عدَد الثَّكاف
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثـ مباٍف قبَميا كبعَدىا مباف

اِف ػػػػػػػػػػػػػػمستِعٌر بالكجِد محمكٌؿ عمى الَحف
اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػكالحبُّ كالبعُد عمى صدرَي يجمس

ْف مكاني ػػػػػػػػػقفزُت ـِ  أتى (آدـٌ  )لك قيَل 
ي ُدخاِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسيُر ؼ لسُت أرى كأنَّني

ا دىاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماذا دىاَؾ أيُّيا الحبُّ ـك
ا رعاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أسفًا أراَعني الحبُّ ـك

ي ػػػػػكا أسفًا عصاَي كانْت مع َمْف عصاف
كعُد األذاِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاٍح أنا حّتى يحيَف ـ

اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا جكادي شارٌد ُمقطَُّع الِعف
اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػقد كنُت دكمًا المَع المعدِف كالبي

ككنُت نجمًا في سماكاِت اليكى الُمصاِف 
ف اِف ػػػػػػػػػكىا أنا قد صرُت سيفًا َصِدَئ السِّ

اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكصرُت ضامنًا كلكْف دكنما ضـ
اِف ػػػػػػػػػػنسيُت ما أىديُت مف ِشعرَي لمِحس
َرْت كّفاَي مف أكاف ي ػػػػػػػػػػنسيُت ما قد كسَّ

ي ػػػشيٌء سكى األماف لـ يبَق مف أحبَّتي
ـُ الكقُت كما رماف ي ػػػػػػػػػػػػػفي غييٍب رماُى

اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّركا إلى األـ إْذ كاحدًا فكاحداً 
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ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحصاف آخُرُىـ آخُرُىـ آخُرُىـ
بِّ عمالني ػػػػػػػػػػػيا صاِحَبيَّ في طريِق الح

ي ػػػػػػػػػػػػػأال اربطا عمى فؤادي كاربطا لساف
قاف قاني بالذي أقكُؿ صدِّ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصدِّ
اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباٍؽ أنا مع العراِؽ ثابَت الَجف

عاِف  ـِ كفي الطِّ م باٍؽ مع العراِؽ في السِّ
اِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػباٍؽ مع العراِؽ بالّركِح كبالكي
 افِ ػػػػػػػػػػػػػػباٍؽ مع العراِؽ حّتى آخِر الزَّـ
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تسكُف في قمبي كأنػػػػػػػػػػػَت نازُح 
 
 (ىماـ ياسر عبد  )إلى حفيدي الّنازح 

 
تسكُف في قمبي كأنػػػػػػػػػػػَت نازُح 

تطمُبَؾ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِف كالجكاِرُح 
أجرُح نفسي إْف بكيُت ىائمػػػػػػًا 

ُمَدمَّرًا إفَّ البكاَء جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُح 
َرْت جكانحي أَبْعَد كػػػػػلِّ  ... تكسَّ

ـُ لػػػػػػػػػػػػػػػػي جكاِنُح  ما جرى َتْسَم
يذبُحني ُبْعُدَؾ عػػػف عينَي يػػػػػػػا 

ُقرََّة عيني فالِبعاُد ذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح 
تي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحٌة  مالحٌة َمَسرَّ

تي كماُء كقتي مػػػػػػػػػػػػػػػػالُح  مكدَّ
ّـِ فيْل  ألقيَتني فػػػػػػػػػػػػػي ِبركِة الي

تعكُد كي ُتعيَدني يا نػػػػػػػػػػػػػػازُح 
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أّياُمنا أقداُحنا 
 

 أّياُمنا أقداُح صبٍر حكَليا األشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحُ 
َر األقػػػػػػػػػػػػػػػػداحُ             كالخكُؼ كلُّ الخكِؼ أْف تتكسَّ

 كجراُحنا ُسُفٌف تسيُر عمى رماِؿ فكاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ 
َؾ أيُّيا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحُ             ماذا نرى ؟ ِ  َدرُّ

 تجري الخسائُر ِمْف أُكفِّ جراِحنػػػػا كيقكُؿ َمفْ 
           أحَصكا خسائَرنا كأخَفكىا ىَي األربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحُ 

ـٍ يراىا الّناُس فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أنياِرنا  أكشاُؿ أحال
 أيَف سراُجنػػػػػػػػػػػػػا كجبيُننا الكّضاحُ !           يا َحيُف 

 لّما تكحَّشِت القمكُب كغاَب عنيا ِدْفؤىػػػػػػػػػػػػػػا
َش النِّسريُف كالقػػػػػػػػػػػػػػّداحُ             كزىا الخريُف تكحَّ

المِة في عراِؽ اليكـِ غيُر ُمتاَحػػػػػػةٍ   سبُل السَّ
           ال شيَء غيُر المكِت في أرِض العراِؽ ُمتاحُ 

فْ    كطني لَؾ اإلخالُص ِمّنا حيثمػػػػػػػػػػػػػا ُكّنا كا 
           خاَنْت بنا آالُمنا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؤَؾ األركاحُ 
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 أال لعنُة هللِا عمى الحرِب 
  

  سػػػػػػػػػػػػالـُ الّضائقاتِ ألىمي ُأباِة 
ـْ كَحمػػػػػػػػاـُ   كأغصاُف زيتكٍف َلُي

 كلمّرافَديِف الخاِلَدْيِف تحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 
ُرىا أىُل العراِؽ الكػػػػػػػػػػػػػػػراـُ   ُيعطِّ

 كىذا عراُؽ الحبِّ كالمجِد كالتُّقى
ـٌ نحَكُه كِسيػػػػػػػػػػػاـُ   تطيُش ِسيا

 َلُو َأبدًا في كلِّ شأٍف ميابػػػػػػػػػػػةٌ 
عاِب الزِّمػػػػػػاـُ   كفي يِدِه رغـ الصِّ

ػػػػػدٌ   سالـٌ بال ضعٍف كعيٌش ُمَمجَّ
 كرايُة ِعزٍّ حرٌَّة ال ُتضػػػػػػػػػػػػػػاـُ 

 أال لعنُة هللِا عمى الحرِب حيثمػػػػا
 تراءى ليا في العاَلِمْيَف ِضػػػػراـُ 

 أال لعنُة هللِا عمى الحرِب إنَّيػػػػػػػا
 خراٌب كتيجيٌر كمػػػػػػػػػكٌت زؤاـُ 

نى  سػػالـٌ عمى بغداَد كالحبِّ كالسَّ
 سالـٌ عمى األحراِر ُطرًَّا سػػػػػػالـُ 
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 حبُّ العراِؽ يمفُّني بػدمكِعوِ 
 
 
 
 

 الحزُف ثكبي فػػػػػػػػػػػػػالعراُؽ جميُعوُ 
 مع سيِل نيرْيِو يسيػػػػػػػػػػػػػُل نجيُعوُ 

ـِ الخسائػػػػػػػػػػػػػػػػِر يستكفُّ نخيُموُ   ِبَف
 كعمى القذائِف يستفيُق رضيُعػػػػػػػػوُ 

صػػػػػاِص الحيِّ يسقُط نجُموُ   كمع الرَّ
صػػػػػػاِص ىزيُعوُ   كالميُل يجيُش بالرَّ

 دمٌع ، دـٌ ، ناٌر ، كمكٌت طػػػػػػػػائٌش 
 ىذا زماُف ماَت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو بديُعوُ 

 تحبُّ ؟ ، فصاَر كجيي أحمراً : قالكا 
 حّبي لُو سرٌّ فكيَف ُأذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُعوُ 

 كيَف أخكُنوُ : تخكُف ؟ ،  فقمُت : قالكا 
 كيػػػػَف أبيُعوُ : تبيُع ؟ ،  فقمُت : قالكا 

 غزاُي ُمْت : لك قاّؿ لػػػػػػػػػي في َفْكَرٍة 
 فأنا كربِّ الكائناِت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيُعوُ 
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ني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكِعوِ   حبُّ العراِؽ يمفُّ
عيِف صريُعوُ   كأنػػػػػػػػػػػا أبك القمِب الضَّ

فْ   بمدي يئفُّ تراُبُو كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا 
 ُذقَت األمرَّ ُمجيُبُو  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػميُعوُ 

ـِ العراِؽ فسػػكَؼ يطمُع  ... لكْف ثقكا باس
  مف خريِف العاديػػػػػػػػػػػػاِت ربيُعوُ 

الخطُّ األحمػُر 
 

ُر ... عجبًا  ُىَك المحتلُّ كيف ُيحرِّ
عكدُة المحتلِّ خطٌّ أحمػُر ... ال 
ُر بعُضنا بعضًا  سدًى ... إّنا ُيصغِّ

 أنَت األكبػػػػػػػػػػػػرُ : كنقكُؿ لممحتلِّ 
شعٌب عمى َضَفَتي عذاٍب ساكٌف 

ػُر  ٌر كُميجَّ فاِؼ ُميجِّ كعمػػػى الضِّ
ـْ فػػػػػػػػػػػذا  ابككا إذا شاَءْت شكارُبُك

ػػػرُ   كطٌف بأيدي سػػػػػػػػػػػػػػاكنيِو ُيَدمَّ
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قيامًا يا أحبََّتنا 

 
قيامًا يا أحبََّتنا قيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

المػػػػػػػػػػا  ْعنا السَّ بكفِّ الحرِب كدَّ
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىمي عمينا العيُد يبكي 

فنبكي مثمما يبكي اليتامػػػػػػػػػػػػػى 
ـُ حّتى  لقد ضاقْت بنا األّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

غدكنا نحَسُب الذُّؿَّ احترامػػػػػػػػػػػػا 
كلكّنا سنفعُل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سيبقى 

ْف صاَرْت سكاعُدنا عظاما  كا 
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الّنازحكَف ِمَف األنباِر إخكاني 
 

اليكـَ ُأعمُف بيف الّناِس إعػػػػالني 
الّنازحكَف ِمَف األنباِر إخكانػػػػػػي 

ـْ يعبركَف الجسَر فاحتبَسْت   رأيُتُي
نفسي كصرُت سجينًا دكف سّجاِف 

كا لبغداَد بحثًا عف مركءِتيا ؤجا
فأىُميا أىُل ماعكٍف كفنجػػػػػػػاِف 

كأىُميا أىُل أخياٍر بال عػػػػػػػػػدٍد 
كأىُميا أىُل عدناٍف كقحطػػػػػػاِف 

تقكُؿ بغداُد عنيـ كىي مكَجَعٌة 
ىمك ُحماتي كأعكاني كفرساني 

أنحُف جيٌش عراقيُّ اليكى أِنٌف 
أـ نحف يا أىمَي األحراَر جيشاِف 

أنحُف شعٌب عراقيٌّ يفكُر سنػػًى 
أـ نحُف يا بمَد الّنيريِف شعبػػػاِف 

إفَّ العراقيَّ َمْف ُترجى كفالُتػػػُو 
في كلِّ ساحِة إحساٍف كميػػػداِف 

َمِف الكفيُل كىل بغداُد تطمُبػػػػػُو 
 أنخرُج ِمْف ذنٍب إلى ثاني... عيٌب 
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بغداُد تكفُل َمْف آَككا كَمْف نصركا 

رِّ كانكا خيَر شجعاِف  كَمْف عمى الشَّ
بغداُدنا تبقى كرامُتيػػػػػػا ... بغداُد 

ـِ القانػػي  مرسكمًة دكف خكٍؼ بالدَّ
أقكُؿ كالقكُؿ أمسى اليكـَ في حرٍج 

لسنا بعبٍس كىػػػػػػػػـ ليسكا بُذبياِف 
ـِ كالحرِب في القاصي كفي الّداني  م في السِّ

سّياِف نحف كحقِّ هللِا سّيػػػػػػػػػػػػػاِف 
مادي رمادًا في عيكِف أعا ... تبقى الرَّ

دييا كيبقى الفراُت الكالَد الحػػػػػػػاني 
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ـُ الّناُس   أىمي ُى
 
 

ـُ الّناُس يا َعيني عمى الّناِس  أىمي ُى
ـْ تبقى بال ف ػاِس ػػػػػػػكاألرُض ِمْف غيِرِى

ـُ الـ ْف فعمكا ػػػػأىمي ُى اُس إْف قالكا كا 
ـْ ِرفَعُة اؿ ػػّراِس ػػػػػػػػػػكحيثما احتشدكا ُى

ـْ ث ـْ ػػػػُى ركُة األرِض ُمْذ سػاَرُت قكافُمُي
نيا بإفػػ ـْ تغرُؽ الدُّ ػالِس ػػػػػػػػػِمْف غيِرِى

لك تطمُب األرُض ِمْف أىمي حراسَتيا 
ػػَر ُحّراِس ػػػػػػػػػػػػلما تكاَنكا كصاركا خيػ

ـُ كالبػ مُس ضكؤُى ـُ  ػػػػػػػػػػػػالشَّ ػػدُر نكُرُى
ـْ ِمْف كػػ ػػلِّ خّناِس ػػػػػػػػػػػػػػػػكهللُا يحفُظُي

ـْ ػػػػقد جالسكا المجَد فػ ِتِي ي ديكاِف عزَّ
ـْ خيَر جُ  ػػالِس ػػػػػػػكقد رأى المجُد فيِي

ـْ لممكاِرـِ مقيػػاٌس كال عػ ػجٌب ػػػػػػػػػػػػػُى
ػػػاِس ػػػػػػػػػػػػػػػكال يككُف قياٌس دكَف مقيػ

ـْ أكلك قكٍَّة في ؾ ػػػػلِّ معترٍؾ ػػػػػػػػػػػػػػػَكُى
ُة البػػػ ـْ حيُث كانكا شدَّ اِس ػػػػػػػػػػكعندُى
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ـْ ِمْف غيِر إيف بُح ِمْف غيِرِى ػاِس ػػػػالصُّ
ـْ ِمْف غي ػِر نبراِس ػػػػػػػكالميُل ِمْف غيِرِى

ـُ متاريُس أرِض الّرافديِف كه  ؿْ ػػػػػػػػػػػػػُى
ػػػتراِس ػػػػػػػػػػػُتصاُف أرُض بالٍد دكَف ـ

ِة الػػ ـْ  ػػػػػػػػػػػفي شدَّ ػحبِّ معركٌؼ تألُُّقُي
كليَس في الحبِّ ميما كاَف ِمْف باِس 

ـْ بضيػ مِس مغتسٌل ػػػػػػػػػػجبيُنُي ػػاِء الشَّ
ـْ مثػػػ َؿ طكركٍس كأكراِس ػػػػػػػػػػػػػػكأنُفُي

ـُ لستِر العراقّياِت ممتجػ ػػٌأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُى
ػػاِس ػػػػػػػػػدكمًا كِسْتُر العراقّياِت ِمْف ـ

ػطُّ أحمٌر أبدًا ػػػػػػػػػػػػػػػػِسْتُر الحرائِر خػػػ
ػاٍف كأفراِس ػػػػػػػػػػػػكىَك الُمصاُف بفرسػػ

ـْ  ػػػػػػػػػػػػػػػأّما العراُؽ فعيٌد فػػ ي شكارِبِي
ْف غدكا بعَد ألٍي تحَت أـر ػاِس ػػػػػػػػػكا 

ي ػػأىمي إذا قمُت أىمي الحبُّ يممؤنػػ
ػي ػػػػػكعطُر سكمَر يجري بيَف أنفاسػ

ػػي كيا آسي ػػػػػػػػػػػأىمي أيا َكْرَد أّياـ
ـْ ِمْف غيِر أقكاِس ػػػػأقكُؿ قكلي لُكػ ػػ

ارجيَف عمى ػػػػككنكا معًا ال تككنكا خػ
ـْ ذلَؾ النَّّكاُر كالػ ػػػّراسي ػػػػػػػػػػػػػتاريِخُك
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ـْ مكتكا كال َتِيف ػػكا ػػػػػػػػػػػكتحَت أعالِمُك
ـْ ِلَيُكْف ِمػػ  ْف ضرِب َجّساسِ ػػػػكضرُبُك

ْف ىانكا كَمْف غدركا ػكلتطردكا كلَّ ـَ 
ػلَّ خّكاٍف كَدّساِس ػػػػػػػػػػػػػػػكلترجمكا كػػػ

ككنكا معًا كبحبِل الباسػِط اعتصمكا 
ـْ طاعػ  ػػػكُف عمكاسِ ػػػػػػػػػػفإفَّ ُفرقَتُك
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مكُع ال تجمُس عمى المصطباِت  الدُّ
 

ـِ سػػػػػػػػػػػػػالـُ  ال لمّراحميَف مع السَّ
ـُ  ـْ كطاَر َحمػػػػػػا كرٌد مشى َمَعُي

ـُ األخباُر تأتي  ... رحمكا كظمَّْت منُي
ـُ  كمَّما ىبَّت ىنا األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ٌر   ـٌ متكسِّ ـْ متثمِّ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعَدُى
ـُ  سأقكُؿ لؤلرِض افتحي كأنا

... قتُل امرٍئ ِمْف غيِر نفٍس أك فساٍد 
ـُ  في جميِع العاَلميَف حػػػػػػػػػػػػرا

ـْ ضاَقْت بنػػػػػػػػػػػػػػػػا األحالـُ  هللُا ك
ـُ  ـْ َغَدَرْت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا األّيا هللُا ك

ما بيَف أحزاٍف ُأجاٍج ماؤىػػػػػػػػػػػػػػػا 
تتبعثُر األكراُؽ كاألقػػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ 

ـُ إرسـْ ُحزَننػػػػػػػػػػػػػػػا  ّسا يا أيُّيا الرَّ
ـُ  ّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َؾ أيُّيا الرَّ ِ  َدرُّ

ـِ عميِيمك  يا َغُربكا كِغرباُف السِّ
ـُ  ـِ كسػػػػػػػػا يا تيكي كمكٌت بالسِّ
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العشُب كاف يقكـُ إْف مّركا بِو 
ـِ  ) ـْ لممعمِّ ـُ  (ق فالحياُة قيػػػػػػػػػػػػا

ـْ كانْت ىنػػػػػػا مربكطًة  كخيكُلُي
ـُ  ييِل غرا رِؼ كاَف مع الصَّ لمصَّ

فكُؼ  ـْ أّما الصُّ ... النَّحُك ينَحُب بعَدُى
فإنَّيا َكَسَط النَّياِر ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ 

ـْ  كانػػػػػكا بضكٍء ينسجكَف بحكَثُي
ـُ  كيعمِّمكَف الكرَد كيَف ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـْ  كانكا كما اآلباِء فػػػػي غْضباِتِي
ـُ  ـْ أيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فكأنَّنا ِمْف بعِدِى

ـُ األعالـَ فكَؽ رؤكِسنا  كانكا ُى
ـُ األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ  فتباَركْت برؤاُى

ـْ  ظمَّْت عصافيُر الحدائِق بعَدُى
ـُ  مكمكمًة فغناؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا استميا

كالمصطباُت تصبََّبْت حػػػزنًا فمـ 
ـُ  ـْ بّسا يجمْس عمييػػػػػػػػػػػػػا بعَدُى

ـْ أرجكحػػػػػػػػػػػػًة  الكقُت كاَف لحبِِّي
ـُ  ـْ عمى رأِس الحيػػػػػػاِء ُمقا كلُي



 34الصفحة 

 

ـْ كالُبحُتريُّ  ... األصمعيُّ نعاُى
مائِر قامػػػػػػػػكا  ـُ كأكلك الضَّ  َرثاُى

أنػػػػا ُمنشٌد أنشدُت بيَف أحبَّتي 
ـُ  ِشعري كِشعري لمعراِؽ حػػػػػػػػزا

ـِ سػػػػػػػػػػػػػالـُ  ال لمّراحميَف مع السَّ
ـُ  ـٌ كِكػػػػػػػػػػػػػػرا ـْ كالُحسيُف ُمَكرَّ ُى
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عطُر العنبِر الذَّىبيِّ 
 

َشَرٌؼ كقكفي فكؽ ىػػػػػػػػػػػػذا الِمْنَبِر 
ِر  كَّ أنػػػػػػػػػػػػػػػػا قيكتي مجنكنٌة بالسُّ

ـْ  إْف تسألكا َمْف أنَت سكؼ ُأجيُبُك
أنػػػػػػا جكىريٌّ مف صقكِر الجكىِر 

يَِّة   ٌؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحبِّ بالحرِّ متمسِّ
ـِ القكيِّ األزَىػػِر ... الػحمراِء  م كالسَّ

ِق  ـْ بجديدَي المتأنِّ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جئُتُك
ِر ...  المتألِِّق  البػػػػػػػػػػػػػّراِؽ ال المتكرِّ

أخرجُت أشعاري كقمُت ليا اذىبي 
فغَدْت نجكمًا في تخكـِ الُمشتري 

كَؽ ِصحُت بنجمٍة  أنا لك دخمُت السُّ
ىّيػػػػػػػػا انزلي فتقكُؿ خذني كاشتِر 

ـٍ لمعالياِت كبرِقيا  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمنَت
ـٍ لمحمٍَّد كلحيدِر  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمنَت

 عطَرُه يأخذُ ػػػػػػذَّىبيُّ ػػػػكالعنبُر الػػػ
 ػػػػػػػػػْف عنَبرِ ػػػػػما أقكُؿ فيا لُو مػػػػـ 

ـُ ُيحيُط ِبْي  كأقكُؿ كالجكُع القديػػػػػ
 شِبَعْت عصافيُر الُقرى مف َبْيَدري 
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... صفحاُت دفترَي الَبياُض اليعربيُّ 
كال مكاَف لُمْنَكٍر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دفتري 

فتَّشُت عف َمْف يستحي ككجدُت َمْف 
ال يستحي يػػػػػػػػػػػػػػػػا َلمزَّماِف األعكِر 

ـَ الِعياُؿ كصرُت كحدي  ... أبكي إذا نا
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التجّمي تحت ليٍل ُمقِمِر 

أبكي عمى حػػػػػػػػاِؿ العراِؽ كحالتي 
أنا أستحي ِمػػػػػػػػْف حالَي المتقيِقِر 

ياَر فقد تناثَر أىُميػػػػػػػػػػػػػا  أبكي الدِّ
ـِ كتحت ريػػػػػػٍح َصْرَصِر  تحت الخيا

ركنا :  يصيُح الّنازحكَف َجَزَعاً  ... تذكَّ
حاِب الُمْمِطِر  ـِ كفػػػػي السَّ في الظَّال

أبكي عمى لغتي التي تبكي عػػمى 
َمْف يشترييا فػػػػػي الزَّماِف األْصفِر 

قد أزىَر القرآُف فػػػػػػػػػػػػػػػكؽ لساِنيا 
      كجرى الحديُث بنيِرىػػػػػػػػػا المتككِثرِ 

ّـِ الُقرى  نزَلْت بيا اآلياُت فػػػػػػػػػػي ُأ
ثِِّر  ِل المدَّ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًا عمى الُمزَّمِّ

َسْت فييا البالغُة ُحْسَنيا  كتنفَّ
 لّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عميٌّ جرَّىا ِمْف خيبرِ 
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ْت عنتَر العبسيَّ  ... بػػػػػػػػػػػػػػػالعذِب ركَّ

ّياَب كابػػػػػػػػػػػػػػػػَف ُنباتٍة كالُبحُتري   كالسَّ
كاألْفَكَه األَكِديَّ كالخنسػػػػػػػػػػاَء كالػحػػالَج 

كالعّجاَج كابَف األْشَيري  ... 
نَّيا  كػػػػػػػػػػػـ حاكَؿ المستعِمركف كا 

لعصيٌَّة أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا عمى المستعِمِر 
قػػػػػػػػػػػد ماتِت األفعى عمى َجَنباِتيا 

فحدكُدىا ُخطَّْت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخطٍّ أحَمِر 
لغتي ُتجرِجُر خمَفيا أحػػػػػػػػػػػػػػػػزاَنيا 

مثَل الُمسافِر فػػػػػػػػػي المطاِر الُمْقِفِر 
ـْ معي فػػػػػي ظاىٍر  كتقكُؿ أىمي ُى

ـُ ضػػػػػػػػػػػػػػػػّدي بكلِّ الُمضَمِر  ـُ ُى كُى
ـْ  لغتي الحبيبػػػػػػػػػػػػُة تستجيُر بحبُِّك

كنى ِبػػػػػػػػػػػػػكاٍد ُمْزِىِر   ىي تطمُب السُّ
ىػػػَي تطمُب الحاجاِت إْذ تحتاُجيا 

ِمْف يعربيِّ األصِل ال ِمػػػػػػػػػػػػػْف أبتِر 
أنا أطمُب الحاجاِت مف كطني الحبيِب     

حِك أك في الُمُغِبرِ     كأىِمِو فػػػػػػي الصَّ
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ال أطمُب الحاجاِت ميما كاف ميما         
      كػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمْف كاٍؿ كال مف قيَصرِ 

أنا أطمُب الحاجاِت مف كطني الحبيِب     
حِك أك في الُمُغِبِر    كأىِمِو فػػػػػػي الصَّ

ال أطمُب الحاجاِت ميما كاف ميما         
     كػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمْف كاٍؿ كال مف قيَصِر 
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إنَّني متفائُل ... بمدي بخيٍر 
 

 إنَّنػػػػػػػػػػػػي متفائػلُ ... بمدي بخيٍر 

بمدي بخيٍر أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػا المتساِئػػُل 
بمدي بخيٍر رايًة كَميابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة 

ـِ كفاِعػػػػػػػػػػػػػػػػُل  ُىَك قاِئٌل ُدَرَر الكال
سألكُه عف أّياِمِو ما لكُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

فبكى السؤاُؿ بُحرقٍة كالّسػػػػػػػػػػػػاِئُل 
نيا بنخكِة أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو   تتكامُل الدُّ

ـُ الكاِمػػػػػػػػػػُل  كىك األصيُل المستقي
الّذاىبكَف أكائٌل كأكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر 

كالقادمكَف أكاخٌر كأكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل 
عرفكُه ليثًا ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاُؿ عريُنػُو 

ـِ فيا ىكى ما الحاِصُل  مأكى الكرا
ْف  الُمبكياُت كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌة لكْف كا 

دمكُع الُمبكياِت مشاعُل ... َكُثَرْت 
العاصفاُت زكائػػػػػػػػػػػػػٌل كالمزعجاُت 

 ذكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل كالعادياُت ركاحُل  
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أبكي عميِو كليس عندي غيػػػػػػػػػػػُرُه 
حّبي الّشامُل ..                     ىك كيرباُء الحبِّ 

متكِىٌج قمبي بحبِّ تراِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو 
فكأفَّ قمبي سكمٌر أك بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل 

ال لـ يقْف يكمَا بجانِب باطػػػػػػػػػػػػػػػٍل 
كالحدُّ بيف يديِو حدٌّ فاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل 

تتشاغُل األخباُر عف أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِه 
ما لي كما لَؾ أيُّيا المتشاغػػػػػػػػػػػػػُل 

صكتي كسيٍف ُمشرٌع  .. ِمْف أجِمِو 
 كجكاُد ِشعري كلَّ آٍف صاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُ 

ال ُشْغَل عندي في المكاقِع كمِّيػػػا 
ْغُل الكبيُر الّشاغُل   كطنػػي ىك الشُّ
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رٌة  عكاطُف عراقيٌَّة متكسِّ
 

كقكفًا فإفَّ المكَت يا َصحُب كاقػػػػػػػُف 
كزحفًا فإفَّ المكَت يػػا َصحُب زاحُف 

ـٌ  كـ انطفأْت في نيِر دجمػػػػػػػػػػػػَة أنجػػ
ككـ سقَطْت فكؽ الفراِت قذائػػػػػػػػػػػػػػػُف 

الحُف تحَتنػػػػػػػػػػػػػػػػا  طريٌق طكيٌل كالسَّ
الحُف  رَب الطَّكيَل السَّ كىل تقطُع الدَّ

لُ  ائٌب   غُتطارُدنا األتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُح كالظِّ
لُّ كارُؼ  كَتطرُدنا األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُح كالظِّ

كتحمُمنا اآلالـُ فكؽ ظيكِرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
يُل جػػػػػػػػػػػػارُؼ  يِل كالسَّ كُتمقي بنا لمسَّ

كليس عمى النَّيريِف أمٌف كآمػػػػػػػػػػػػٌف 
ففي كلِّ مشكاٍة نزيٌف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازُؼ 

كفي كلِّ بيٍت لمبكاِء مساحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  
زايا زعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف  كفي كلِّ نيرٍ  لمرَّ

يمرُّ عمينا المكُت كالّنػػػػػػػػػػػػاُس ُفػػزٌَّع 
 كذلؾ مخطكٌؼ كذّياَؾ خاِطػػػػػػػػػػػػػػػػػفُ 
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كفي كلِّ ركفٍ  تستفيُق استغاثػػػػػػػػػةٌ  
كيصرخُ  مميكٌؼ كييتُف ىاِتػػػػػػػػػػػُف 

ـْ  فأيَف أىالينا الذيف نحبُُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـُ الّناسِ  أيػػػػػػػػػػػػػػػف المكاِقػُف  كأيف كرا

جراٌح عزيزاٌت كما ِمػػػػػػػػػػػػْف ُمساِعػفٍ  
لقد ضاَع َبْيَف الّضائعاِت الُمساِعُف 

ـُ قبركنا خمَف أبكاِب دكِرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُى
ـْ َيَر كجَو الباِب إال الُمجػػػػػػػػػػػػازُؼ  َفَم

ـُ سكبكا حزنًا عمى كلِّ حائػػػػػػػػػػػػػػػػٍط  ُى
كىا كلُّ شبرٍ  في المدائفِ  خػػػػػػائػُف 

ـُ مؤلكا نيَر الفراِت طكائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا  ُى
تعيُش الطَّكاِئُف : كصاحكا مع الجّمى 
دى  نركُح كال ندري أنأتي أـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ

دى ، آه ، قاِطػػػػػػػػػػػػُف  سيقِطُفنا إفَّ الرَّ
كَنْقمي رزايانا بزيِت ىمكِمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

كنحُف مع المقالِة لحٌف كعػػػػػػػػػػػػػػاِزُؼ 
عاطفػػػػػػػػػػػػػػػػًا  ـلقد منَحْتنا العادياُت 

كلكْف لقد ضاَقْت عمينا المعاِطػػػػػػػػػُف 
أيا كقُت ال تبخْل عمينا ببسمػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  

كلك بعد أف ُتمقى عمينا القذائػػػػػػػػػػػػػػُف 
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ْف سأَؿ األصحاُب عّنا فقْل  ـْ   ؿكا  ىػػػػػػ
سيأتكَف فجرًا حيف تأتي الكظائػػػػػػػػػُف 

ِدمانا ليا أّنى اتَّجينا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازٌؼ 
لقد كثَرْت في أرضِ  أىمػػػي المنازُؼ 

ِدمانا اسُتبيحْت ثـ بيعْت كسعُرىػػػػػػػػػا 
ُرُه كْسَط النَّيارِ  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُؼ  ُتَقدِّ

جيْمنا الذي يجري جيْمنا الػذي َجرى 
أما عاَد في أرضِ  النُّبّكاِت عػػػػػػػارُؼ 

عكاصُف لـ َييدْأ ليا الباُؿ ساعػػػػػػةً  
متى يا غراَب البيفِ  َتيدا العكاصػػػُف 

رْت  عكاطُفنا مثَل األكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تكسَّ
رْت أـ عكاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف  أىذي أكافٍ  ُكسِّ

يػا   عكْفنا عمى جمعِ  األمانػػػػػػػي كلمِّ
كَجْكرًا عمى تفريِقنا المكُت عاكػػػػػػػػُف 

ـُ بيف دمكِعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تناثرِت األّيا
أال فاجمعي أّياَمنػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذكارُؼ 

كيا كقُت كْف شمسًا كبدرًا كأنجمػػػػػػًا 
أنػػػػْا آسُف : كيا مكُت ىاجْر ال تقْل 

عُب كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد  تكاثرِت الّراياُت كالشَّ
تكاثرِت الّراياُت كالعصُف عاصػػػػػػػػػُف 
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أيا َمْف تحّبكَف العراَؽ أال اعممػػػػػػػػػكا 
إذا ما َضُعفنا فالّضنى مػػػتضاِعُف 

الـَ أال احػػػػذركا  أيا َمْف تحّبكَف السَّ
الـِ  نجػػػػػػػػػػازُؼ  فنحُف بتاريخِ  السَّ
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 عراقّيكَف مياجركف 
 

فازت ىذه القصيدة بالجائزة األكلى في المسابقة التي أقاميا النادي 
جائزة الشاعر عبد الرزاؽ  )ـ 2010الثقافي العراقي في دمشق عاـ 

 . (عبدالكاحد 

 
قػػػػػػػػػػكا  َحممكا العراَؽ حقائبًا كتفرَّ

كالِمْسُؾ راَح مف الحقائِب يعَبػػػُق 
كالرَّصيَف كىاجركا  (الرُّصافَة  )َحممكا 

َـّ تدفَّقػػكا  (الكرِخ  )َحممكا ظالَؿ  ث
ػػػػعٍ   ُؽ بعَد طكؿِ  تجمُّ ـَ التَّفرُّ َحَك

ُؽ  إفَّ الحياَة تجمٌُّع كتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ
كهللِا لف يجدكا عراقًا آخػػػػػػػػػػػػػػرًا 

قػػػػكا  ـْ أك شرَّ ِِ بكا في بحِثِو إْف غرَّ
ىيياَت لف يجدكا فراتًا دافقػػػػًا 

ىيياَت لف يجدكا نخياًل يسُمػػػػػػػُق 
ىيياَت بعَد اليكـِ لف يجدكا سػػكى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق  ـِ الفراِؽ كخافقًا يتشقَّ أل
ـْ إْذ ىاجػػػركا  َشِرقكا بماِء ِبعاِدِى

َكَمِف الذي بِبعػػػػػػػػػػاِدِه ال َيْشِرُؽ 
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يستذكركَف مدارسػػػًا كدركَسيا 
إزاُر ُأّمػػي أزرُؽ : كلٌّ يقػػػػكُؿ 

ديَر  )الككُخ كاف ىك  ـُ  (السَّ لديِي
ـُ ىنػػاَؾ    (َخَكْرَنُق  )كالُخصُّ عندُى

ـْ  ـْ يسألكَف عِف النَّدى ، كنداؤُى : ُى
فمتذكركنا حيَف ترغػػػػػػػػػػػػػك األْيُنُق 

حػػػػػػػػػػػػػػى  كلتذكركنا كمَّما طمَع الضُّ
أك كمَّما ُفِتَح الطَّريُق المغَمػػػػػػػػػػػُق 

ـْ  ال تذكركا الجسَر المعمََّق عندُىػػػػ
ـْ تتعمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق  بحديِدِه أركاُحُي

يسقكَف ُعْكَد األمِف دمعًا ساخنػػػػػػًا 
فمعلَّ عكَد األمِف يكمًا يػػػػػػػػػكرُؽ 

ـْ إستبرٌؽ أك سنػػػػػػػػػػػػدٌس  لـ ُيْغِرِى
ال سندٌس ُيغري كال إستبػػػػػػػػػػرُؽ 

ـْ  لـ يطمبكا رزقًا فإفَّ بالَدُىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يقُف الزَّماُف أماَميػػػػػػػا يسترِزُؽ 

ـْ  طمبكا أمانًا ضػػػاَع فػػػػي أحياِئِي
كمَضكا لكي ينَسكا خطكبًا َتصعػُق 

سػػػػػػػػػػكا  لمحزِف جميكريًَّة قد أسَّ
كىناَؾ مممكٌة لدمٍع َيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؽ 
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ـْ مثُمنا ال فرَؽ بيَف ُمياِجػػػػػػػػٍر  ُى
ُؽ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل ال يتفرَّ كُمراِبٍط كالشَّ

قْت  ـْ ىنػػػػػػػػػػػػاَؾ تشقَّ فجمكُد أيديِي
ُق  كجمكُد أيدينا ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تتشقَّ

كجداكُؿ الجّمى ىنػػػػػػػػػػاَؾ تدفَّقْت 
كجداكُؿ الجّمى ىنػػػػػػػػػػػػػػػػا تتدفَُّق 

َكْرُد الحياِة عمػػػى الَمفارِؽ ميٌِّت 
كالمكُت بيف الّنػػػاِس حيٌّ ُيْرَزُؽ 

بى  ياما قمْقنا في البيػػػكِت كفي الرُّ
فؤليِّ تاريٍخ سنبقى نقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق 

نى  كبأيِّ حقٍّ طكُدنا َيمقػػػػػػػى الضَّ
كبأيِّ حقٍّ ثكُبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتفتَُّق 

كمتى عصافيُر العراِؽ تزقػػػػػػػػزُؽ 
كمتى طيكُر الّرافديِف تحمِّػػػػػػػػػػػػػُق 

ِمْف خندٍؽ خرَج العراُؽ لخنػػػػدٍؽ 
ـُ بمدًا حكاُه الخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُؽ  أرأْيُت

األرُض كلُّ األرِض ُيمكُف خنُقيػا 
إال العراَؽ فإنَُّو ال ُيْخَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق 

هللُا يا كطنًا غدكَت حقائبػػػػػػػػػػػػػػػػًا 
حّتى متى تبقػػػػى الحقائُب تنعػػػُق 
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دى بػَؾ ساكنًا  حّتى متى يبقى الرَّ
نى بػَؾ ُيْمَصُق  حّتى متى يبقى الضَّ

شاَب الرَّضيُع كشاَب منَؾ الِمفرُؽ 
لكْف سترجُع يافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا يتألَُّق 

ـْ عمى بمدي يػػػا أيُّيا الّساري  َسمِّ
 ( 1 ) 

ـْ عمى بمدي يػػػا أيُّيا الّساري  َسمِّ
َكُخْذ َبخكرًا َلُو ِمػػْف صدرَي العاري 

كانفْض بَحدِّ العكالي دكنما كجػػٍل 
عػػػف كتِفِو ذي المعالي أيَّ أكزاِر 

ـْ عمى كلِّ بيٍت كػػػػلِّ منعطٍف  َسمِّ
كلِّ التماعِة عيٍف كػػػػػػلِّ َدّياِر 

كلِّ التقاطِة خيٍر كػػػػػلِّ مدرسٍة 
كلِّ التفاتِة ُحبٍّ كػػػػػػلِّ مغكاِر 

ككلِّ برميِل نفٍط سػػػػاؿ مندفعًا 
ككلِّ مسطرٍة بػػػػػْل كلِّ مسماِر 

ـْ  كقْل ِلَمْف حسبكا مػػا كاَف ُيعجُبُي
ـْ ضػػػػرُب أصفاٍر بأصفاِر  حساُبُك

: ِمْف خمِف تّنكِرىا فالحٌة صرَخػْت 
ـٌ عمػى َمْف ساَر في العاِر  خبزي حرا
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ماكِة  ال : كصاَح في غضٍب نخُل السَّ
ـٌ عمى خّكانِة الّدارِ   تمري حػػػػرا

أخػػي العراقيُّ كْف كّفي ككْف َسَندي 
أِحبَّني ُحػػػػػػبَّ أضكاٍء ألنكاِر 

أخي اعِطني يَدَؾ البيضاَء ال طمعػػًا 
بل كي نككَف معًا في المككِب الّساري 

 (2)  
ُحرٌّ أنا كبالدي ِحصُف أحػػػػػراِر 

مُس ليس ليػا داٌر سكى داري  كالشَّ
كرغـَ كلِّ الذي قد صاَر في بػػمدي 

ما زلُت أمنُح ِمْف زادي إلى جػاري 
ما العزُّ إال اندالُؽ الّنكِر ِمْف غػاري 

كما الكرامُة إال عطُر أزىػػػػاري 
ِة الحبِّ في صدري المميِء جكًى  لشدَّ

عمَّقُت قمبي كال أدري بػػػػمسماِر 
أنا العراقيُّ في ِحّمي كفػػي َسَفري 

أنا المحاُط بأطكاًؽ كأسػػػػػكاِر 
ما ِبعُت نجمي بدينػػػاٍر لذي أَرٍؽ 

 كال اشتراني أبك مػػػػػاٍؿ بدكالرِ 
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لـ أطمِب الكرَد ِمْف قاٍر كلػػك ُقِمبْت 
ككيف أطمُب كردًا ِمػػػْف يِد القاِر 

إبميُس يطمُب ِمّني قتَل ظلِّ أخػػػي 
فَّ إبميَس ميما كاَف فػػػي الّناِر  كا 

خمسكَف مميكِف منشاٍر كمػػػنشاِر 
لف تقطَع اليكـَ غصنًا َكْسَط أشجاري 

لـ أخَش عاديًة لـ أخَش معتديػػػًا 
فَّ مثمَي ال يخشى سكى البػػاري  كا 

ْف َرُحَبْت  كلػػْف ُأبالي إذا ضاقْت كا 
ما دمُت لـ أئتزْر إال بأخيػػػػػاِر 

ما عشُت ما بيَف أطياٍف كأحجػػػاِر 
بل عشُت مػػػا بيَف جكريٍّ كُنّكاِر 

قِر كنُت أبّيًا صابػػػػػرًا أِنفًا  كالصَّ
كما انحَنْت قامتي يكمػػػًا إلعصاِر 

قطفُت ِمْف ساحِة التَّحريػػِر قافيتي 
كرحُت أنثُر بيَف الّناِس أشعػػػاري 

كحينما انفجَر العدكاُف فػػػي ُأُفقي 
 دمائَي اختمَطْت زىػػػػكًا بأحباري 
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 (3 ) 
مبمٌَّل بمدي بالػػػػػػمجِد كالغاِر 

ِمْف آِخِر الفػػاِك حتى رأِس سنجاِر 
ككاحٌد ُىَك فػػػػي حزٍف كفي فرٍح 

كأىُمُو ُكِلدكا في حضِف أبػػػػراِر 
فَّ َلُو  عقاُلُو لـ َيِمْل يكمػػػػػًا كا 

فضاًل عمى كلِّ أسماٍع كأبصػػػػاِر 
ال ما انتسى حفنًة ِمْف كحِل تػػربِتِو 

كما انتسى حفنًة ِمػػْف ماِئِو الجاري 
كلف يضيَع َلُو حػػػػقٌّ عمى ُجُرٍؼ 

حتى كلك كاَف مسركقػػػػًا بمنقاِر 
أنا َلُو خػػػػػػػادـٌ َبرٌّ كمؤَتَمٌف 

كحارٌس مخمٌص في كلِّ إنػػػػذاِر 
ـٌ  َحْسُب العراِؽ فخارًا أنَُّو َعَمػػػػ

مرفرٌؼ بيَف أعػػػػػداٍء كأنصاِر 
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سالـٌ عمى ُأمَّتي 
 

ػػػْر    ػػػػػػأشمٌس عمى ُأمَّتي أـ قمػػ
َرْر ػػػػػػػػػػػأـ الحبُّ يمؤُلىػ ػػػػا  بالدُّ

ػا     ػػػػػػػػػػػػػػأـ النكُر نكُر محمَِّدىػػػػػ
ػػى كلِّ بحرٍ  كَبْر    ػػػػػػػػػيشعُّ عمػػػ

ػػًا    ػػػػػػػػػػػػػػػػخدْمُت محبََّتيا طائعػػػػ
كَظيري عمػػى ما تحبُّ انَكَسْر    

ػػى أرِضيا مطػػرًا  ػػػػػػػػػػُخذاني إلػ
ػػػػْر ػػػػػػػػػػػػػفإفَّ ُرباىػػا تحبُّ الَمطَ 

ػى كفِّيػػا حجرًا   ػػػػػػػػػػػػُخذاني إلػػػ
لتضرَب بي َمػػػْف طغى كَسَدْر 

ضعاني عمى ُعمػػػػِرىا ساعةً     
نةً  بالنَّدى كالزََّىػػػ ػػػْر  ػػػػػػػػػػػػػممكَّ

ا  ػكال تقطعػػا حبَل كصمي بيػػ
فِمْف غيػِر كصٍل حيػاتي َسَقْر 

ػػػػا ُأمَّتي   ػػػػػػػػػػػإذا لػػػـ ُتُيزَّ القف
ػف كفِّيػػا ُيْنَتَظْر ػػػػػػػفال خيَر مػػ

ْف لػػػـ ُتَجرِّْد صكارَميػ ػا      ػػػػػػػػػػػكا 
 ػػػا التََّتْر ػػػػػػػػػػفسػػكؼ يعكُد إليو
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ُرىا ِمػػػْف ـز ّني ُأحذِّ ػػافٍ     ػػػػػػػػػػكا 
َكْر  سيأتي كيجرُؼ َمْف مػػػا ادَّ

 *   *   *
تػػػػػ ّـٍ أيػػا ُأمَّ ي      ػػػػػػػػػػػػػػػػػِكميني ِلَي

كال تسألػػي كيػف قمبي انَفَطْر 
َجْر    ػػػػػػػػكُىّزي إليػِؾ ج ػػذكَع الشَّ

ػى راحتيِؾ الثََّمْر ػػُتساِقػػطْ  عل
ػافُر نحَك شعاِبػِؾ ال ػػػػػػػػػػػػُأسػػػػ

َفْر ػػػػُأبالي إذا طاَؿ كقػ ػػػُت السَّ
..   أيا ُأمَّتي كيػػف ال تخرجيَف 

ػى خيرِ  َبْر ػػِمػػَف الظُُّمماِت إلػ
ـُ كفيِؾ  ..   كفيػِؾ  الكتاُب الكري

ـُ كخيػُر الَبَشْر  سػػكُؿ الكري الرَّ
ػي ِرجِمِو َعَرٌج    ػػػػػػػػػػػػػػػزماُنِؾ فػػػ

ُق ُمْزَدَجْر ػػػػػػػػػػػػكىمُِّؾ ليػػػػس لػػ
ػػػػي   ػػػػػػػػػػػكأخطاُر حبِِّؾ ال تنتو

ـَ ، قػ ـَ َخَطْر ػػػتػػػإذا خطٌر نػػا ػا
ػػػكرةٌ      ػػػػػػػػػػػػذنكُب الُمحّبيَف مغفػ

 ػػَؾ ال ُيْغَتَفْر ػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكػػػػػفَّ ذنبَ 
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ػحرِب منكسٌر   ػػػػفسيُفِؾ فػػي اؿ
ػػحبِّ دكف أَثْر ػكِشعُرِؾ فػي اؿ

ػػي      ػػػػػأال ابتكري النَّصَر يا ُأمَّت
ػػا ُيْبَتَكْر ػػػػػػفإفَّ ِمػَف النَّصرِ  مػ

كلف تعرفي النَّصَر في األرِض إال   
ػػػدؿِ  ُعَمْر ػػػػػػػبسيِف عميٍّ كعػ

ػػْل    ػػػػػمريٌر طريُق التَّحّدي أَجػ
ػػػػكسِ  َأَمْر ػػػػػػػػػػػػكلكفَّ ُذؿَّ النُّفػ

ػػػرٍّ    ػػػػػػػتعذَّبِت ما بيف بػػرٍد كح
ػأفَّ الػػعذاَب عميِؾ اقَتَصْر ػػػػػكػ

..   كما انحسَر الحزُف عػف مقمتيِؾ 
دى ما انَحَسْر  كعػف جاِنَبْيِؾ الرَّ

ْف كاَف مػا كاَف ال تيػػ  كلكْف كا 
َرْر  أسي كاصبػري رغـَ كلِّ الشَّ

ْت صركُؼ الزَّمافِ   .. فميما استبدَّ
ػػػي الُحَفْر ػػػػػػػػفإفَّ ليا َرْمَيةً  فػ

ـْ ػػػػػػيسيُر الطُّغاُة إلى حتِفِيػ ػػػ
ْف طػػػاَؿ سيٌر كطاَلْت ِسَيْر  كا 

ـُ يسقطكَف  .. كعرشًا فعرشًا ُىػ
ػػًا يَرْكَف َسَقْر ػػػكعرشًا فعرشػػ
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ػػػػفٍ     ػػػػػفِسفٌّ بِسفٍّ  كعيٌف بعي
ػػػػرٍ  كشرٌّ ِبَشْر ػػػػػػػػػكخيٌر بخيػ

 *   *   *
ػػػْر ػػأشمٌس عمى كطني أـ قـ

ـِ الحبُّ يمؤُلُه بالػػ َرْر ػػػػػػػػػػػػأ ػػػدُّ
ـِ الّنػكُر نػػػ ِدِه ػػػػػػػػػػػػػػػػأ ػػكُر محمَّ

ى كلِّ نيٍر كَبْر ػػػػػػػيشعُّ عمػػػػػ
ػِو     ػػػػػػػسالـٌ عمى فجرِ  تاريِخػػػ

ػػػػى غِده الُمْنَتَظْر ػػػػػػسالـٌ عل
.. سالـٌ عمػػػى  يكِمػِو المتقمِِّب 

مػػا بيف صفكِ  الرؤى كالَكَدْر 
ا    ػػػػػسالـٌ عمػػػػى لغِة الّضاِد مػ

ػػْت ُصَكْر ػػػػػػػػَزَىْت ُغَرٌر كاشرأبَّ 
ػلٍ   ػػػػػػػػػػسالـٌ عمػػى كلِّ ذرَِّة رمػػ

ػْر ػػػػػػػػػػػػػػككلِّ حصاٍة ككلِّ َحَجػػػػ
سالـٌ عمػى  كػػلِّ سيلٍ  ككاٍد  

ؿِّ َنَيْر ػػػػػػػػػػعمػػػى كػػلِّ طكٍد كؾ
سالـٌ عمى المصطفى كمَّمػػػا 

 ػالٌة كقيمْت ُغَرْر ػػػػػػُأقيمْت صػػػ
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سػػػكِؿ  .. سالـٌ عمى آِؿ بيِت الرَّ
َرْر  سػػكِؿ ُأباِة الضَّ كصحِب الرَّ

.. سالـٌ عمى دجمٍة كالفػػػراِت 
جػػْر   سالـٌ عمى النَّخِل خيِر الشَّ

ػى كجِو بغداَد إْذ ػػػػػػسالـٌ عمػػػ
ػػػكُس الَقَيْر ػػػػػػتمكُح عميِو شمػ

.. سالـٌ عمػػػى النَّجِف المجتباِة 
ػػػا األَغْر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككّراِرىا كفتاىػػ

.. ػػالِء ػػػسالـٌ عمى كربالِء البػػ
ػػْر ػػػػكَجّدي الحسيِف األبيِّ األَبػ

بيَف  .. سالـٌ عمػػػػى بصرِة الطَّيِّ
ـْ ـ ػػػػا نريُد استَمْر ػػػػػػالذيَف ِبِي

.. سالـٌ عمػػػػى مكصِل الّثابتيَف 
عمػػى العيِد حتى َلِك المكُت َمْر 

مادي  .. سالـٌ عمػػػػى عتباِت الرَّ
ػػػػا الفراُت زأْر ػػػػػػػػػػػػالتي في ُرباه

يدا أبػػ دًا  ػػػػػػػػػسالـٌ عمػػػػى الشُّ
ـُ أك َبَصْر ػػػػػػػفال سمَع دكَنوُ  ػػػػػ

ػػػػى كلِّ ماجدٍة ػػػػػػػػػػػػػسالـٌ عمػػػ
بيا صبُرنػػػػا المستحيُل ائتزْر 
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ػػلِّ شيٍخ كطفٍل  ػػسالـٌ عمى كػػ
ػػػػػػػلِّ َحَجْر ػػػػػػػػػػػػػػػككلِّ نباٍت كؾ

ػػالى ػػػػػسالـٌ عمى جنباِت َديػػػ
 ػػػاِؿ الِغَيْر ػػػػػػػػػكأىِل َديالى رجػػ

ػػػْف ػػػػػػػػػػػسالـٌ لبعقكبِة الحبِّ ِمػػ
َحْر  أُكفِّ النَّدى عند كقػػػِت السَّ

ػػػاَف التي ػػػػػػػسالـٌ عمى شيربػػ
رَّ كيػػ ػػَف انَدَحْر ػػػػػرأينا بيا الشَّ

.. سالـٌ عمػػى خالِص المخمصيَف 
كا صػػ َىْر ػػػػالذيَف تحدَّ ػػركَؼ الدَّ

.. سالـٌ عمػػػػى َمندلي كبمدركَز 
ػػػػِو التََّتْر ػػػػػػػػػػكالّصامديَف بكجػػ

ػى خانقيَف كَمْف ػػػػػػػػػسالـٌ عمػػػػ
عمى جانبييػػػا انتخى كانَتَصْر 

ػالـٌ ػػػػػػػػػػسالـٌ سالـٌ سالـٌ سػػػػ
 ػالـُ َظَفْر ػػػػػػػػػػػػػسالـٌ سالـٌ سػػػػػ
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 أجل أنا عربيُّ النَّْفِس كالنََّفسِ 
 

 أجْل أنا عربػػيُّ النَّْفِس كالنََّفسِ  
محمَّديُّ التُّقى كالطَّبِع كالقػَػَبسِ    

أصيُح بالّنائباِت الزّاحفاِت ِقفػػي   
يا التَِّعسِ     فإْف أتْتني فذا ِمػػْف حظِّ

مُس كالبدُر ِمػْف أفراِد عائمتي   الشَّ
ـُ كاإليماُف ِمْف َحَرسي    م كالُحبُّ كالسِّ

كالرَّعُد صكُت خيكلي حيف أندُبيا 
كالبرُؽ لمُع سيكفي ساعَة الَكَجسِ  

ـِ هللِا التي ىطَمػْت  كالغيُث ِمْف َأْنُع
عمى حقكلَي ِمْف قمٍح كِمْف عدسِ  

بُح كجيي إذا ما كػاف ذا ألقٍ   الصُّ
كالميُل كجيي إذا ما كاف ذا َعَبسِ  

رُؽ كالغرُب ِمْف أفكارَي اقتبسكا  الشَّ
كفضُل فكرَي غّطى ُكػػلَّ ُمْقَتِبسِ  

رُؽ لكال ضيائي ضاَع في َعَتػـٍ   الشَّ
كالغرُب لكال كالمي ضاَع في َخَرسِ  

أَمْرُت رايَة إكباري أِف ارتفعػػػي 
 انتكسي: لّما الِعدا صرخكا حقدًا بيا 
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يُت كلَّ أساسٍ  ُرْحػػػُت ُأنِشُئُو  قكَّ
فإنَّما قكَُّة الُبنيػػػػػاِف باأُلُسسِ  

أبعدُت أّمارتي عػػػف كلِّ َمْنَقَصٍة 
َنسِ   كصنُت صفحَة أّيامي عػػف الدَّ

كقفُت كالنَّخِل في ُيْسٍر كفػػي ُعُسٍر 
ـِ ِمْف كرٍد إلػػى َكَرسِ   كسرُت كالغي

لـ أطمِب العػػكَف ِمْف نبٍع كال َغَرٍب 
طمبُتُو ِمػػْف سنى سيفي كِمْف فرسي 

حقكُؿ أىمَي منذكٌر ليػػػػا ُعُمري 
كلك غدا كفُّيا في َفػػػػؾِّ ُمفتِرسِ  

عركبتي أنا ميككٌس بيا َكَليػػػًا 
كسكؼ أبقى َمدى دىري عمى َىَكسي 

الُعْرُب لمُعْرِب في صفٍك كفػي َكَدرٍ  
الُعْرُب لمُعْرِب في صبػحٍ  كفي َغَمسِ  

الُعْرُب لمُعْرِب في ضيقٍ  كفي فػػرجِ  
الُعْرُب لمُعْرِب في ماٍء كفػػػي َيَبسِ  

يا ُأمَّتي احترسي يا ُأ مَّػػتي احترسي 
يا ُأمَّػػتي احترسي يا ُأمَّتي احترسي 

أال اشيدي أنَّني أنذرُت كلَّ يػػػػػٍد 
كلتعممي أفَّ إنذاري بػػػػػال َجَرسِ  
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عرُ              مجدًا أبا خالٍد ىذا ىك الشِّ
 

 أبك ) الكاحد عبد الرزاؽ عبد الكبير الشاعر ُكلد ـ10/3/1931 في
ليو ( خالد  القصيدة ذهػػػػػػػق أىدي كالسبعيف السابعة ميالده ذكرى  في كا 

 
 (                          1 ) 

تمرُّ أعكاُمنا َكْمضًا كال نػػػػػدري 
ػُف في ُخْسِر  ػػػػػػػػ               أنحُف في ظفرٍ  أـ نحػػ

أجل نحُف في ُخْسرٍ  كليس لنا .. ُخْسرٍ  
رِ  الُعْمػػػػػػػػرِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 إال بقيَُّتنا في آخ
رُّ لكّنا كال عجػػػػػٌب  نا الضُّ قد مسَّ

رِّ                 نسعى إلى النَّفعِ  ال نسعػػى إلى الضَّ
نمضي إلى الخيرِ  في داٍج كمنكشػػٍف 

ػػػػرِّ ػ                  كغيُرنا ىك َمْف يمضي إلى الشَّ 
الميُل نخرُقُو باألنجـِ  الزُّىػػػػػػرِ  

عرِ  كالنَّثػػػ ُـّ نكشُفُو بالشِّ ػػػرِ  ػػػػػػػػػػػػػػػ                 كالغ
ـْ أبا خالٍد أّنا كلػػػػػػك ُقِمَبْت  إعم

ػػاألزرِ  ػػػػ                   ال نرتخي بل نشدُّ األزَر بػػ
ـُ لمعادي مكاضَعنػػػػػػا  كال نسمِّ

 ػػػر ِ ػػػػػػ                   حتى كلك قادنا َجْكرًا إلى القبػ
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أبا خالٍد ُحيِّيَت ِمْف بػػػػدرِ  .. بدٌر 
ػػػػػرِّ ػػػػػػػػػػػ                   ألالؤَؾ اليكـَ في ماٍء كفي ب

ـْ  أنَت التقيَت مع األحػػػرارِ  أجمِعِي
ػػػػػرِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 كالحرُّ ال يمتقي إال مع الحػػ

ما كاف ِشعُرُؾ مف كزٍف كقافيػػػػػٍة 
  بل كاف مف َعَبقٍ  راؽٍ  كمف عطػػرِ                 

ما كنُت تغرُؼ مف بئرٍ  كساقيػػػػٍة 
ػػػحرِ  ػػػػ                 بل كنَت تغرُؼ ما تبغيِو مف بػ

فظلَّ ِشعُرَؾ معجكنًا بطينِتنػػػػػػا 
ػػػػرِ  ػػػػػػػػػ                  كظلَّ ممتمعًا في الطَّيِّ كالنَّشػ

غدًا سنعرُؼ َمْف يبقي عمى جبػػػػلٍ  
       كَمْف سينزُؿ بيف القفرِ  كالفقػػػػػرِ              

مجدًا أبا خالٍد تمضي عكارُضيػػػػا 
ػَي الَقْدرِ  ػػػػػػػػ                   كأنَت تبقي كبيرًا عالػػػػ

 (                        2 ) 
ذُر  ِشعٌر ُيرى َكْسَطُو الياقػػػكُت كالشَّ

عػػػ ػػػُر ػػػػػػػػػػ                  مجدًا أبا خالٍد ىذا ىك الشِّ
قِر كنَت بيػػا  سبٌع كسبعكَف مثل الصَّ

قػػ ػػُر ػػػ                   كدائمًا في األعالي يممُع الصَّ
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سبٌع كسبعكَف ما الَنْت عصاَؾ بيػػا 
حػػػُر                     كىل تميُف عصا َمْف ِشعُرُه السِّ

ْف َصُعَبْت  دُر إْف ىانْت كا  مكاُنػػَؾ الصَّ
ػػػ ػػػدُر ػػػػػػػػػػػػ                  مكاُف كلُّ كبيرٍ  مثمَؾ الصَّ

بحكُر ِشعِرَؾ بيف الّناِس جاريػػػػٌة 
                  إْف غاَض بحٌر جرى ِمْف بعِدِه بحػػُر 

عُر مػػاًء دكف ماِئَؾ ال  ال َيشرُب الشِّ
                     ككيػَف ذاَؾ كأنَت الّساُؽ كالجػػذُر 

ـْ  َمْف عاتبكَؾ قشكٌر أنَت تعمُمُيػػػ
ػػُر ػػػػػػػػػػػػػػ                    ككػلُّ لبٍّ لُو ِمْف فكِقِو قشػػػ

ُنيػػػػػا  أكراُؽ دنياَؾ لـ يقدْر تمكُّ
ال ُيشترى الُحػػػرُّ ..                    أْف يشتريَؾ كال
ْفُر  أكراُقيا الُخْضُر أك أكراُقيػػا الصُّ

      أكراُقيا الّسكُد أك أكراُقيا الحمػػػػُر               
أكراُقيا كمُّيا صارْت ممزَّقػػػػػػًة 

ْبػ                   ػػػُر ػػػ   كصػاَر بيف يديَؾ النُّكُر كالتِّ
ما بيَف بػِيضٍ  كُسْمٍر كاف قمُبَؾ في 

ْمُر ..                     تقمٍُّب  ما َلُيػػفَّ البػِيُض كالسُّ
دعيفَّ كامضِ  إلى حبِّ القصيِد ففي  

ْكُر                       أضكاِئِو المجػػػُد كالتَّحميُق كالذِّ
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سكى كتابِة ِشعرٍ  أنَت تعشُقػػػػُو 
ْفرُ                      قػد يستكي عندَؾ المميػكُف كالصِّ

َعشٌر يمرُّ عمييا البرُد كالحػػػػػرُّ 
ػػػُر ػػػػػػػػػػ                   َعشٌر تمرُّ كتأتي بعدىا عشػػ

كأنَت مؤتمٌق تمضي إلى أمػػػػػلٍ  
ـُ في جانبيِو الُحبُّ كالزَّْىػ ػػػُر ػػػػػ                     ينا

ـَ الجميُع لػػػُو  أنَت الكحيُد الذي قا
                      أنَت الكحيُد فػػػال زيٌد كال َعْمُرك 

أعطى لَؾ المتنّبي صػػػكَت ىيَبِتِو 
ـْ ِشْبُر ػػػػػػػػػػػػ                    كأنَت كالمتنّبي بينُكػ ػػػػػ

عزيَز نفسٍ  ستبقي ىكذا أبػػػػدًا 
ا ِسْعُر ػػػػػ                   كعزَُّة النَّفسِ  تدري مػػػا لو

ِلػػػػِو  ْكُل يكمًا في تبدُّ َؾ الشَّ ما غرَّ
كلِ  ينغػػ ػػػرُّ ػػػػػػػػػػ                  كليس مثُمَؾ َمْف بالشَّ

ـِ مرتبكػػػًا  كما انجررَت إلى التَّيكي
ـِ ينجػػ ػػػرُّ ػػػػػػػ                    سكاَؾ كاَف إلى التَّيكي

كحينما اشتبَؾ النُّّقاُد كاختمفػػػػكا 
رَت كيف يكػػػكُف الكْسُر كالجْبُر                      َأشَّ

عَر فػػي ألقٍ   جياًل فجياًل خدمَت الشِّ
ػػػػاُرَؾ الجْسُر ػػػػػػػػػ                    كبيف أجياِلِو أشعػ
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ككلُّ قافمٍة تأتي بمػػػػػػػا َجَمَبْت 
 ػػػػدرُ ػػػػػ                    كأنَت تأتي بمػا يأتي بِو الب

ككلُّ قافمٍة تمضي بمػػػػػػا حمَمْت 
   كأنت تمضي بما يمضي بػػِو العطُر                 

َجُر الُمْصَفرُّ ِشعػػَرَؾ في  لك يقرأ الشَّ
ْبِع يخضرُّ                    أرضِ  العراِؽ المعّمػى السَّ

جكاىرًا أنَت تيدي كػػػػلُّ جكىرٍة 
رُّ ػػػػػػػػػػػ                  يغاُر ِمْف لمِعيػػػا المرج ػػاُف كالدُّ

فكلُّ ثغٍر إذا مػػػػػػػا قمَت يفترُّ 
ػرُّ ػػػػػػػػػػػػػ                    ككػػػػلُّ كفٍّ إذا أنشدَت يحمػ

عِر متَّقػػػػدًا  كْف بيننا يا عمكَد الشِّ
ػػالَؾ الَيْذُر ػػػػػػػػػػػػػػػ                   كال ُتباؿِ  إذا ما نػػػػ

 (                         3 ) 
جمٌر سنيني كأدري أنَّيػػػػػا جمُر 
ػػػُر ػػػػػػػػػػػػػػػػىذا ىك األمػػػػ:                   لكنَّني قائٌل 

برِ  ممحمًة  كصابٌر إفَّ لػػػي في الصَّ
بُر : ػا ػػػػػػػػػ                   يقكُؿ قائُميػػػػ قد ينفُع الصَّ

أرضػػػػػى بطعنِتِو .. الُعْسُر أقبُمُو 
 ػػػػِدِه ُيْسرُ ػػػػػػػػػػػ                  فكلُّ ُعْسرٍ  لُو ِمْف بعػػ
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ـُ تكجُعنػػػػػػػي  أقكُؿ قكلَي كاألّيا
ـِ ال ضيُر ػػػػػػػػػػ                  ال ضيَر ي ػػػػػا كجَع األّيا

ىل تنتيي أشيُر التَّجريِح ؟ ال أبػػدًا 
ػػػُو ِمْف بعِدِه شيُر ػػػػػػػػػػػػ                  فكلُّ شيرٍ  لػػػ

الَغْمُر سرُت بِو كالَقْطُر عشُت بػػػِو 
                    سّياَف عنَد حسابػػػي الَغْمُر كالَقْطُر 

عػػػػُر : إذا تساءلُت  ماذا ينفُع الشِّ
ـُ َتْصَفرُّ ػػػػػػػػػػػِمػػ:                  أقكُؿ  ػػػػْف غيِرِه األّيا

ْف تداعْت عمى ِشعري الظُّنكُف فمي  كا 
ػػػػُر ػػ                     في كقفتي بيف تّياراِتيا الفخ

فاعذْر أبا خالٍد تحميَق قافيتػػػػي 
                     إْف كاف ينفُع عند الّشاعِر العػػػذرُ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـ  2008ػ ُكتبت القصيدة في عاـ 
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خرجكا ... األمريكاف 
ال كداَع لممحتّميف 

 
خرجكا إذْف فميخرجكا فميخرجكا فميخرجكا 

ـْ  ػُج ػألميُل حتى الميُل صبٌح أبل.. ِمْف بعِدِى
خرجكا إذْف فميخرجكا خرجكا إذْف فميخرجكا 

ػ ػُج ػخرجكا كرأُس اإلحتالِؿ بعاِرِه متشجِّ
ـْ بيجاِئو ػا ػخرجكا كأشعاُر العراِؽ تدكُسُي

ـْ يتدحػ ػرُج ػكحجاُر أطفاِؿ العراِؽ كراَءُى
ىل أبكركا أـ أدلجكا؟ ىل أدلجكا أـ أبكركا ؟ 

ـُ إذا ما أبكركا أك ػكا ػدلجػ أال مرحبًا ِبِي
ـُ  ـُ لطفًا بنا خرجكا ُىػػ كهللِا ما خرجكا ُى

ـْ يتمجمػػُج  ـْ فالمكُت أضحى حكَلُي لطفًا ِبِي
ـُ  ـُ حفظًا لنا خرجكا ُىػػ كهللِا ما خرجكا ُى

ـْ تتأجَّ  ـْ فالناُر صارْت حكَلُي ػػُج ػحفظًا َلُي
ـُ  ـُ حّبًا لنا خرجكا ُىػػػ كهللِا ما خرجكا ُى

ـْ يتمػػػػكَُّج  ـْ فالعاُر أصبَح حكَلُي حّبًا َلُي
كـ أزعجكا أطفاَلنا كنساَءنا كشيكَخنػػػا 

 كـ أزعجكا عجالِتنا كُمشاَتنا كـ أزعجػػكا



 67الصفحة 

 

مكا كـ أكقفػكا  دكا كـ ىدَّ كـ داىمكا كـ ىدَّ
فكا كـ أ ركا كـ جرَّ  ػكاػجسركـ قتَّمكا كـ ىجَّ

بدماِئنا صبغكا العراَؽ كنخَمُو العالي كىػا 
ـِ البراءِة كلُّ شبٍر في العراِؽ مضػػرَُّج  بد

ما انتجكا غيَر انيياِر بالِدنا كصركِحيػػا 
ما أنتجكا كمدافُع المحتلِّ ماذا ُتنتػػػػُج 

ـْ   عصركا تمكَر بالِدنا كالغافمكَف أماَمُيػػ
متى تمكُر الّرافديِف ستنِضػُج : يتساءلكَف 

ـْ فكَؽ رمِل الُمضِحكاِت تضاحككا كتصايحكا  ُى
ـْ فكَؽ ثمِج الُمبِكياِت تراكضكا كتزلَّجػكا  ُى

مؤلكا فناجيَف المضائِف بالغباِر تجبُّػػػرًا  
جػػكا  الِؿ كما ُتكلُِّد ِمْف معاٍف عرَّ كعمى الدِّ

ػػػرًا  ترككا البنفسَج عاريًا متيبِّسًا متكسِّ
ياِض بنفَسػُج  لـ يبَق في كلِّ الحدائَق كالرِّ

جعمكا األنيَف فراَشنا جعمكا األزيَز غطاَءنػا 
نى يترجرُج  جعمكا النَّحيَب جميَسنا جعمكا الضَّ

َجْت   كاألرُض في صمٍف عمى جرِح العراِؽ تفرَّ
جػكا   رفاِء كاألحراِر أْف يتفرَّ ىل مكقُف الشُّ

ـْ  ـُ عجالُتُيػػ في كلِّ متٍر في العراِؽ تراُى
ػػػػػُج   ـْ متكثٌِّب متييِّ مصفكفٌة كسالُحُي
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مثَل الجراِد الّسارِب انتشركا عمى أّياِمنػا 

بيِع تأجَّجكا  ككمثِل ناِر في الخريِف كفي الرَّ
ـُ ال خركَج ليا كىػْل  ـُ الجرائ خرجكا كخمَفُي

ينَسْكَف أفَّ الحقَّ ال ُينسى كلكْف ُيػػػدَرُج 
ِمْف بعِد أْف كاَف العراُؽ مسيَّجًا برجاِلػػػِو 

ػػػُج  ترككُه مكشكفًا فَمْف بالمخمصيَف ُيسيِّ
َجْت أحقاَدىػػػػا  الّطائفيَِّة في العراِؽ تزكَّ

جػػػػكا  فتكاثَر المقطاُء ِمْف أبناِئيا كتزكَّ
اًل  نظَر الحسيُف إلى جراِح بالدنا متأمِّ

مُع الذي مف غيِظِو يتكىَُّج  فاّساقَط الدَّ
قاؿ اقطفكا مف آِؿ طو صبَركـ كتأمَّمكا 

فِر المضمَِّخ بالشيادِة منيُج  فمكـ ِمَف السِّ
ضاقْت أجْل ضاقْت كثيرًا كالتكْت طرقاُتيا 

ْف ضاقْت فيكمًا يا عراُؽ سُتفرُج  لكْف كا 
نا كقِل اخرجكا  ريفَة جدَّ إرفْع ِعماَمَتَؾ الشَّ

لتعكَد أرُض الرافديِف كريمًة تتبرَُّج  
ساِء نساُؤنػػػا  خيُر الرِّجاِؿ رجاُلنا خيُر النِّ

خيُر البالِد بالُدنا فبمدِح أيٍّ نميػػػػػُج 
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.. أألسكُد رجاُلُو كسنى النُّجكـِ .. ىذا عراٌؽ 
نساؤُه كعمى مراِبِعِو المكارـُ ُتنَسػػػػُج 

يِت ُيسَرُج كلُّ مصباٍح كمصباُح العراِؽ  .. بالزَّ
لكحِدِه بدماِء أبناِء األصائِل ُيسػػػػػَرُج 

إّنا إلى حبِّ العراِؽ بشعِبِو كبأرِضػػػػِو 
كبنخِمِو كبنفِطِو كبراِفَدْيِو ألحػػػػػػكُج 

درُب األجانِب أعكٌج فمتترككا يا أىَمنػػػا  
درَب األجانِب جانبًا درُب األجانِب أعػػكُج 

كهللِا إْف ِسْرنا معًا كهللِا إْف ِصْرنا معػػػًا 
كهللِا إْف ُثْرنا معًا كلُّ اليمكـِ سُتفرُج 

ستعكُد ليمى لمعراِؽ سميمًة كعزيػػػػزًة 
ػػػػػج  كتعكُد عنَد ضاِؼ دجمَة حرًَّة تتغنَّ
 

ن
،نن(الكـرهن)القصبوةنكرـن عنعاضحنرينال حو:ن ـرشن

نالتفـأبهنع عنن(الكـرهنن)عال حممممممو :نكرـن عنرعوعفن وا يُّ
رتفـألينرتفـألينرتفـأليننننرتفـألينرتفـألينرتفـألين

نالتفـأبه،أين إضـفةنتفعبلةن ن(رتفـألينن)علكنَّنينجعلتهن نـنثُدرـنيَّ
فينصوونال بتنعرثلهـنفينأجزهن،نعالنأوَّأينأننينأعهنرينفعهن
ن ذانالعزين رعضعأهـنالخـصن  ذان،نعقونفوضتنالقصبوةنأليَّ

 .عالعـمنفينالعقتنذاتهن
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 عاَش العراُؽ الذي رّباَؾ منَتَظرُ 
 

الذي رشق بفردَتي حذائو  (منتظر الزيدي  )إلى الصحفي العراقي البطل 
ـ 14/12/2008المجـر جكرج بكش في 

 
يَؾ كالَقَمػػػػُر  مُس نامْت عمى كفَّ الشَّ

 (منتَظُر  )عاَش :كاإلنُس  كالِجفُّ صاحكا
ُبنا   رميَت َمْف كػػػػػاف مْذ ستٍّ يعذِّ

باإلحتػػػػػػالِؿ  فال لكـٌ كال َحَذُر 
فاجأَتُو بسالٍح آخٍر حػػػػػػػرجٍ  

كدائمػػػػػػػا عندنا لممعتدي ُأَخُر 
صبرَت لكْف كقد صاَر العراُؽ دمػػػًا 

لـ يبَق في خمجاِت النَّفِس ُمصَطَبػػػُر  
كنَت انتظرَت كلكفَّ العراَؽ أتػػػػى  
لماذا أنَت تنتِظػػػػػُر : كصاَح جيرًا 
ـْ  ـِ العراقييَف أجمِعِيػػػػ فقمَت باس

كقمَت ُخذىا فما أحالَؾ يا ظفػػػػػُر 
ال ما رميَت كلكفَّ العراَؽ رمػػػػػى 

 كقػاَؿ ُخذىا أيا شيطػػاُف يا أِشػػػرُ 
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ـِ عػػػف َعَمٍد  أنَت احتقرَت رئيَس الظُّم
كالمعتدي دائمػػػػًا في الّناِس محَتَقُر 

يدا كالنَّخُل كالِغَيػػػػػػُر  أمامَؾ الشُّ
كخمفَؾ البدُك كالنَّيراِف كالَحَضػػػػُر 

بًا أِنفػػػػػػًا  عدلَت شعبًا عزيزًا طيِّ
كالفرُد يعِدُؿ شعبًا حيف ينتصػػػػُر 

فرٌد كمثََّل شعبًا كامػػػػػػػاًل فمُو 
َجُر  مجٌد تباِرُكُو األمطػػػػػاُر كالشَّ

كلُّ احتالٍؿ لػػػػػػػُو ردٌّ يميُق ِبِو 
ىناَؾ في غزٍَّة يستأسُد الحجػػػػػُر 

 (قندرًة  )كفي العراؽ رأينا اليػػػػكـَ 
ْت بػػِو النُُّذُر  طارْت إلى بكَش فارتجَّ

في كلِّ يكـٍ لنػػػا في األرِض ُمْبَتَكٌر 
مف جرِحنا كىػػكى النَّيريِف ُيبَتَكُر 

ُعنػػػا  يا بكُش جئَت عمى سرٍّ تكدِّ
ُخِذ الحذاَء كماذا كنػػػػَت تنتظُر 

ثَت قمنػػا  سكَؼ تعتػذُر : لّما تحدَّ
أشباُه ىكالكك ىل اعتذركا ..ىيياَت 

ـُ منكسرًا  قد انحنيَت فبػػػاَف الظُّم
كقد رأيناَؾ بكٌش كيػػػػف تنكسُر 
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سَدْرَت في الغيِّ ميككسًا كال عجٌب 
ـْ َسػػػػػَدركا  ِي ـُ في غيِّ أىمكَؾ كمُُّي

كي نردَّ بيا  (أباشي  )ما عندنا مف 
بل عندنا َغْيَرٌة كالماِء تنفجػػػػػُر 

ِخْر أيُّيا المظمكـُ   (قنػػػػدرًة  )أال ادَّ
َخػػػػػػُر  (القنادَر  )إفَّ  ّداِت ُتدَّ لمشِّ

 (منتَظٍر  )غدًا سيطُمُع فينا ألػػُف 
ـَ فينا اليػػػكـَ  ـَ قد قا  (منتَظُر  )ما دا

عاَش العراُؽ الذي رّباَؾ منَتَظػػُر 
 كعشَت حػػػػّرًا ُيحّني رأَسَؾ الظََّفرُ 
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تداعيات ذاتيَّة 
 
 

ػكَف طيني ؟ ػػػػػػأتعرُفني كتعرُؼ لػ
رِؼ الَمكيفِ  ػػػػػػػػأنػ ا المعركُؼ بالشَّ

ـَ فػ ي ػي صبحٍ  كليلٍ  ػػػػػحممُت الضَّ
ػػفِ  ػػػػػػػػػػػػػػكلػـ يُؾ خافقي بالمستكي

ـَ عمى غيكمػػ ؾُّ نا ي ػػػػػػػػػػػكلّما الشَّ
ػفِ  ػػػػػػػػػػػػغسمُت غيػػكـَ شّكي باليقي

رنيُف الحزفِ  شقَّ ِغشاَء سمعي 
نيفِ  ػػػػػػػػػفص ػػاَر الحزُف مسمكَع الرَّ

ػػحرُف اشتراني ػػػػػػػػػػػػحزينًا كنُت كاؿ
ى الحزيفِ  ػػػكقػد يحنك الحزيُف عل

ػػػرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقد أنَّيُت فػػي سرٍّ كجو
ّنػػي ال أخاُؼ ضف ى األنيػفِ  ػػػػػػػػػػػػكا 

ػػدي كأمشي ػػػػػػػػػػكأحمُل ِكزَرىا كح
ْف كػ ػاف المسيُر إلى المنكفِ  ػػػػػػػكا 
ػػفٍ  ػػػػػػػػػػػػحممُت اليَـّ حينػػًا بعَد حي

نيفِ  ػػػػػكذقُت المرَّ ِمػ ػْف ىكؿِ  السِّ
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ػػدري  ػػػػػػػػػػػػػكلـ أجزُع كمثمي ليس ي
فِ  ػػػػػػػػػػػأيمضي نحػػَك غثٍّ أـ سميػ

ػػاذا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػطعينًا كنُت ال تسأْؿ لمػػ
ى الظُّنكفِ  ػػفقػد َطَغِت الظُّنكُف عل

ػي ػػػػػػػػػػأمينًا سكؼ أبقى في حياتػ
 (ػػف ِ ػػػػػاألمي )لكػي أبقى عمى سرِّ 

ػػػًا ػػػػػػػػػػػػأقكُؿ الحقَّ ال أخشى مالـ
جكفِ  ػػػػكلػػك ُألقيُت في أعت ى السُّ

ْف َعُصَفْت جعمُت الجـ ػَر زادًا ػػػػكا 
ـُ تي ـُ الجمػرِ  عندي طع ػفِ  ػػػػفطع

ػي ػػػػػػػػػأصياًل كنُت في قكلي كفعمػ
ػي ػػػػػكمػا ىربْت ِشمالي عف يميف

ٍ  ىجيف ػػًا ػػػػػػػػػػكما ماشيُت في يـك
ع اليجيفِ   ػػػػكىل يمشي األصيُل ـ

دى عمري الُمعّنى  ػػػػػػػػككنُت عمى ـ
ػَز النَّفسِ  كّضاَء الجبيفِ  ػػػػػػػػػعزيػ

رفاءِ  طكع ًِ تجيُء صداقةُ  الشُّ  ػػػػػًا
ػفِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تأتػي بماؿٍ  أك بنيػػػ

ػػًا ػػػػػػػػػإذا ما الخبُز لـ ُيعجْبَؾ يـك
ػػػفِ  ػػػػػػػػػػأال فمتسأَلفَّ عػفِ  الطَّحي
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ْف فتَّشَت ع ػػف خبرٍ  يقيفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػكا 
 ػػف ِ ػػػػػػػػػػػػفسكَؼ تعػكُد بالخبرِ  اليقي

نيا قيػػاـٌ مستمػػ ػرٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَي الدُّ
ػػفِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأحػالـٌ بزيتكفٍ  كتيػػػ

ػػلِ  التحّدي ػػػػػػػػفكْف كالنَّجـِ  في لي
 ػف ِ ػػػػػػػػػػػػػككػْف أسدًا ُميابًا في العريػ
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 رضعُت الحبَّ مف ُأّمي صغيرا

 
 ف ُأّمي صغيراػػػرضعُت الحبَّ ـ

 ػػػػػػػػػبُّ يحرُسني كبيراػػػػػػفظلَّ الح                       
 ػػػػػػػُرني بزفرِتيا المياليػػػػػػػػػػتحاص

 ػػػػػػػراػػػػػػػػػػػػػػػػفأطرُدىا كأجعُميا زفيػ                       
كَؾ لػكفْ   عمى ظيري حممُت الشَّ

 ػػرايػػػػػػػػػػػحممُت بقمبَي الكطَف األـ                      
ْت ػػػػإذا ضاَقْت سمائػ  ػػػػي كاكفيرَّ

 ي أرى القمػػَر الُمنيراػػسأخرُج ؾ                       
 ػػػػػػػرًا كثيراػػػػػػػػػػػػأنا ممَّْف رَأْكا خيػػػ

ـْ ظييراػػػفأىمي الخيُر كػ                         ػػاف لي
 لنا صػػػػدُر المجالَس إْف جمْسنا

ْف ُقمنا سنقتحـُ اليديػػ                         ػػػػػػػػػػػراػػػػكا 
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 ؟ ما لِؾ َتجيشينا: سألُت الّداَر 
 
 

ا لِؾ َتجيشينا ػػ ـ : سألُت الّدارَ 
اَر أىمي نازحينا ػػػػػػػػػص: فقالْت 

ـْ عقػػػػػػ ػػػػػااًل ػػكلـ أَر بعَد غيبِتِي
ـْ إال األنينا ػػػكلـ أسمْع لػػػػػػػػػػ ػػػػُي

اَر مف ماٍء كطيٍف ػػػػػككقتي ص
ػػػػػاًء كطينا ػػػػػػػػػػككانْت فرحتي مػ

ًا ػػكصاَر يقيُف مػػػػػػػ ػػػػا ألقاُه شكَّ
ػػػػػػػػػػػػػُد اليقينا ػػػػَأَبْعَد أحبَّتي َأجػػػػ

ـْ رمٌل كريػػػػػ ػػػٌح ػػػ أنا مف بعِدِى
ـْ نجمي طحينا ػػػكأضح ى بعَدُى
ػًا ػػػػكىـ بعدي َسَعكا شرقًا كغرب

ػػػػػػػػػػػػًا أك أمينا ػػػفمـ يجدكا أمانػ
ا بيف النَّدى كالمكِت خّركا ػػػـك

ػػػػػاجدينا ػػػلربِّ العرِش ُطّرًا سػػػػػ
ػاَب قمبي ال تغيبكا ػػػأيا أحبػػػػػػػػػػ

ا ػػػػطكياًل كاذكركا البيَت الحزيف
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ػػػػػْد ػػػكقكلكا لمعصافيِر التي َقػػػػػػ
ـْ سكؼ نبقى صػػػ ػػادقينا ػػػَبَكْتُك

ػي ُسرانا ػػػلقد أفمْت نجكـٌ فػػػػػػػػػػ
ػػػػػا ػػػكلسنا َمْف نحبُّ اآلفمينػػػػػػػػػ

ػػػػي المنافي ػرأْينا ما رأْينا فػػػػػػػػ
ػػػا ػػػكلكْف سكؼ نبقى صابرينػػػػ

ػػػػاًء لممعالي ػػػػػكسكؼ نظلُّ مػػ
ا ػػػػػػػػكسكؼ نظلُّ نزرُع ياسمينػػ
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 نفسي
 
 
 
 

كُء نفسي كعطُر الكرِد أنفاس ػي ػػالضَّ
رؽِ  ِمْف آسِ   كِمْف يدي كلُّ ما في الشَّ

ي ػػػػكِمْف صالبِة صبري المستكفِّ معػ
ما في الجباؿِ  كفي الكديافِ  ِمْف ماسِ  

ػِو ػػػػػػػػػػمقياُس غيرَي ِمْتٌر ال ِحراَؾ ِبػػ
مقياسي  (الفاك  )ي أقاصي ػػػػػكنخمةٌ  ؼ

َمْف يسأؿِ  اليكـَ عف ُجالسِ  قافمتي 
بُر كاإليماُف ُجالس ػػي ػػػػػػػػػػػػػػػفالحبُّ كالصَّ

ػػػٍلٍ  ػػػػػػػػػػػػما كاَف أحكَج أّيامي إلى أمػ
ػػاسِ  ػػػػػػػػػػػػػػػما كاَف أحكَج آالمي إلى فػ

ػي ػػػػغرفُت مف ضفتيِّ النَّيرِ  قافيتػ
اسِ  ػػػػػػػػػػكظلَّ غيرَي بيَف الّطاسِ  كالؾ

عُر صاحبنػػػ ي ػػػػتغيََّر الحاُؿ لّما الشِّ
ػػاسِ  ػػػػػػػػػػػلكْف تغيََّر ِمْف قاسٍ  إلى قػ
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ػػا ػػػػػػػػلي أمَّةٌ  لمعْت قباًل فضائُميػػ
ػاسِ  ػػػػػػػػػلكنَّيا اليكـَ حبٌر فكَؽ قرطػػ

بمدي ... يا خيَر أمَِّة خيرٍ  ُأخرَجْت 
ػراسِ  ػػػػأضحى فمًا دكَف أنياٍب كأض

فال تقكلي كىل عندي سكى قمقػي 
 ػػػّراس ِ ػػػػػػػػػػػػفأنِت عاليةُ الكّفيفِ  كاؿ
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الحمُد ِ   
 
 

 (1 ) 
الحمُد ِ  َربِّ الَجػػػػػػػػػػػػػػػكِّ كاألْرِض 

الحمُد ِ  ربِّ الطُّكِؿ كالػػػػػػػػػػػَعْرِض 
 ( 2 ) 

األمُر ِ  ال لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجفِّ كاإلنػػِس 
كالفضُل ِ  ال لمػػػػػػػػػػػػػػػػّركـِ كالُفْرِس 

 ( 3 ) 
ال شيَء قبَمَؾ يػػػػػػػا رّبي كال َبْعَدْؾ 

كليَس ِمْف خػػػػػػالٍق إالَؾ بْل َكْحَدْؾ 
 (4 ) 

ىَك كاِحٌد مؤَل الكجكَد كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا 
ىَك لـ يمْد ىَك لـ يكْف مكلػػػػػػػػػػػكدا 

سبحاَنُو سبحاَنُو سبحاَف َمػػػػػػػػػػػػػْف 
ـَ جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا  جعَل المالئكَة الكرا

ىَك غالٌب أبدًا كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كمثِمِو 
شيٌء كيبقى خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُه ممدكدا 

كلُّ الذيَف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى التُّراِب عبيُدُه 
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نا معبكدا  كيظلُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظلَّ السَّ
إفَّ الحياَة قديمٌة كىَك الػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

ـَ الزَّماُف جديػػػػػػػػػػػدا  ْف َقُد يبقى كا 
 (5 ) 

َبُد  ُجفػػػػػػػػػػػػػاًء يذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب الزَّ
كيبقى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاِحُد األَحػػػػػػػػػػػُد 

سنمضي دكنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتَبٍع 
فال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌؿ كال كَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد 
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نا َكَبراكا  سبحاَف َمْف برأ الدُّ
 

 (صّمى هللُا عميو كسمَّـ  )إلى رسكلنا الّصادؽ األميف دمحم 
 

نا َكَبراكػ ػػا   ػػػػػػػسبحاَف َمْف َبَرأ الدُّ
ػػػا ػػػػػكعمى البسيطِة كمِّيا أعالكػ

يكفيَؾ أنََّؾ كنَت ُتدعى المصطفى      
ككفاّؾ أْف كنَت الحبيَب كفاكػػػا 

ػػا  ػػػػسيٌف أال يا سيُف ما أمضاؾ
ػػػا ػػػػػػػنكٌر أال يا نكُر ما أبياكػػػ

ػػي ػػػػػػػػػباؽٍ  كباقيةٌ  رسالُتَؾ التػ
ػا ػػػػسحَقْت يداىا الكفَر كاإلشراكػ

حيٌّ كليس لشاعرٍ  ميما يكػْف   
ػػػا ػػػػػػػػأك كاَف أْف َيرثيَؾ أك َينعاؾ

كَت كنَت ككلُّ ما في األرِض أك   الصَّ
في البحرِ  أك في الجكِّ كاف صداكا   

المييمُف قد قمى  : َكِذَب الذي قاَؿ 
ػا ػػػػػػػػػػال ما قمى بػػل ككثرًا أعطاؾ

كرعاَؾ ُمذْ  كنَت الرَّضيػَع المجتبى  
َـّ رعاكػ َـّ رعاَؾ ث ػػا ػػػػػػػػػػػػػكرعاَؾ ث
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تعمك عمى مرأى الكجكِد رؤاكػا   
ػػػػا ػػػػػػػكيشعُّ فكؽ الكائناِت َسناؾ

حيَف الُعرى في العاَلِمْيَف  تقطََّعْت  
بالُعركِة الُكثقى عقدَت ُعراكػػػا 

ػػا  ػػػػػتطمَّقَت حبَّ الُمغِرياِت جميِعو
ػا ػػػػػكَتُغرُّ تمَؾ الُمغِرياُت سكاكػػػ

يَت خيَر أـ انٍة كنشرَت خيػ    ػػػػػػػأدَّ
ػػا ػػػػػػػػػَر رسالٍة كَلَكْيَت َمْف الكاؾ

ػٌد   ػػػػػػػػػػلـ تمتمْؾ شيئًا فإنََّؾ زاىػػ
ُع األمالؾ ػػػػا ػػػػػػػكسكاَؾ راَح ُيجمِّ

ػػػا     ػػػػػػيا ليتني قاتمُت تحَت لكاؾ
ػػا ػػػػػػكرفعُت راياِت الجياِد كراكػػ

كنُت ُمرابطًا    (بدَر  )يا ليتني في 
أحمي بصدرٍ  كالحديِد ِحماكػػػا 

يا ليتني صمَّيُت خمفَؾ  مػػرًَّة  
تيفِ  كسرُت خمَف ُخطاكػػا   أك مرَّ

ْمَت ُأمََّتَؾ الكريمةَ  ُمخمصػًا    كرَّ
فالُمقِسُط الُمعطي ِبِيا أكصاكػػػا    

ما الُعْرُب لك لـ يرتقكا بُعالكػا  
ا ػػػػػما الُعْرُب ميما حاكلكا لكالكػػ
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الُعْرُب بعدَؾ يا محمَُّد أصبحػكا    
ػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاًل كأعالمًا فما أدراكػ

ِد كانبركا    َغِضبكا عمى بحرِ  التَّكحُّ
ػػا ػػػػػػػػػليحاربكا األمكاَج كاألسماكػػ

ـْ كتطكَّعػكا   حفركا الخنادَؽ بيَنُي
ـْ أسالكػ ػػػا ػػػػػػػأْف ينشركا ما بينُي

ـْ    ػػػػػلـ يشعركا بالجاِئعيَف كأنَُّيػ ػػ
ػا ػػػػػػػػػلـ يعرفكا َصْكمًا كال إمساكػػػ

َؾ باتِّجاٍه خاطػػ ػٍئ   ػػػػػػبعٌض تحرَّ
ػػػػا ػػػػػػػػػػبعٌض جثا ال يستطيُع ِحراؾ

ـْ   ػػػػػػػػػالُعْرُب بعدَؾ طمَّقكا أنكاَرُىػ ػ
ػػػػا ػػػػػػػػػػتكتزكَّجكا ِمْف بعِدىا األحالؾ

ىـ ما أعّدكا ما استطاعكا ِمْف ربا   
بى تتباكػػى  ِط الخيلِ  بل ترككا الرُّ

َبُعدكا عف الِجدِّ  الذي ُكِجدكا لُو   
ما أحالكػػا : قالكا لكجِو المَّيكِ  

ـْ   نصفافِ  قكُمَؾ يا محمَُّد ، نصُفُي
شكٌؾ ، كنصٌف يزرُع األشكاكػػا 

مكا َقَدمًا لُنْصرِة شاع ػػرٍ   ػػػػما قدَّ
إّياكػػػا : قالكا لُو .. بل حذَّركا 
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ا متفرِّدًا بفرادِة الػػ    ػػػػػػػػػػػُبشراَؾ ي
ػػػػا ػػػػػإسراِء كالمعراجِ  يا ُبشراؾ

فمسكؼ يعطي هللُا ُأمَّةَ  يعػرٍب  
ػػػا ػػػػػػػػِعزًّا كمجدًا مثمما أعطاكػػ

 سبعيَف كانكا كصاركا ُأمَّةً 
ُكّنا كلّما نزْؿ ِصيدًا ميامينػػػػا 

نيا أىالينا  كلػػػـ َيزْؿ أنجـَ الدُّ
كلـ تزْؿ ساحُة األبطاِؿ ساحَتنػػا 

كنػحُف نبقى صقكرًا أك شكاىينا 
كلـ يزْؿ ِنفُطنا يسقي بال كػػػمٍل 

ركمػػا كطككيك كأكتاكا كبرلينا 
ُكّنا إذا مػػػا أرْدنا نصَب خيمِتنا 

يُح في التَّبريِح  آمينا : قالْت لنا الرِّ
كػػانت لنا تحت ظلِّ الحقِّ َكقفُتنا 

ْت ليالينا  تمؾ التػػي باسِميا ابيضَّ
حمػػُف غسمينا  لكْف سُيطِعُمنا الرَّ

إْف لـ نكْف لرسكِؿ هللِا حامينػػػػا 
إْف لـ َتُكْف كانفجاِر الماِء كقفُتنػا 

 كلـ نكْف ساعَة الُجّمى براكينػػػػا
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ـُ نرجػػكُه لكْف حيف ينُدُبنا  م السِّ
يُف نرجكُه لكْف حيف ُينجينػػا  كالسَّ

أُ  أكمَمػػػػُو .. إسالُمنا كامٌل 
بْل كارتضاُه لنا يا سادتي دينػػػا 

يا سادتي كيف نرضى أْف ُيقاَؿ كلك  
حرٌؼ مسيٌء عمى َمْف كاف َييدينػا 

ال كالذي جعَل الفرقاَف آيَتػػػُو 
َلنقِمَبفَّ عمى العادي المكازينػػػػا 

كنزَرَعفَّ التَّحّدي في َتَطمُِّعنػػػا 
كنخرَجفَّ فرادى أك ماليينػػػػػا 

فإْف نجكنا فإفَّ هللَا ُمنجينػػػا 
ْف ُقِتمنا سنمقى الُحْكَر كالِعينػػػا  كا 

صّمكا عمى المصطفى اليادي البشيِر فقد 
صّمى عميِو الذي ُيعطي كُيغنينػػػا 

صمَّت مالئكُة الرَّحمِف أجمُعيػػػا 
عميِو فامتؤلْت كردًا ركابينػػػػػػا 

ـَ نكَر ىػػػػًدى  محمٌد مؤل األّيا
كذكُرُه مؤل اآلفاَؽ نسرينػػػػػػػا 

محمٌد خيُر َمْف قامكا كَمْف سجدكا 
كخيُر َمْف خرجكا فجرا ممبِّينػػػػػا 
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يا كيَمنا إْف تركنا ديَف خالِقنػػػا 
يا كيَمنا إْف ىربنا ِمْف عكالينػػػػػا 

يا كيَمنا إْف تركنا الغرَب يسحُبنػا 
َسحبًا كينشُرنا نشرًا كيطكينػػػػػا 

ـْ ضدَّ شافِعنػػا  ُجفَّ الجنكُف لديِي
ال بأَس فميصبحكا طرًا مجانينػػػػا 

ـْ  ـْ فضٌل بسطكِتِيػػ ِتِي ليسْت لقكَّ
بل َضْعُفنا ىك مػػػػا أزرى بأيدينا 

نحف الذيف َضُعفنا فػػي معاِقِمنا 
ـْ عمػػى َضْعِفنا ازكّركا شياطينا  َكُى

ىل نرتقي كالتَّرّدي فػي صحاِئِفنا 
كالحزُف قائُدنا كاليُـّ كالينػػػػػا 

ـْ  ِتِي لك أفَّ فػػػػي أىِمنا خيرًا أُلمَّ
لما تحامَل ِقرٌد ِمْف أعادينػػػػػػا 

تحت أرجِمنا  (إيفْل  )كالنحنى برُج 
كالنحنْت كلُّ أكربا ِلُترضينػػػػػػا 

كالنحنى طيُش أمريكا كَمْف معيا 
ُعدنا لماضينا : كصػػػػاَح صائُحنا 

باقكَف نحُف عمى حبِّ الرِّسالِة إْف 
ْت منابُعنا أك ساَؿ كادينػػػػػػا  جفَّ
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األرُض دارْت كُدرنا مثَل دكرِتيا 
ينػا  )ك (بدرًا  )حّتى نسينا بيا   (حطِّ
الـُ المرتجى أسفًا  كضاَع مّنا السَّ

كلـ ُنراِع ِدالاًل أك فناجينػػػػػػػا 
ـِ عزَِّتنػا  كضاَع ما ضاَع مف أّيا

حّتػػػػى أضعنا كال ندري فمسطينا 
نيا بكارُقنا  ما أبرَقْت في دجى الدُّ

دىرًا كنامْت عمى الماضي مكاضينا 
نريُد ِمْف حضرِة الغازي حمايَتنا 

دى كالعاِر يحمينػػػا   غاٍز كيا لمرَّ
كنطمُب العكَف ِمْف ممٍح كِمْف َيَبٍس 

كنفُطنا كحَدُه يكفي الماليينػػػػػا 
سبعيَف كانكا كصاركا ُأمًَّة فمتػى 

ُتنا العرباُء سبعينػػػػػا  تصيُر ُأمَّ
ىذا الزَّماُف الذي فاضػػْت كآبُتُو 

َـّ ُيبكينػػػػػػا  يبكي عمينا كثيرًا ث
يا سيِّدي يا رسكَؿ هللِا ضػاَؽ بنا 

ذرعًا فضانا كأْدَمّنا َتَشّكينػػػػػػا 
أكطاُننا ما َليا أضحْت منافينػػا 

ـْ أضَحػػػػػكا أعادينا  كأىُمنا ما َلُي
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كأصبَح المكُت يمشي في شكاِرعنا 
ـُ يجري ِمْف أيادينػػػػػا  كأصبَح الدَّ

ال نسمُع اليكـَ تغريدًا كزقزقػػًة 
بػػػل نسمُع اليكـَ بكمًا في بكادينا 

ُكّنا نكاسي بصدٍؽ كلَّ َمْف ُفِجعكا 
كاليكـَ ليس لدينا ًمْف يكاسينػػػػا 

ـْ .. ُكّنا نداكي جراَح الغيِر  ُنْسِعُفُي
كاليكـَ ليس لدينا َمْف ُيداكينػػػػػا 

َجٍة  ما شيَف ُكّنا عمى نػػاٍر مؤجَّ
كلـ نزْؿ فكؽ ذاِت الّناِر ماشينػػػا 

ـْ .. جاءكا عمينا سالطينًا  ُرُى ُنحذِّ
نيا سالطينا  إّنا سنبقى عمػػػى الدُّ
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محمٌَّد قمُبُو بالنُّكِر مؤتمٌق 
 
 

ػػػػكِر مأىكُؿ  محمٌَّد قمُبُو بالنُّ
الِة كبالتَّسبيِح مغسػ ػكُؿ ػػػػكبالصَّ

محمٌَّد كجمكُع الحػػػػقِّ تتبُعُو 
سيٌف عمى باطِل الكّفاِر مسمػكُؿ 

يِف  كافُمنا .. شفيُعنا ىَك يػكـَ الدِّ
ككلُّ َمْف حفَع اإلسالـَ مكفػػكُؿ 

َجناُنُو بثباِت العػػػػزـِ ممتمٌئ 
ػػكُؿ ػػػػػػػػػػكحبُمُو بيِد اإليماِف مفتػػ

كنصُرُه بنكاصي الخيػػِل منعِقٌد 
كسيُفُو بضياِء الحػػقِّ مصقكُؿ 

كحكَلُو الّناُس ِمْف بدٍك َكِمْف َحَضٍر 
دكَف  رسكُؿ هللِا مػػأمكُؿ : يردِّ

ُتنػػػػػا  مًة بالكفِر ُأمَّ كانْت مكبَّ
كحيَف جػػاَء امَّحى كفٌر كتكبيُل 

ىَك األميُف ككلُّ األرِض تعرُفػػُو 
كالّصادُؽ الفذُّ إْذ تعمػػك األباطيُل 
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إّما مشى راحِت األنػػكاُر تتبُعُو 
كحيثما ساَر ماشْتُو القناديػػػُل 

ػػرَأُه ػػػػػػػػجبريُل قاَؿ لُو إقرأ كأقػػ
ػػػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبريُل أقرَأُه القرآَف جبري 

ـُ  ىْل ُينِكُر الّناُس مسؤكليًَّة لُيػػ
فكلُّ َمْف فكَؽ ىذي األرِض مسؤكُؿ 

ككلُّ َمْف فكَؽ ىذي األرِض منتقٌل  
ػػػُد منقكُؿ ػػػػػػػػػػػػػيكمًا إلى ربِِّو كالعبػ

ا ػػػػػػػػػإفَّ الحياَة ممػػػػرٌّ ال مقرَّ بو
ػػا قباًل كقابيُل ػػػػػػػػػػػػػػػػىابيُل مرَّ بيػػػ

بالُدنا يا رسكَؿ هللِا داميػػػػػٌة 
كجسُميا اليكـَ مشمكٌؿ كمعمػػػكُؿ 

لـ يبَق لمّناِس معمكـٌ ُيشاُر َلػػػُو 
فكلُّ ما في البالِد اليكـَ مجيػػػكُؿ 

ْف ضاَؽ درٌب كالتكى أمػٌل  لكْف كا 
 لسكَؼ تخضرُّ فػي البيِد المحاصيُل 

مِس نممُحػػػُو  أجْل لنا أمٌل كالشَّ
ْف تراءى لنا في اأُلْفِق تأجيػػُل  كا 
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نكٌر دماؤَؾ يا حسيُف كنػػػاُر 
ػػاُر ػػػػػػػػػنكٌر دماؤَؾ يا حسيُف كنػ

ػػػػّكاُر  كجراُحَؾ النِّسريُف كالنُّ
المجُد حكَلَؾ حيُث كنَت كأينمػا 

كيمفُّ دارَة قاتميَؾ ُغبػػػػػاُر 
كُء ثكُبَؾ حيُث ُلْحَت لناظٍر  كالضَّ

كثياُب كلِّ الّشانئيَف القػػػػاُر 
اريٌة كأنَت إزاُرىػػا ػػػػػػػػاألرُض ع

أفعنَدىػػػا غيُر الحسيِف إزاُر 
األرُض عاريػػػٌة كظمَّْت ىكذا  

حّتى ُقتمَت كساَؿ ِمْنَؾ ِدثػػػاُر 
نيا ِعيػػػارًا ثابتًا  إْف َتْطُمِب الدُّ

ـِ الفراِت ِعيػػاُر  فدماَؾ فكؽ ف
ـْ  ال تمتفْت لمغادريَف كغػػػدِرِى

ـْ دكرٌة دارْت كأنػػػَت َمداُر  ُى
ـْ  شّتاَف بيف حسيِننا كيػػػزيِدِى

أفيستكي األبػػػراُر كاألشراُر 
ـْ  شّتاَف بيف حسيِننا كيػػػزيِدِى

 عػػارُ .. ىذا الفناُر كذاؾ عاٌر 
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ػػًا لتكمََّمْت ػػػلك أفَّ لمدنيا فمػػ
أفَّ الحسيَف منػػاُر : كألعمنْت 

اُر ػػػػػػػػػأنفاُسَؾ األكراُد كاألزىػػػػ
كفيكُضَؾ األضكاُء كاألنػػكاُر 

ػػػراُر ػػػػػػػػػػػحرٌّ كحكَلَؾ يكُثُر األحػ
يُد كاألبػػراُر  كعمى ُخطاَؾ الصِّ

كبحبَِّؾ المخضرِّ َكْسَط صدكِرنا 
غاُر كبػػػاُر  كعيكِننا حتى الصِّ

رفاُء كاألطو ػػاُر ػػػػػػػػػػما خاَنَؾ الشُّ
ّطاُر  فياُء كالشُّ بػػػل خاَنَؾ السُّ

ما باَعَؾ األتباُع ال أبدًا كػػأْف 
ما كػػػػػاَف ديناٌر كال دكالُر 

ـُ األشجاُر منَؾ كقكَفيػػا  تتعمَّ
لكالَؾ ما كقفْت ىنا األشجػػاُر 

تستميـُ األطياُر منَؾ حنيَنيػػا 
لكالَؾ ما حنَّْت ىنا األطيػػػاُر 

ال شأَف لؤلمطاِر بالخيِر الػػذي 
أنفاُسَؾ األمطاُر ... يجري ىنا 

لكالَؾ النقطَع الطَّريُق بأىِمنػػا 
َؽ اإلخكاُف كاألنصػػػاُر  كتفرَّ
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ما  ال ُتنِكُر األقماُر نكَرَؾ فػي السَّ
ِمْنَؾ استعاَرْت نكَرىا األقمػػاُر 

ـْ  ـَ ظمُمُيػػ ْف تعاَظ إفَّ الطُّغاَة كا 
ـْ كأنَت الغػػػاُر  َرْمٌل أماَمَؾ ُى

ـْ  ...سالْت دماؤؾَ  َمْت أسكاَرُى َىدَّ
ـُ األسػػػكاُر  بَؾ كيَف ال تتيدَّ

ـْ كرددَتيػػا  ْت عميَؾ سيكُفُي َكرَّ
إْذ الَح حكلَؾ حيدُر الكػػػّراُر 

قد شاَء ربَُّؾ أْف تمكَت محاصرًا  
بالّظالميَف كحكلَؾ األشػػػراُر 

لـ َيْبَق لؤلشراِر صكٌت أك صدًى 
كبقيَت أنَت كصكُتَؾ اليػػػّداُر  

ـْ تّياُرىػػا  تجري دماؤَؾ لـ ين
ُعذرًا ، تكقَّْف أيُّيا التَّّيػػػػػاُر 

ـٌ  (الطَّفُّ  ) باٌب َعْرُضُو متعاِظػ
كسكاُه سدٌّ حاجٌز كجػػػػداُر 

يا أيُّيا الّداعي إلى الخيِر استرْح 
فاليكـَ ُيْزِىُر حكلَؾ األخيػػػاُر 

اليكـَ َيْحُضُر حكلَؾ الماضي ، فال  
تحزْف ، كترعى حبََّؾ األنيػاُر 
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األمُر بالمعركِؼ كاف طريَقَؾ الػ 
المعركَؼ ال ظمـٌ كال استكبػاُر 

أسباُب ُحبِِّؾ يا حسيُف كثيػػرٌة 
ػػػػػاُر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأقمُّيا لّما ُتَعدُّ ِكثػػ

ـْ  لـ يبَق ِممَّْف ناصبكَؾ عػداَءُى
ػػػاُر ػػػػػػػػػػأحٌد فربَُّؾ خافٌض قّيػػ

َؾ ثابػػٌت  خطٌر عمى خطٍر كسدُّ
نا ينيػ ػػػػاُر ػػػػػػػػػػػػلكال ثباُتَؾ سدُّ

آثرَت أْف َتَدَع الحياَة ألىِميػػا 
ػػاُر ػػػػػػفنما عمى أعتاِبنا اإليثػػ

قد كنَت جارًا لمفراِت كخيػػِرِه 
يا جاُر ما أقساَؾ ، ال يا جػػاُر 

َعِطَش الفراُت َفُرْحَت تسقيِو دمًا 
ـُ الَفػػػّكاُر  أفراُت ىل َبُرَد الدَّ

ِمْف يكـِ أْف ضمَّْت دماَءَؾ كربػال 
نا كبحػػاُر  فاَضْت بحاٌر في الدُّ

ّكاُر ِمْف كلِّ الػػػذُّرى  ـُ الزُّ يتقدَّ
ـْ َجػ ػػػّراُر ػػػػػػػػػػػَمْشيًا إليَؾ كحبُُّي

فتبارَؾ األسُد الُمزاُر كحبُّػػػُو 
ّكارُ ػػػػػػػػػػػػكسالُمُو كتبارَؾ الػػ  ػػػزُّ
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مُر حرٌّ كالحسيُف قتيُل  الشِّ
 
 

مُر حرٌّ كالحسيُف قتيػػػػُل  الشِّ
عجبًا أمػػػا زاَؿ الفراُت يسيُل 

ال شؾَّ أفَّ النَّخَل يكِسُر جذَعػػُو 
ال شػؾَّ أفَّ القائماِت تميػػػُل 

مُر حرٌّ كالحسيُف قتيػػػػُل  الشِّ
ىَي ِعمٌَّة يا صاحبي كعميػػػُل 

مُر حرٌّ كالحسيُف قتيػػػػُل  الشِّ
كالمكُت مػا بيَف النَّخيِل نزيػُل 

مُر حرٌّ كالحسيُف قتيػػػػُل  الشِّ
ػػبُر درٌب ليس عنُو بديُل  كالصَّ

الحزُف يسكُف في البيكِت أال اعممكا 
لمحزِف فػػي كلِّ البيكِت صميػُل  

كأال اعممكا كالمكُت تحَت سقكِفنا 
لممكِت سيٌف في العراِؽ صقيُل 

عشٌر َمَضْيَف كػػػػأنَُّيفَّ زالزٌؿ 
رُّ حػػػػرٌّ كالعراُؽ قتيلُ   كالشَّ
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عشٌر َمَضْيَف كأنَُّيفَّ دمػػػػامٌل 
كدماُء أىمي ال تػػػزاُؿ تسيُل 

ـْ  ـْ جمَّمكا أقكاَلُي فميعممػػكا .. ك
ِمْف غيِر فعٍل يبُطُل التَّجميػػُل 

أعراُؽ قْل لي أنَت ماذا فاعػػٌل 
ِحْمُل الّرافديِف جميػػُل  ... كالِحْمُل 
كػاَف الثَّقيُل لديػػَؾ مثَل خفيِفِو 

كاليػػكـَ في يِدَؾ الخفيُف ثقيُل 
إّنا فعمنا مػػػػا ترى لكنَّنػا 

ميما فعمنا يػػا عراُؽ قميػػُل 
خُر كاإلزميُل كانا عندنػػا  الصَّ

كاليكـَ ال صخٌر كال إزميػػػُل   
يُل كانا عندنػػا  كالرَّعُد كالسجِّ

يػػُل  كاليػػكـَ ال رعٌد كال سجِّ
نفَض الخميَل يَدْيِو عنَؾ فال َتُقْل 

عندي ىنالَؾ في البعيِد خميػػُل 
ـُ الّطائيُّ إْذ  كمضى بعيدًا حاتػ

رحَل الجميُع كذا الزَّمػاُف رحيُل 
نبكي إذْف ، نبكي إذْف كأماَمنا ألػ 

 قرآُف كالتَّكراُة كاإلنجيػػػُل ؟
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نػا  ـْ زجاَج القكِؿ كابتِكِر السَّ حطِّ
بَر فيَؾ جميػلُ   كاصبْر فإفَّ الصَّ

ػػػػُو  ال تيأَسفَّ ِمَف النَّخيِل فإنَّ
ىَك كالعراُؽ أصالٌة كأصيػػػُل 

ال تيأَسْف ِمْف نيِل حقِّ بالِدنػػػا 
لمحقِّ حبٌل كالفراِت طكيػػػػُل 

ـُ ككيُمنػػػا  الكاِحُد األحُد العظي
فاُ  لممستضَعفْيَف ككيػػػػػُل 

قنديُمنا دُمنا الذي يجري ىنػػا 
فأِنْر ظالـَ الّناِس يا قنديػػػػُل 
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أبكي عمى َجّدي الحسيِف 
أبكي عمى َجػػػػػػػػّدي فكيَف ُأالـُ 

ـُ  إفَّ البكاَء عمى الحسيِف كسا
أبكي عمى َجّدي الحسيِف كليس لي 

بعد انثياالِت البكاِء كػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ 
ُر كالنَّدى  يبكي معي الماُء المطيَّ

كالحبُر كاألكراُؽ كاألقػػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ 
ماِء مدائنػػػػػػػًا  ـَ مف الدِّ َجّدي أقا

أبدًا ترفرُؼ فكقيا األعػػػػػػػػػػػػػالـُ 
ماِء سيػػػػػػادًة   ـَ مف الدِّ َجّدي أقا

ـُ  تاَه العراُؽ بمجِدىا كالّشػػػػػػػػػػػػػػا
ّـِ ضريِحػػػػػػػِو  مشتاقٌة نفسي لش

ـُ  كِؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أّيا فتمايمي بالشَّ
في الميِل أصرُخ يا حسيُف أنا الِفدا 

ُق اإلظػػػػػػػػػػػػػالـُ  كبصرختي يتشقَّ
لَؾ مف حركفي مف ضميري مف دمي 

مف َطْرِؼ عيني يا حسيُف سالـُ 
لـ يبَق لي إالَؾ إْذ لػػػػـ يبَق لي 

ـُ    ـُ كػػػػػػػػػػرا مف بعِد أف ذىَب الكرا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو  يمتُد سيُل الزّائريَف كأنَّ
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ـُ  نيُر الفراِت كقد رعاُه َغمػػػػػػػػػػػػػا
طكِح ترؼُّ راياُت الحسيِف   كعمى السُّ

ـُ  كأنَّيا فكؽ البيكِت َحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ماَت الحسيُف كنجُمُو متؤللػػػػػػػػٌئ 

ـُ  ماَت الحسيُف كثغُرُه َبّسػػػػػػػػػػػػػػػػا
ماَت الحسيُف كمف كرامِة مكِتِو 

الُح كأكرَؽ اإلسػػػػػػػالـُ  نبَت الصَّ
ـِ لّما شاىَدْت  سقَطْت قصكُر الّشا

ـُ  رأَس الحسيِف يجرُُّه األقػػػػػػػػػػػػػػػػػزا
بعَد الحسيِف كما جرى قد ساَر في 

ـُ  درِب الحسيِف أِعزٌَّة ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
ـْ  زحَفْت مع الَغَبِش الجميِل زحكُفُي

ـُ  فتساقَط العمالُء كالُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا
زحَفْت ككفُّ هللِا فكؽ حشكِدىا 

ـُ  فتطايَرْت في سيِرىا األلػػػػػػػػػػػػغا
ـُ لدى الحسيِف كىكذا  كغدا الزِّما

ـُ  لـ يبَق في كفِّ العدكِّ زمػػػػػػػػػػػا
النَّصُر ليس بقكَلٍة كمقالػػػػػػػػػػػػػػٍة 

ـُ  ريِف ُيػػػػدا يِف الشَّ النَّصُر بالسَّ
أيجكُز أْف يبقى عمى ُفُرِش اليكى 
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ـُ  أك تحت أغصاِف الفساِد نيػػػػػا
الخيُر في أرِض البطكلِة فائٌض 

ـُ   لكف عمى باِب العطاِء لئػػػػػػػػػػػا
أبكي عمى َجّدي كساعاتي ضًنى 

ـُ  كدمكعَي المتساقطاُت ِسيػػػػػػػا
أبكي العراَؽ حضارًة كنضػػػػػػػارًة 

ـُ  أبكيِو كىك تنكُشُو األسقػػػػػػػػػػػػػا
أبكيِو إذ يبكي معي أبكيػػػػػػػِو إذ 

ـُ  تبكي األرامُل فيِو كاأليتػػػػػػػػػػػػػػػا
ـْ أبُطػػػػػػػٌح  كالّنازحكَف تقاَسَمْتُي

ـُ  كمصائٌب كمصاعٌب كخيػػػػػػػػا
شػػػػػػػػػًا  ـْ متكحِّ الذُّؿُّ ينبُح حكَلُي

ـُ  ـُ األكىػػػػػػػا كتدكُر حكَؿ رؤاُى
ـْ  قمبي عمييـ ُمسَتَفزٌّ بيَنُيػػػػػػػػػ

ـُ  كأنا كراياُت الحسيِف قيػػػػػػػػػػػػا
كأقكُؿ كالميُل الحزيُف يقكُؿ لي 

ـُ  ـُ األعادي الغادريَف حطػػا ُحم
ـْ عمينا يا سالـُ فإنَّمػػػػػػػػػػػػػػا  سمِّ

ـُ سػػػػػػػػػػػػالـُ   ألبدُء حرٌب كالختا
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هللُا مكالىا : ديالى ، فقمُت : قالكا 
 
 

هللُا مكالىا : ديالى ، فقمُت : قالكا 
يسقي بساتيَنيا زىكًا كيرعػػاىا 

العزُّ معناىا : ديالى ، فقمُت : قالك 
ال كاليًا عبَدْت يكمًا كال شػػػاىا 

لّما المييمُف أعمى رأَس رايِتيػػا 
صمَّْت عمى الُقَرشيِّ المصطفى طػو 

كحينما اشتدَّ في أرجاِئيػػا َضَرـٌ 
ْت إلى هللِا ُيمناىػػػا كُيسراىا  مدَّ

قد كاف صمُت قبكٍر في شكارِعيا 
زىيُرىػػػا لـ يقْل شيئا ألعشاىا 

ككلُّ َمْف قاَؿ في زىٍك أنا ابُف جال 
مضػػػػػى لغايِتِو ، كهللُا جاّلىا 

ما عندىا أبًدا غيُر العراِؽ ىػكًى 
ناجْتُو في حبِّيا الغػػػالي فناجاىا 

كادْت تمكُت ديػالى كْسَط محنِتيا 
سبحاَف َمْف بعَد كلِّ المكِت أحياىا 
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بِر في يِدىا  سبحاَف َمْف دسَّ سرَّ الصَّ
زَؽ ثّرًا في زكايػػػاىا  ـَ الرِّ كقسَّ

سبحاَف َمْف باسِمِو ساَرْت سفينُتيا 
كباسِمِو كػػاف َمجراىا كُمرساىا 

نفسي عمػػى ماِئيا تنساُب ذائبًة 
كصكرتي تتجّمػػػى في مراياىا 

كخافقي يتسّمى في مرابِعيػػػا 
كقبضتي تتمػػػرأى في قضاياىا 

ِمْف غيِرىا أنا ميمػكـٌ كمنكفٌئ 
ـِ لكالىػػػػا  كضائٌع أنا في األيا

عمى ثراىا ىنا فاضْت ِدما كلدي 
ما  كهللِا أىكاىػا : فصاّح فيُض الدِّ

ـْ  أىمي عمى أرِضيا تاىْت مضائُفُي
كالحبُّ كالجكُد في أرجاِئيا تاىػػػػا 

ُأريُدىا مثَل ماِء الُمْزِف طاىػػرًة 
كحرًَّة ال يرى ظممًا ُمحّياىػػػػػػػا 

كال ُأريُد عمكجًا في شكاِرِعيػػا  
كال ُأريُد كحكشًا في سراياىػػا 

كال ُأريُد لصكصًا في دكاِئِرىػػا 
كال ُأريُد سجكنًا في ثناياىػػػػػا 
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كال ّأريُد فسادًا في مساِئِميػػػا 
كال ُأريُد حػػػرامًا في عطاياىػػا 

كال ُأريُد سػػػكى القرآِف ممتجًأ 
ألىِميا إنَُّو نكٌر لمرآىػػػػػػػػا 

كاليكـّ ُأعمُف كاألحػػداُؽ ترُمُقني 
 طمَّقُت َمْف أنتقي في الحػبِّ إاّلىا
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 بعقكبػػػػُة الحبِّ 
 

ياحيػػفِ   بعقكبَة الحبِّ يا طكَؽ الرَّ
كاكيػػػفِ  َـّ خيِر الّسرايا كالدَّ                           يا ُأ

 يا دمعَة الحبِّ حيف الحبُّ يسرُقني
                       مّني كيا نفحًة مف ريِح تشريػػفِ 

 نيضِت ما بيف أخياٍر بال عػػددٍ 
                         كسرِت ما بيف ِقّداٍح كنسريػػفِ 

يِت لـ تبخمي يكمًا عمى أحدٍ   ضحَّ
يػفِ  يِت لمكطِف المجركِح كالدِّ                        ضحَّ

 ًِ  بقيِت سيِّدًة غّراَء المػػػػعًة
يِد المياميػػػػفِ                           فأنِت سيِّدُة الصِّ

 الياسميُف عمى جنبيِؾ مؤتمػػقٌ 
                       كالبرتقاُؿ شمكٌس فػػي البساتيفِ 

َف الحبُّ ِمْف ركحي َكِمْف جسدي  تمكَّ
َف الحبُّ ِمّني أيَّ تمكيػػػفِ                            تمكَّ

 معي جبيُنِؾ في ِحّمي كفػي َسَفري 
 ػػرًا آَي ياسيفِ ػ          كحيف أقرُأ فجػػ               
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 أنػػػػا الفقيُر ككّفي ِشبُو فارغةٍ 
   كلفتٌة منِؾ إْذ ألقػػػػػاِؾ ُتغنيني                      

 راٍض أنػػػػا بقميٍل منِؾ سيِّدتي
بِح تكفيني                        فنظرٌة منِؾ عنػػػد الصُّ

 كـ بسمٍة قصَدتني مػػا حفمُت بيا
                       ككحَدىا بسمٌة مػػػف فيِؾ تعنيني

 شربُت ماًء كثيرًا مػػا ارتكيُت ِبوِ 
                       ككحَدُه ماؤِؾ المعركُؼ ُيركينػػي

يني  البرُد يقضـُ أثكابػػػي فُضمِّ
           كاليُـّ يمؤُل أكراقػػػػي َفَسّميني                

ِد أحزاني التي التيبْت   كمف تحشُّ
يكُؼ البيُض ُسّميني                      كما ُتَسلُّ السُّ

 نشرُت حبَِّؾ كاألىكاُؿ تعصُف بي
ياحيفِ                           نشرُت حبَِّؾ مػػا بيف الرَّ

 ُطعنُت بالحبِّ لػػـ ُأطَعْف بسكِّيفِ 
                    كالحبُّ كالحرِب في بعِض األحاييفِ 

 ىػذي شراييُف قمبي دكف أيِّ دـٍ 
 يجري في شراييني (خريساُف  )              أضحى 

 فعنكاني كال عجبٌ  (َديالى  )أّمػا 
 ِخياري في العناكيفِ  (َديالى  )                  تبقى 
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 أظلُّ أرنك إلى َنْيَرْيِؾ فػػػي َكَلوٍ 
يفِ  ْف كنُت منفّيًا إلػػى الصِّ                       حّتى كا 

 أىمي يدكُر عمييـ حػػزُف حائِطِيـْ 
                          كػػػػما تدكُر مراراُت الفناجيفِ 

ْف ممئْت َقحطًا حقكُلُيـُ   لػػكْف كا 
ـْ خيَر المكاعيفِ                          تبقى مػػكاعيُنُي
.........................                           

 ال ال تمكمكا جنكني فػػي محبَِّتيا
 مجنكُنيا أنا مػػػػرحى لممجانيفِ                        

 حفظُتيا فػػػي فؤادي مثَل قافيةٍ 
                          كجئُتيا يابسًا مثَل العراجيػػػفِ 

مًة في حضِف عزَِّتيػا  كانْت مكرَّ
الطيفِ                           كلػػػـ تكْف َأَمًة عند السَّ

 غيداُء عيناُء مثَل الّنكِر طمعُتيػا
                        مػا مثُميا أبدًا فػي الغيِد كالِعيفِ 

 كأنَّيا كىي في بستاِف ىيبِتيػا
يفِ                           حكريٌَّة خرجْت تكًَّا مػػف الطِّ

 ال تسألكا عػف بكائي تحت خيمِتيا
                          فإنَّني اليكـَ أبكييا كتبكينػػي
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 غدًا ستنيُض فييا الّشاىقاُت غػداً 
                        ستزدىػي َكْسَط تجميٍل كتزييفِ 

 أقكُؿ لمّسائميَف اليكـَ عػػػف قممي
                        ىػذا بياني كىػذا بعُض تبييني
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مرثياُت َمْعد غزاي درع الطائي 
 

ييِد معد  الذي  (رحَمُو هللُا  )إلى ركِح كلدي الشَّ
اسُتشيَد برصاِص القّكاِت األميركيِة في بعقكبة في 

 ـ كالذي كاف طالبًا في المرحمِة الّرابعِة ػ 7/4/2004
جامعػة بغداد / كمية طب الكندي 

 
الماُء يبكي  .  1 

 
 (َمْعِد  )الماُء في بيِتنا يبكي عمػػى 

فكيف أىرُب مف شكقي كِمْف كجدي 
ػي ػػػػػػككيف أىرُب ِمْف كرٍد يالحقنػػ

كنُت أرى خّديِو في الكرِد  (َمْعُد  )ك
يػػا َلطمعِتِو  (َمْعٌد  )قد كاف غمدَي 

كاليكـَ قد صرُت ِصمصامًا بال غمػِد 
قد كاَف يعشُق أشعاري فيحَفُظيػػا 

ككاَف يخطُب في أقصى اليكى كّدي 
سػػاَر مككُبُو  (َمْعٌد  )لجنَِّة الخمِد 

فكيف ُأخرُجُو ِمْف جنَِّة الخمػػػػِد 
قد كنُت أبحُث عف مجٍد أتيُو بػػِو 
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كابني الشييػُد ىك المشغكُؿ بالمجِد 
 فارٌغ قمبي .  2

 
ػػْب ػػػػػػػفارٌغ قمبي كعكٍد ِمْف قص

َع  كذىػػػْب  (َمْعٌد  )منُذ أْف كدَّ
ػري ككقتي عبٌث ػػػػػػػػػػػػػػػفارٌغ نيػػػ

لـ يعْد يممُع فػػي عيني الذَّىْب 
َعَجػػْب  (َمْعُد  )َعَجٌب مكُتَؾ يا 

كبقائي دكنما مكٍت َعَجػػػػْب 
ـِ لـ أذىْب ليػػػػ ػا ػػػػػػػػػػػػػُنَكُب األّيا

فمماذا عبرْت نحػػػػكي النَُّكْب 
ػػػى قامتي ػػػػػػػػػػػمكُتَؾ الفاجُع أحنػ

غيَر أفَّ النخَل في جسمي انتَصْب 
ػػػَت فػػي جنَِّتِو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَؾ ربٌّ أنػ

كليذا البمِد المطعػػػػكِف رْب 
 

الراحُل بال كداٍع  .  3
 
ياِر بػػػال كداعِ   رحمَت عِف الدِّ

أما راعيَت حزنػػَي كالتياعي 
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ذراعَي كنَت فػي أشغاِؿ يكمػي 
كىا أّني أعيُش بػػػال ذراعِ  

شراعَي كنَت فػي َسفري المعّنى 
كىا سفري يصيُر بػال شراعِ  

سعيُت إلػػػى حياٍة دكف حزٍف 
كلكف خابػػت اليكـَ المساعي 

نيا سػػكى أملٍ  مضاعِ   ىل الدُّ
كىل خيُط النجاِة سػكى خداعِ  

نيا قػػػػػراُع  قراٌع ىذِه الدُّ
ككيف يفرُّ راعٍ  ِمػػػْف قراعِ  
 

تمتفُّ حكلي الميالي  .  4
 

تمتفُّ حكلي الميػػالي 
ػػػالي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكنَّني ال أبػػ

فإّني .. صبرًا : إْف قيل 
بِر مثل الجب               ػاؿِ  ػػػ في الصَّ

قبِّْل عزيػزًا : أك قَيل 
ػي ػػػػػػػػػػػػػ               قبَّمُت ثغَر العكالػػ

بالحزِف تكغُل قالػكا 
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فَّ  ػي ػػػػػػػػػػػلغالػػػ (َمْعدا  )              كا 
فَّ  لنػػػكٌر  (َمْعدًا  )كا 

ػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    بِو ُيناُر خياؿ          
ػرًا ػػػػػػػػػػػػػػألحزنفَّ كثيػػػ

ػػي ػػػػػػػػػ                 حتَى يككَف زكالػ
ػػدًا ػػػػػكلف أككَف سعي

قػػػ  ػػاؿ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػ                 إال بعزِّ الصِّ
 

دفنُت بالدًا  .  5
 

دفنُت بالدًا ما دفنُت شييػػػدا 
                   كلكفَّ قمبي سكؼ سيبقى حديدا 

إذا كاف بأُس الظالميَف معتَّقػػًا 
                   فبأسي سيبقى في الحياِة جديدا 
 

بقيُت كحدي  .  6
 

َبقِ   َسَبْقَتني أييا المعركُؼ بالسَّ
مِس في الغسقِ               فغبَت قبَل دخكِؿ الشَّ

ـَ فارغةً   بقيُت كحدي أرى األيا
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ّـِ كاألرؽ ِ               بقيُت كحػػدي َأِسْيَر الي
 

حزني كمكِتَؾ مستمرٌّ   .  7
 ما لَؾ ال َتُمػػرُّ  (َمْعُد  )يا 

 خمَف الباِب سرُّ  (َمْعُد  )يا 
 ػرُّ ػػػػػػػػػػػحزني كمكِتَؾ مستـ

 ػػرُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقصيدتي كرٌّ كؼَ 
 ..ػف التُّراِب ػػػػال تسألفَّ ع

 ػػرُ ػػػػػػػػػػػػجمػ (َمْعُد  )فإنَُّو يا 
 ..اِه ػػال تسألفَّ عِف الميػ

 ػػرُّ ػػػػػػػـُ  (َمْعُد  )فطعُميا يا 
؟   .. ال ، ال ال كربِّ .. َأَأِفرُّ

ػػي ال أِفرُّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالككِف إّنػ
 

ىدمكا جداَر الحزِف فكَؽ ضمكعي   .  8
 

ىدمكا جداَر الحزِف فكؽ ضمكعي 
فبكْت عميَّ قصائدي كشمكعػي 

قمٌر كلكػػػػْف دكَف أيِّ تطمُّعٍ  
شمٌس كلكػػْف دكَف أيِّ طمكعِ  
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ركِب ليػػا رجكٌع أخضٌر  كلُّ الدُّ
دكَف رجكعِ  .. إال دركَب المكِت 

البحُر يمؤل جكَفػػػُو بدمكِعوِ  
جكفي امتال بدمكعي .. أنا مثُمُو 

 
بيِع قصائدًا  يا ما اشتريُت ِمَف الرَّ

كاليـك بعُت قصائػػدي لربيعي  
     

الـُ  .  9 عمى ركِحَؾ يا معُد السَّ
 

َيِبَس الفعُل كىا جفَّ الكػػػالـْ    
السالـْ  (َمْعػػدُ  )فعمى ركِحَؾ يا

فؤادي عػاطٌل      .. منػُذ أْف غبَت 
كفمي مرٌّ كِمْف حكلي الظَّػػالـْ  

أنػػػا    ..أنا إْف أصبحُت مجنكناً 
ـْ  في ميّباِت جنكنػػػػي ال ُأال

كنَت لي يا ابني حسامًا بارقػػًا     
ـْ  فبقيُت اليكـَ ِمْف غيِر حسػػػا

ػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ مكَت المرِء عزّا إنَّمػ
ـْ   ىك أعمى ِمْف حياٍة في المقػػا
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ذا    ػػػػػػػػػػػػػػكنُت ال أعرُؼ سيمػ ػػًا كا 
ـْ  بسياـٍ  ال تدانييا سيػػػػػا

نى     كلقد أخنى عمى صدري الضَّ
ـْ  فاستكى عندي قعكٌد كقيػػػا

ا   ػػػػػػػػػػػػػػػعصَف المكُت بقمبي كأنػػػ
ـْ   ليس قمبػػي ِمْف حديٍد أك رخا

لـ تُزرني أنَت في صحكي ، أجْل     
ـْ  أقبػُل الُعذَر ، فُزرني في المنا

منُذ سبٍع لـ تقْل لي ِكْممػػػةً  
أيطيُب العيُش ِمْف غيػػِر كالـْ 

منُذ سبٍع لـ تصمني بسمػػػةٌ     
ـْ   ُـّ الحبُّ ِمْف غيِر ابتسػػػا أيت

أنَت لـ تبخْل عمى قمبػػي فكا    
ـْ  عجبي ىل يبخُل اليكـَ الكػػرا

ـْ قالكا  مضػى   : كلُّ َمْف ناديُتُي
ـْ  ـْ غمػػػػا ـٍ أ أمضى مثَل نسي

لـ تغْب ، غبُت أنا ، يػا كلدي   
ـْ  أنَت باٍؽ مثمما البدِر التَّمػػػا

السػػالـْ      (َمْعدُ )فعمى ركِحَؾ يا
 كعمى ركحيَ  برٌد كضػػػراـْ 
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األسئمُة الحيرى  .  10
 

ـْ ىكى َبدري  أشمسي تياكى قرُصيا أ
ـِ االرُض ماَدُت تحَت جسمي كال أدري  أ

ـِ الّناُر صارْت باَب بيتي كسػػكَرُه  أ
كُد قػْد حفَرْت قبري  ـِ العاصفاُت السُّ أ
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الُؿ كفييا الُحزُف َفّكاُر  تبكي الدِّ
 

كالح / إلى ركح كالدي الشيخ درع فاضل النعيري الطائي  شيخ الصَّ
 مايس 31النعيرية في قبيمة طي الذي انتقل إلى رحمة هللا تعالى في 

2014 

 
ليسْت مف مصيبٍة أكبُر مف مصيبِة المكت 

المكُت ىك المصيبُة الكبرى 
كليس مف فراٍؽ أطكُؿ مف فراِؽ المكت 

المكُت ىك الفراُؽ األطكؿ 
 
 

َمضيُفَؾ اليكـَ ال ماٌء كال نػػػػػاُر 
الُؿ كفييا الحزُف َفػػػػّكاُر  تبكي الدِّ

التي عرفْت  (تمكُؿ الكريستاِؿ  )تبكي 
َأفَّ ابَف فاضَل فّياٌض كَنػػػػػػّكاُر 

تبكي عميَؾ ثنايا البيِت يػػػػا َأبتي 
رُع كالخبُز كالتُّّنكُر كالغػػػػاُر  كالزَّ

الّداُر مكحشٌة َأركاُنيػػػػػا حطٌب 
كُؾ ما َأقساِؾ يػػػا داُر  فراُشيا الشَّ
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َأّما الَعريُف فقد َأضحى بػػػػال أسٍد 
مػػػُع كالقاُر  كساَؿ فكؽ الكركِد الدَّ

ُزرَت الحياَة كتدري َأنَّيػػػػا َسَفٌر 
كرحَت عنيا فكلُّ الّنػػػػاِس ُزّكاُر 

َأّما البقاُء فممحقِّ الػػػػذي َقَيَرْت 
ـَ إفَّ هللَا قّيػػػػػػػاُر  ُو الظُّم َأُكفُّ

يا َخيِّرًا ظلَّ باأَلخياِر مػػػػؤتزرًا 
يَؾ َأخيػػػػاُر  ـْ تربَّْت عمى كفَّ ـْ َك َك

ـِ يػػػا َأبتي  ـْ رأيَت مف اآلال ـْ َك َك
ككـ تداعْت عمى جنبيَؾ َأخطػػػاُر 

ّـِ معتصمػػػًا   ـِ الي لكْف بقيَت برغ
باِ  كهللُا جّباٌر كغّفػػػػػػػاُر 

كالُح  )كاف  ـْ  (الصَّ في عينيَؾ ممجُأى
أنَت الُمعّنى كأىُل الخيِر َأنصػػػاُر 

عصاَي كنَت كصرُت اليكـَ دكف عصا 
َأنا كسيٌر كطبُع المػػػػكِت كّساُر 

يمكُر في جسدي حػػػزٌف مالعُبُو 
فَّ الحزَف مػػػػّكاُر  مكِع كا  بيف الضُّ

قد قطََّع المكُت أشعاري بػػال أسٍف 
ال بأَس فالمكُت يػػا َلممكِت ِمنشاُر 
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المكُت يغدُر باألحبػػػاِب منتشيًا 
نَّما المكُت َخّكاٌف كغػػػػػّداُر  كا 

المكُت سيٌف طكيٌل بػػػاِتٌر َشِرٌه 
لكلِّ َمْف فكؽ ىػػذي األرِض بّتاُر 

أُكفُّ ِشعرَي باألّنػػػػػاِت ُمثَقَمٌة 
مِس َجػّراُر  كجيُش حزنَي تحت الشَّ

قد احتسانَي كػكُب الحزِف منتعشًا 
نَّما الحزُف بيف الّنػػػاِس َدّكاُر  كا 

ال ليس مف عادياِت المكِت ممتجػٌأ 
كليس مثَل رياِح المكِت إعصػػاُر 

ـِ فػال  حي بِّ الرَّ َأبي انتقمَت إلػى الرَّ
تحزْف فحكلَؾ َأخياٌر كَأبػػػػراُر 
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ـِ كانْت تنشُر المطرا  ُأّمي مع الغي
 

مرثيٌة إلى أّمي في أربعينيَِّتيا                      

 
 

ـِ كانْت تنشُر الػػػػػمطرا  ُأّمي مع الغي
رَع كالَحَجرا  كدمُعيا كاف يسقي الزَّ

كالكرُد كاف سعيدًا في ضيافِتيػػػػػػػا 
جرا  ـَ الػػػػػػشَّ ككاف ُيسعُدىا أْف تخد

ـُ الحبِّ في أَلػػػػػػػػٍق  يقكُؿ عنيا نسي
حبُّ العراِؽ لدييا كاِف مستعػػػػػػػػػرا 

أّمي بما أغدَقْت مف نكِر جبيِتيػػػػػػا 
مَس كالقمرا  كانْت لنا كىي فينا الشَّ

كانْت تخاُؼ عمينا ِمْف براءِتنػػػػػػػػػػا 
كقمُبيا كاف ُيفشي حكَلنا الحػػػػػػػػذرا 

يُد المركءِة لـ تيجْر حقائَبيػػػػػػػػػػػا 
يكمًا كظلَّ ىكاىا ينُثُر الِغَيػػػػػػػػػػرا 

 (فكطِتيا  )الميُل كػػاَف عمى أطراِؼ 
مػػػػػػػػرا  يأتي لُيشعَل  فيما بيَنَنا السَّ
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يمضي الجميُع إلى مصباِح غرفِتيا 
كأنَّيا عقَدْت في البيِت مػػػػػػػػؤتمرا 

كانْت تقكُؿ إذا ما الُعْسُر حاصَرنػػػا 
ـُ  ) فيمضي الُعْسُر مندحرا   (هللا كري

كانْت تقكُؿ اصبركا في كلِّ منعَطٍف 
فاُ  ينصُر بيف الّناِس َمْف صبػػػػػرا 

َعْتنا تشتري َقَمقػػػػػػػػػػًا  كانْت إذا كدَّ
ياِح كتبقى تسأُؿ األَثػػػػػػػػػرا  ِمَف الرِّ

كانْت ترى الّناَس أخيارًا إذا نظَرْت 
إال ِلَمْف ظفػػػػػػػرا  (ىال  )كال تقكُؿ 

كانْت إذا ما حَكْت في البيِت أك نظَرْت 
مَع كالبصػرا  ُنيدي إلى مقمتييا السَّ

معًا معًا قد شيْدنا ألػػػػػػػَف ُمغِضبٍة 
ْعَد كالػػػػػػػَكَدرا  معًا معًا قد رأْينا السَّ

معًا رأْينا صركفػػػػػػػػػًا غيَر راحمٍة 
ركِؼ الُعكُد ما انكسرا  كرغـَ كلِّ الصُّ

ُمػػػػػػػػػػػػػػػػُو  كجيُش أحالِمنا كّنا ُنكرِّ
إْف كاف منكسرًا أك كػػػػػػػاَف منتصرا 

كّنا إذا ما مِرْضنا كارتقى  ضػػػػػَرٌر 
َررا   (جرغَدىا  )نشُـّ   كي نطرَد الضَّ
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َـّ غزّاَي  )يا    (العكرا  )ال تستكحشي  (أ
مَس كالقمػػػػػػػػرا  فنحف نبقى نراِؾ الشَّ

يا ما صَبْرنا عمى المكركِه فػػػػي ثقٍة 
أجْل كنصبُر كالمكركُه قػػػػػػػػػد َكُبرا 

ػػػػركَف كذا ػػػػػػكالَمْكُر زاَد كزاَد الماكػػػػ
يستكجُب الحرَص بل يستكجُب الَحَذرا 

ـَ البالِد كمػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػيغيُِّر هللُا أّيا
يقمُِّب الػػػػػػػػػػػػكقَت ممتّدًا كُمْنَحِسرا 

ػػػػػػػػػاِد فقد ػػػػػػػػػيغيُِّر هللُا أحكاَؿ العبػػػػػػػػػ
لَِّة الظَّفرا  يػػػػػػػػػػػػػػرى العباُد ُبَعْيَد الذِّ

لِك انتخْينا لنشِر الخيِر في شػػػػػرٍؼ 
ألصبَح الخيُر بيف الّناِس منتشػػػػػرا  

كلك رعى الّناُس عشَب الَمْكُرماِت لما 
الـُ عمى األبكاِب منتحػػػػػػػرا  أمسَى السَّ
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 المؤلؤُة البيرزيَّةُ 
 

إلى الشاعر الراحل أديب أبك نكار 

 
 

ِقْف عند بيرَز كاسأْؿ عف معالييػػا 
ـِ الغالي ليالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مضاءٌة بالدَّ

كانْت كلّما تزْؿ تمشي عمى ألػػػػػػٍق  
كحرًَّة برًَّة  تبقى عكالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

إاّل عمى الحبِّ ما قامْت كال قعػػدْت 
إاّل إلى الخيِر ما سارْت أىالييػػػػػػػػا 

أصيمٌة مف عيكِف األصػػػػػِل منبعيا 
كالكرُد كالغيُث صاركا مػػػف مكالييا 

عمياُء في كلِّ ما قالْت كمػػػا فعَمْت 
أّما الجباُؿ فبعٌض مػػػػػػػػػػػف أعالييا 

في جيِدىا المؤلُؤ المكنكُف مػػؤتمٌق 
ككـ تغاُر الآللي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف آللييا 

بيُع الذي ينثاُؿ مػػػػػػػػػػػػزدىرًا  كما الرَّ
سكى انعكاٍس لبعٍض مف معالييا 
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كالْت عراَؽ األماني كانتمْت ألػػػػػقًا 
كسكؼ تبقى تكالي مػػػػػػػػف يكالييا 

خمسكف مف أىِميا صاركا ككاكَبيا 
خمسكَف خمسكَف مف أغمى غكالييا 

في ليمٍة كاف فييا الغدُر مػػػػػػػرتعشًا 
فكاَف ما كػػػػػػػػػػاَف حّتى اندؾَّ عالييا 

كُد فػػػػػي صمٍف  فحاُت السُّ تكاِت الصَّ
كالحرُّ يخشى كثيرًا مػػػػػػػػػػػػف تكالييا 

ْف قصػػَرْت  ىي المسافاُت إْف طاَلْت كا 
ُؿ ما فييا كتالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  المكُت أكَّ

لكفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػف عانَد المحتلَّ منتصرًا 
لسكؼ يبقى أميرًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعالييا 

ِقْف كاسأِؿ الّناَس عمَّْف ماَت مبتسمًا 
فعمََّق الحزَف في أعمى أعالييػػػػػػػػػػػػا 

ـٍ  (أديُب  ) ييا بألِف ف كػػػػػػػػػػػػػػػػاف يغنِّ
ككاف يكتُب ما تحكي معالييػػػػػػػػػػػػػػػػا 

قد اشتراىا بغاٍؿ كىي غاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة 
ككلُّ غاليٍة  تزىك بغالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

قد كاف يجمُعيا ِشعرًا كيطرُحيػػػػػػػػػػػا 
نثرًا فتضرُبُو حبًَّا دكالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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إْف كانِت الثَّمَج أسرى في بركدِتيػػا 
أك كانِت الّناَر أضحى مثَل صالييػا 

كاَلْتُو في كلِّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا قالْت قصائُدُه 
ككاَف في كلِّ ما قالػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ُيكالييا 

ركِب كعػْف  قد كاَف يسأُؿ عف كلِّ الدُّ
حتى عػف سحالييا ...كلِّ العصافيِر 

عف كلِّ ذاىبٍة عف كلِّ آتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة 
كأنَُّو في كتاِب العشِق كالييػػػػػػػػػػػػػا 

لـ َيْسُميا مرًَّة لـ َيْسُميا لحظػػػػػػػػػػػًة 
ْف سال نفَسُو يكمًا فسالييػػػػػػػػػػػػا  كا 

إلى األعالي تيادْت نفُسُو أبػػػػػػػػدًا 
كىكذا صاَر نجمًا في أعالييػػػػػػػػػا 

يا بيرزًا في عيػػِف بيرِزِه  (أديُب  )
كغاليًا كاَف ِمْف أغمى غكالييػػػػػػػػػػا 

ـْ  (أديُب  ) يا ابَف الذيف استصرخكا دَمُي
نيا مكالييػػػػػػػػػػػػػا  لّما غدا سادَة الدُّ

انظْر إلى بيرٍز ناسًا كأبنيػػػػػػػػػػػػػػػًة 
عميَؾ سافُميا يبكي كعالييػػػػػػػػػػػػػػػا 

تبكي القناطُر تبكي األمسياُت عمػى 
َمْف كاَف لؤلؤًة تجمك آللييػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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تبكي عكاطُفيا تبكي معاطُفيػػػػػػػػػا 
تبكي كال تعجبكا حتى سعالييػػػػػػػػا 

بايا في أزقَِّتيػػػػػػػا  تبكي حكايا الصَّ
تبكي أكاخُرىا تبكي أكالييػػػػػػػػػػػػػػػػا 

يبكي خريساُف أمكاجًا كأشرعػػػػػػػُة 
تبكي خمائُميا تبكي خكالييػػػػػػػػػػػػػا 

أديُب يا قممًا ألقى  سفاسَفيػػػػػػػػػا 
أرضًا كما كاَف إاّل في معالييػػػػػػػا 

َمَع األعالي عزيزًا عشَت مؤتمقػػًا 
كسكؼ تبقى عزيزًا في أعالييػػػا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .ـ 2007/ 7/ 7ػ رحل الشاعر أديب أبك نّكار في 
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 ِمْف مكِت الغربِة إلى غربِة المكتِ 
 
 

 ػػذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػ السعدي الرضا عبد خالد الشييدِ  ( القضيَّةِ  شاعرِ  ) إلى
 َديالى محافظةِ ب الخالصِ  مدينةِ  في مفخَّخةٍ   سّيارةٍ  انفجارِ  إثرَ  اسُتشيد

 
 
 
 
 

(                         1 )
َمَف الَمْيِد نيكى الّرافديفِ  إلػى المحِد 

                 كفي الُقرِب نيكى الّرافديِف كفي الُبْعِد 
ـَ المكِت إال احتراُمنػ ػػا ػػػػػػػػػػػػكليس أما

ػػدِّ ػػػػػػػػ                  فنحُف ككجُو المكِت خدٌّ عمى خ
ػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػندافُع عف أّياِمنا كشمكِسيػ

عِر                    ببرِؽ عكالينا كبالشِّ
ػػدي ػػػػػػػػػػػكاأليػ

ـُ حبَل صركِفيػػ ػا ػػػػػػػكلك أرَخِت األّيا
ُشّدي : ػػا ػػػ                  نقكُؿ ليا كاألرُض ترمُقف

ـُ اإلنساِف عند طغاِتف ػػػا ػػػػرخيٌص د
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ػي الِعْقِد ػػػػ                 كلكنَُّو أغمى ِمَف الماسِ  فػ
ػػػٌة ػػػػػػػػػػقعْدنا عمى أحزاِننا كىي جمَّػ

عدي)تسامى فرقدًا ..                كقكفًا   (خالُد السَّ
(                         2 )

عدي)تسامى فرقدًا .. كقكفًا   (خالُد السَّ
                  كقد كاف سيفُا طالعًا ِمْف فـِ  الغمػػِد 

ػى ػػػػػػػػػػػفتًى ما دنا يكمًا لعبٍد كال انحنػػ
                    كىل ينحني رأُس األميِر إلى عبػػِد 

ػػػِو ػػػػػػػتمفََّت شكقًا نحك نخلِ  عراِقػ
ْت نحك ليمى كال ِىْنػػػػِد                         كلـ يتمفَّ

ـْ ػػػػػػػػػأحّبكا عراَقُكػػ: كصيَُّتُو كانْت  ػ
                     أحّبكُه ِمْف قبمي أحّبكُه ِمْف بعػػدي 

مضى عف بالٍد خيُرىا صاَر شرَّىػا 
                     كعاَد إلييا بعد بحرٍ  ِمَف الكجػػػِد  

ػػػا  ػػػكلك كاف ُيجدي المكـُ ُلمناُه كمُّف
                 كلكفَّ لكـَ الّناسِ  في الحبِّ ال ُيجدي 

يُف لـ يرِجْع لغمٍد ُىنييػػًة  ىَك السَّ
                     فمجدًا لسيٍف قبُرُه صاَر كالغمػػػِد 

ػػاٍء ػػػػػسنذكُرُه ما حفَّ جذٌر إلى مػػ
             كنذكُرُه ما حفَّ برٌؽ إلى رعػػػػدِ             
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كقْفنا عمى مجرى خريساَف مػػرًَّة 
ـْ عمى الكرِد :                  كقمنا لمجرى النَّيِر  َسمِّ

كقد ظلَّ ذاَؾ القكُؿ غّضًا كرائقػػػًا 
                  كيبقي كلك ِسرنػا عمى الجمِر كالَكْقِد 

ػػػا ػػػػأيا كمماِت الزَّىِك رّدي ضياَءنػ
            كأنِت إلى أنكارِ  حاراِتنػػػػا ُرّدي            

(                          3 )
عمى فطرتي بذخي عمى فطرتي ُزىدي 

                عمى فطرتي َجْزري عمى فطرتي َمّدي 
عِر أنسى خافقي في قصيدتي  كفي الشِّ

           كأفقُد في ُحّبي بال سبٍب ُرشػػػػدي           
عديُّ  )أنا  ػػـ أزْؿ ػػػػػػػكنُت كؿ (خالُد السَّ

  صديَق المعالي صادَؽ الحْمـِ  كالكعػِد               
ػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأيُت بالدي كيَف ُتذبُح بيننػػػػ

                  ككيَف يمكُت الّناُس ِمْف غيِرما لحػػِد 
ي ػػػإذا لـ أجْد َمْف يحمُل الُمرتجى معػػ

ػػدي ػػػػػػػػػػ                   فإّني بال زىٍك سأحمُمُو كحػػػ
ْف ضاَع قمٌب في المحبَِّة غػػ ػارٌؽ ػػػػػػكا 

         فال تبحثكا يا قكـُ ال إنَُّو عنػػػػدي             
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(                           4 )
عمى العيِد رغـَ العادياِت عمى العيػِد 

                      كنحَك المعالي بالتَّحّدي كبالكػػػػدِّ 
ُب باألحزاف إف فاَض نيُرىػػػا  نرحِّ

                   كنشرُبيا كالّشاِي في الحرِّ كالبػػػرِد 
ػػػػرٍَّة ػػػػػػػػػػػػػػػَرِكْبنا المنايا َمرًَّة بعد َمػ

                    ككّنا كالَة األمرِ  في الحػػلِّ كالَعْقِد  
كنبقى إلى مجِد المركءاِت نرتقػي 

عدي  )              كيبقى ضياَء المرتقى   (خالُد السَّ
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مرثيَُّة شيِخ بغداَد الدكتكر حسيف عمي 
محفكظ 

 
 

 (1 ) 
ال تشربكا قيكًة كارمكا الفناجينا 

كاكينا  ال تعقدكا اليكـَ يا أىمي الدَّ
فشيُخ بغداَد صارْت ركُحُو قمػرُا 

كقبُرُه صػػاَر َريحانًا كنسرينػا 
ػػرٍة ػػػػػػػنجـٌ دفّناُه في أرٍض معطَّػ

كخافٌق قد فقدنا خفَقُو فينػػػا 
رِس فارغػٌة  ِمْف بعِدِه حمقاُت الدَّ

ـُ مدفكنػػػا  كبعَدُه سيككُف الِعم
ػػًة ػػػػػػػػػػػػكّنا ُنحّييِو إجالاًل كتكُرَمػػ

ينػػػػا  ككلُّ أحالِمِو كانت ُتحيِّ
ـِ صارْت بعَدُه َيَبسًا  مجالُس الِعم

ُيشجييا كُيشجينا  (محفكُظ  )ككاَف 
ػا ػػػػػػػػنرجك عزاًء كلكْف َمْف ُيعّزينػ

كَمْف يمرُّ عمينػا كي يكاسينػا 
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ِجػ رُب طاَؿ كثيرًا في تعرُّ ػِو ػػػػػػػػالدَّ
كالميُل طػػاَؿ كثيرًا في بكادينا 

كأصبَح المكُت فردًا ِمْف عكائِمنا 
ِمْف بعِد أْف كاَف فردًا ِمْف عكادينا 

يقكُؿ قفكا  (محفكظًا  )لكْف قفكا إفَّ 
ْف تأّسينػػػػا ػػػػػػػػػكلتخمقكا ُأغنياٍت ـ

ػػػػٍد أِنٍف ػػػػػػػػػػػػػػػػكلتسيركا لعراٍؽ كاح
ػػا ػػػػػػيرعى اأُلُخكَّة كاإلنساَف كالّديف

 (2 ) 
ماضييا كحاضُرىا .. تبكيَؾ بغداُد 

ا ػػػػتبكيَؾ كىَي عمى جمٍر قكافينػػ
بِع أجمُعػُو  يبكيَؾ نخُل العراِؽ السَّ

ػػا ػػػػػػػػػػػػكالّرافداِف كأىمكنا الميامينػ
كاليكـَ َكْسَط جراٍح ال اندماَؿ ليػا 

نبكيَؾ يا شيَخنا الغالي كَتبكينػػا 
تركَتنا مثَل أكراٍؽ مبعثػػػػرٍة 

مساكينا  (ابَف محفكٍظ  )تركَتنا يا 
ألدمِعنا  (ابَف محفكٍظ  )تركَتنا يا 

ْت مآقيف  ػػاػػػػػػػػػحتى خرجنا كقد جفَّ
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أنَت العزيُز عمى كلِّ العراِؽ فقػد 
بَت ما ليَس ُيحصى ِمْف غكالينا  أدَّ

إذا حضرَت فإفَّ الّناَس قد حضركا 
أك غبَت غابكا فرادى أك ماليينػا 

تحفُظُو  (محفكُظ  )تاريُخنػػا كمُُّو 
ينػ ػا ػػػػػػػحفظَت بدرًا كيرمككًا كحطِّ

يا شيَخ بغداَد كـ خابْت مساعينا 
يا شيَخ بغداَد كـ طالْت ليالينػػا 

ـُ يدفُعنػػػػا  لكنَّنا ال يزاُؿ الحم
ألْف نكػػكَف صقكرًا أك شكاىينا 

 (3 ) 
ليس العراُؽ نفكطًا أك بساتينػا 

ػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػأك رافدا عسٍل ال إنَُّو فينػػ
ػػا ػػػػػػػعراُقنا نحف نحميِو كيحميف

كؼ َتستقكي أيادينا ػػػػكباسِمِو سػ
ْف َعُصَفْت   كماكثكَف بِو حتػى كا 

كسكؼ نبقى مع النَّيريِف ماشينا 
لعاَلِمنا  (الحبُّ أجمُل ما ُنعطي  )

 ػاػػػػػػػػػػػػػكخيُر ما نتمّقى ِمْف أىالينػػ
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لمكِطِننا  (الحبُّ أجمُل ما ُنعطي  )
ػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػياما دفعنا لعينيِو القرابيف

ىل خارْت عزائُمنا  (ابَف محفكَظ  )ُقْل يا 
ـِ أك  جا فينا  )بيَف اليزائػػػ  (خاَب الرَّ

نيا بأجمِعيػػػا  نحُف المكازيُف لمدُّ
نيا مكازينػا  كسكؼ نبقى لذي الدُّ

نحف الذيف إذا اىتزَّْت ضمائُرنػا 
نيا براكينػػ ػػا ػػػػػػػػػلصيحٍة نجعُل الدُّ

ُمتََّكػًأ  (محفكُظ  )كسكؼ تبقى أيا 
ْت مف معالينػػ ػػا ػػػػػػلكلِّ ما قد تبقَّ

طكاَؾ مكٌت أليٌف في مدائِننػػا 
كذلَؾ المكُت يكمًا سكؼ َيطكينػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

: إشارات ال بد منيا 
 / 1 / 19ُلقِّب الدكتكر حسيف عمي محفكظ ػ الذي كافتو المنيَّة في  . 1

ؿ ، آينشتايف : ـ بألقاٍب عديدٍة ، منيا 2009 شيخ بغداد ، األستاذ األكَّ
: كاف يقكُؿ  (رحمو هللا  )العرب ، أستاذ المستشرقيف ، كغيرىا ، كلكنَّو 

 . (شيخ بغداد  )أحبُّ األلقاِب إليَّ ىك 
 . (الحبُّ أجمُل ما نعطي كأجمُل ما نأخُذ ):كاف الدكتكر محفكظ يقكؿُ  . 2
ـٍ لمشيخ ماجد الفتالكي عنكاُنُو  . 3 عف العالمة حسيف  )في بحٍث قيِّ

، جاَء أفَّ المرحكـَ الدكتكر كماؿ السامرائي كاَف إذا حضَر  (عمي محفكظ 
حتى يحضَر : مجمسًا ليس فيو الدكتكر حسيف عمي محفكظ ، يقكُؿ 



 136الصفحة 

 

حتى : الّناُس ، فقد كاف إفالطكُف يجمُس فُيستدعى منُو الكالـُ ، فيقكُؿ 
. تكمَّمكا فقد حضَر الّناُس : يحضَر الّناُس ، فإذا جاَء أرسطك ، قاَؿ 

ككاف مدعكًَّا في بعقكبة إللقاِء  (رحمو هللا  )قاؿ لي الدكتكر محفكظ  . 4
أنتـ أىل : محاضرٍة في تاريِخ ديالى في أكاخِر تسعينياِت القرِف الماضي 

مالُة  حيُح ىك فتُح الّداِؿ كا  ديالى تنطقكَف اسـَ محافظِتكـ بكسِر الّداِؿ كالصَّ
عمى  (َديالى  )الالـ ، كأخَذ أدباُء ككّتاُب َديالى منذ ذلؾ اليكـ ينطقكَف 

َو بِو الدكتكر محفكظ  . النَّحِك الذي كجَّ
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 (غضباف حميد المال جكاد  )مرثيَُّة الشيِخ 
 
 
 

ـِ ِمّما في البالِد َتػػػكاؿ ى ػػػػػبالرُّغ
ػػػػاال ػػػػػػػػػػػتمُد البالُد حرائرًا كرج

ػادًة ػػػػكنظلُّ نحف عمى ثرانا سػػ
نحمػي اليكى كُنركُِّع األىكاال 

ُد ال ال  (غضباُف  )ما ماَت  المكحِّ
بل صاَر نجمًا في سماِء َديػالى 

َل عػف َجكاِد سطكِعِو  ال ما ترجَّ
باِؽ ِرحػػاال  بِع الطِّ بل شدَّ لمسَّ

َرُجٌل لُو فػػي الخيِر غيـٌ ماِطٌر 
يسقي الجميَع بكاديًا كجبػػاال 

ٍد ػػػػػػكـ حاَكَلْت كّفاُه دكَف تػػ ػػردُّ
أْف تجعَل المكجكَد أحسَف حػاال 

معمكمػػٌة .. جكالُتُو .. صكالُتُو 
قد صاَؿ في ىذي الحياِة كجاال 

ػِو ػػػػػػَكالى العراَؽ بأرِضِو كبشعِبػػ
كسكى العراِؽ كشعِبِو ما كالى 
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طرَد الُكسالى عػف فسيِح مضيِفِو 
أيككُف فكؽ ثرى العراِؽ ُكسالى 

ـُ قيَد ُقالمػػػٍة  ما ناَؿ منُو الظُّم
يُب مػػف َعَزماِتِو ما ناال  كالشَّ

مجدًا أبا عػػدناَف تبقى حاضرًا 
ْف صاَر الكجكُد ُمحػاال  حّتى كا 

قد شاَء ربُّ العاَلميَف تعالػػػى 
أْف تمؤَل اأُلُفَق القبيَح َجمػػاال 

أْف تجعَل النَّقَص الُمعاَب كمػػاال 
أْف تجعَل الماَء اأُلجػػاَج زالال 

فَكُرْمَت في كلِّ الظُّركِؼ ِخصػاال 
َكَشُرْفَت في كلِّ الظُّركِؼ ِفعػاال 

ككقفَت في كلِّ الظُّركِؼ ِمثػػاال 
كطمعَت في كلِّ الظُّركِؼ ىػالال 

يشماُغَؾ الميمكُف كػاَف لكلِّ َمْف 
طمَب األماَف دريئًة كِظػػػالال 

كِعقاُلَؾ الزّاكي استجاَر ِبِو اأُللى 
ـْ أثقػػػاال  فَحَمْمَت عف أكتاِفِي

بكَع مركءًة  أنَت ابُف َمْف مؤلكا الرُّ
ـْ ما مػػاال  ـْ عف رأِسِي كعقاُلُي
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رأِت العشائُر فيَؾ شيخًا ُمْصِمحػًا 
 كرأيَت في عرصاِتيا األبطػػاال

ـْ  هللُا يػػػرعى الخيِّريَف كخيَرُى
ـْ سّياال ػػػػػػكلذا يظلُّ ِمػػ ػػػداُدُى

مجدًا أبا عدناَف حيٌّ أنَت فػػػي 
ُد اأَلفضػػػاال  قمِب العراِؽ ُتَمجِّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الشيخ غضباف حميد المال جكاد ىك مف أبرز شيكخ ديالى : ىامش 
كالعراؽ ، كمف أكثر شيكخ قبيمة بني تميـ شيرة ، ككاف مصمحا معركفا 

لمقاصي كالّداني كذا دكر كبير في حل المشاكل العشائرية ميما كاف 
. ـ 2012نكعيا ، كقد رحل إلى جكار ربِّو في أكائل نيساف 
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 مكتي عمى يدىا حالؿٌ 
 
ػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػمرَّ الزَّماُف ُمجافيًا كعطكؼ

كبحبِّيا أنا لـ أزْؿ مكفكفػػػػا 
ا  ػػػػػػػػػػػػكبرغـِ  كلِّ العادياِت كَجػْكِره

أنا لـ أزْؿ لمقاِئيا مميكفػػػػا 
حر أك    : قكلكا  مؤلَت كؤكَسنا بالسِّ

أطمَت  كقكفػػا : قكلكا إذا شئتـ 
الٌؿ فاعممكا   ػػػػػػػمكتي عمى يِدىا ح

قد كاف حّبي  يا رجاُؿ  عنيفػػا 
ي شرٍؼ كِىمُت بِعزٍَّة   ػػػػػػػػػػأحببُت ؼ

ـُ شريفػػ ػػا ػػػػػػكلطالما كاف الييا
ي     ػػػعينافِ  ىاجمتا َسريرةَ  ميجت

طي مكتكفػػػا  فكقفُت رغـَ تحكُّ
ةٌ   ػػػػػػػػعينافِ  لكُنيما القباُب كطمع

شعَّْت فأصبَح ناظري مطركفػػا     
ي   ػػػإفَّ العيكَف إذا نظْرَف غمْبَف ؼ

ػا ػػػػػػػػػػػػَنَظراِتِيفَّ نجائبًا كسيكفػػػػ
ى   ػػػػػػػػَمْف غيُرىا يبكي عميَّ إذا بؾ
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 قمبي كيجعُل عاطفي معطكفػػػا
 

ةً    ػػػػػػػػػػػالحبَّ أصبح كاجبػػًا ككفاؿ
ًا كال تشريفػ ػػػػا ػػػػػػػػػػال لـ يعْد حقَّ

الناُس تمبُس ما غال في حبَّيا    
ػا ػػػكأنا بحّبي قد لبسُت الّصكفػػػ

مُس باركِت  استدارةَ  كجِييا   الشَّ
ػػػا ػػػفغدا الذي يرنك ليا مكسكفػ

يُت عمري كمَُّو بمخاطػر الػ   قضَّ
ػحبِّ الذي أزىك بِو محفكفػػا 

كردًا كثيرًا قد قطفُت كقد غػدا  
قمبي عمى باِب اليكى مقطكفػا 

ما استغرَب األىمكَف ِمْف قتمى ىًكى    
قد صاَر قتمي في اليكى مألكفػا 

مُت كشَف قصائ ػدي   ػػػيا ليتني أجَّ
حّبي غدا  بقصائدي مكشكفػػا 

ما كنُت أبكي كاف ِشعري دامعػًا   
كعمى صحائِف حبِِّو  مذركفػػػا 

ْت سنكٌف كالجكى يقضي عمى   مرَّ
 ِشعري العزيِز قكافيًا كحركفػػا
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ْت سنكٌف كالفصكُؿ تقػكُؿ لي     مرَّ

 حسدًا عيكُنَؾ ما رأْيَف خريفػػػا
ـَ  أجمَعُو ككنػػ     بيُع العا كاف الرَّ

 ػُت بزىِرِه كنسيِمِو مشغكفػػا 
ُنمحى كيبقى الحبُّ مكتكبًا فقػد     

 ُكّنا عمى ظيرِ  الحياِة ضيكفػػا  
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 قمبِت يا حمكَة العينيف أىرامي

 
! كىل عندي غيُرىا ؟... إلييا 

 
 

ِمْف طكِلِؾ الحمِك أبغي طكَؿ أعالمي 
كِمْف ُمحّياِؾ أبغي زىَك أّيامػػػػػػػػػػي 

ـُ ِبِو  ـَ النَّسي كِمْف شذاِؾ الذي ىا
أختػػػػػػػػػاُر عطرًا ألشعاري كىندامي 

ػػػي   ػػػػػػػػػػػُأفني بحبِِّؾ أّيامي كأعكامػ
ْف كاف في ذا الحبِّ إعدامي  حتى كا 

أسيُر نحكِؾ َكْسَط الّشكؽِ مرتبكػًا   
َكَمْف يسيُر كحيػػػدًا بيف ألغػاـِ  

إْف قيَل عّنَي مجنكٌف فال عجػػٌب   
فإفَّ مجنكَف ليمػػى خيُر أعمامػي 

تي في رؤى عينيِؾ مطمُعيػا   معرَّ
كفػي يديِؾ مفاتيحي كأختامػي 

كطكَع شكِقِؾ أقماري كأنُجُميػا 
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كطكَع حبِِّؾ أحباري كأقالمػػي 
ـُ ُأغنيتػػي     لكالِؾ أحزنِت األّيا

ثِت األحداُث أنسامػػي  لكالِؾ لكَّ
إْف كاف حبُِّؾ أكىامػًا مػػدلََّمةً   

فإّنني اليكـَ أزىك بيف أكىامػي 
ال ال تقكلي َكُبرنا بغتةً  فأنػػا    

ـَ البيِت أغنامي  ما زلُت أرعى أما
ملِ  منتشيًا   ما زلُت اكتُب فكؽ الرَّ

إّني ُأحبُِّؾ في صحكي كأحالمػي 
الحبُّ أعمى بال ثكٍب كال جسػٍد   

الحبُّ ليس بأثكاٍب كأجسػػاـِ  
ـُ كلِّ الذيف استكبركا سقطْت     أرقا

فالحبُّ لـ يحتفْل يكمًا بأرقػػاـِ  
ما كػاف حّبي خرافاٍت كأحجيةً   

كلػـ تكْف كمماتي قكَؿ نّظػػاـِ  
أبكي عمى دفترِ  األشعارِ  منتشيًا   

ـَ الُكْرِد كالالمػي  إذا سمعُت مقا
ْف رأيُت عصافيػَر المحمَِّة ال      كا 

أرى طريقي كأنسى كقَع أقدامػي  
جعمُت رىَف رضاِؾ األمَر أجمَعُو  
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بػراـِ   بكلِّ مػا فيِو مف نقضٍ  كا 
إرمي عميَّ سيامػًا جدَّ حاذقٍة   

 فإّنني لسُت أخشى رميةَ  الّرامي
ـَ عنػدي فإّني عابٌد َكِرٌع    ال إث

ىكاِؾ إْف كػاَف إثمًا كلُّ آثامػي 
ذىبِت يكـَ الخميسِ  الُمرِّ تاركةً     

قمبػي لَسْكَرِة آىػػاٍت كآالـِ  
بػِت عائدةً    ذ رأيُتِؾ يكـَ السَّ كا 

قطعُت يا َلميكى القّتاؿِ  إبيامي 
ِمْف غيرِ  أْف ترفعي أك ُتنزلي َىَرمًا   

قمبِت يا حمكةَ  العينيفِ  أىرامػػي 
عَر في صفكي كفي َكَدري    أليمِتني الشِّ

كال يككُف قصيٌد دكَف إليػػػاـِ  
فسمِّمي َكِقفي إّني عمػػى سفرٍ    

إليِؾ ِمْف غيِر ما زاٍد كصمصػاـِ  
ىكاِؾ ليس كالمًا في العكاطِف ال   

ىكاِؾ خفقةُ  راياٍت كأعػػالـِ  
ىكاِؾ يمتدُّ مف قمبي إلػى كطني  

كِمْف ضميري إلى أبناِء أعمامػي 
َـّ إلى     ِمَف العراؽِ  إلى السكدافِ  ث
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َـّ إلػػى األردفِّ فالّشاـِ   تطكاَف ث
َـّ إلػى       َـّ إلى بيركَت ث فالقدسِ  ث

 أرضِ النُّبكَِّة أرضِ المكقِف الّسامي
ٍة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػىكاِؾ سبعةُ  أبكاٍب مذىَّبػػ

طبيعةٌ  مػػا رأْتيا عيُف رّساـِ  
ػةٌ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكياسميٌف كأقماٌر ُمَنّمقػػػ

نيا بإبيػػػػاـِ   كقكَّةٌ  تقمُب الدُّ
ىكاِؾ قد قادني باسـِ  العراؽِ  إلى    

سالمي   عركبتي ػ كىي في عيػني ػ كا 
لغدا   (عضكًا دائمًا  )ىكاِؾ لك كاْف 

 َكْجُو البسيطِة أحالمًا بأحػػػالـ ِ 
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قكلي ألىِمِؾ 

 
مجنػػػكٌف كيتبُعني : قكلي ألىِمِؾ 

كنحك ىاكيٍة لمحػػػػػبِّ يدفُعني 
يسِرُؽ التُّّفاَح ِمْف طبقي : قكلي ليـ 

ّماَف ِمػػْف َفَنِني  كيقطُف الّتيَف كالرُّ
كُيشعُل الّناَر في مائي كفػي حطبي 

يحاَف فػي زمني  كيزرُع اآلَس كالرَّ
ني رؤػػػاَر يقػػػػػػػػػػػػػػكمثمما يقرُأ األشعػ

كمثَل ألِفيٍَّة فػػػي النَّحِك يشرُحني 
ػػػػاَف أرآُه كأسمُعُو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحيثما كػ

كحيثمػػػػا كنُت يرآني كيسمُعني 
ني كلُّ ما في األرِض ِمْف َبَشٍر  يضرُّ
ػػػلِّ الخمِق ينفُعني ػػػػػػػػػػػككحّدُه بيف ؾ

ػػى نفِسِو تمشي مَكلَّيًة ػػػػػػػػػنفسي إؿ
كأنَُّو كىك في مسرى دمي كطنػي 

قكلي ليـ عف حريِق الّركِح في بَدني  
قكلي ليـ عف حكاياتي كعػْف كَعِف 

قد أبدَؿ الحبُّ حرَؼ الباِء في بجعي 
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بالكاِك حتى طغى كجدي فأكجَعني 
 

َقِد ارتداني غباُر الحػرِب مبتيجًا 
متى متى يػا غباَر الحرِب تنزُعني 

كقعُت أدري كقكعي صاَر ُمنكشفًا 
كَمْف سكاُه بجبِّ الحػػػبِّ أكَقَعني 

كلك ُسِئْمِت َمػِف المجنكُف يا ابنَتنا 
العراُؽ ، فَمْف يا أىُل يمنُعني : قكلي 
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 كأعذُب الحبِّ ما كاَف العذاُب ِبوِ 

ُتغريني التعاليُل ... أعمُِّل النَّفَس 
كأقطُع البيَد مياًل بعَدُه ميػػػُل 

ّـٍ أسيُر بػِو  كأسأُؿ الّناَس عف ى
أـ في الحبِّ مقتػػكُؿ .. أقاتٌل أنا 
عُر راحمتػي  الحبُّ بكصمتي كالشِّ

ـِ النَّفِس مأىػػػكُؿ  كخافقي بسال
عَر يفضُحني  أّنى اتَّجيُت كجدُت الشِّ

كأينما سرُت الكتني األقاكيػػػُل 
ِمَف الغرابيلِ  ال تطمْب كلك ُقِمبْت 

ماًء فال ماَء ُتعطيِو الغرابيػػُل 
قبمُت ما يرتجيِو الحبُّ منتشيػًا 

فكلُّ ما يرتجيِو الحبُّ مقبػػكُؿ  
كأعذُب الحبِّ ما كاَف العذاُب ِبِو 

َمْف قاَؿ إفَّ عذاَب الحبِّ تكبيػُل 
أمشي في مجاىِمِو .. أعانُق الحبَّ 

فإنَُّو َسَفٌر فيِو المجاىيػػػػلُ  
عُر ليس لُو ِمػْف غيِرِه سبٌب  الشِّ

كاألرُض ليس ليا َعْرٌض كال طكُؿ 
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ُؿ الحبُّ آىاتي إلى قمػػقٍ   ُيَحكِّ
كليس لي منُو ميما كاَف تحكيُل 

كليس لي عنُو تغييٌر إلى جيٍة 
أخرى كلك طارِت الطَّيُر األبابيُل 

ػػا ػػػػػػتحلُّ ليمى حبالي ثـ تعقُدىػ
نَّما الحبُل معقكٌد كمحمػػكُؿ  كا 

ليمى دكائَي في ِحّمي كفي َسَفري 
كدكنيا أنا معمكٌؿ كمشمػػكُؿ 

ػػةٌ  ػػػػػػػػػػكلسُت أدري كأطرافي مكبَّل
أساكٌر كبَّمتني أـ خالخيػػػػُل 

ىل في المحبَِّة معقكٌؿ ُأشيُر لػُو 
ال شيَء في حبِّ ىذا العصرِ  معقكُؿ 

ػا ػػػػػػػػػػػػػػإفَّ الحياةَ  ممرٌّ ال مقرَّ ليػ
ىابيُل مرَّ بيا قباًل كقابيػػػُل 

ـُ ػػػػػػػػق ؿ ُينكُر الّناُس مسؤليَّةً  لُيػ
فكلُّ َمْف فكَؽ ىذي األرضِ  مسؤكُؿ 

يـ ػاٌف كمعصيةٌ  ػػػػػػػػػػػكصٌل كقطٌع كا 
نيػػػػا كمفعكُؿ  كفاعٌل ىذِه الدُّ

ػي َمْف يعمُِّمني ػػػػحبّ .. أعمُِّل النَّفَس 
إفَّ الحبَّ تعميػػُل ..أعمُِّل النَّفَس 
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تحت ظالؿِ  التُّّفاحِ  كالنِّساء 

 
قد ُيصبُح الفرُد بالحبِّ قكمػػا  .1

 
 

ُيجرجُرني الحبُّ حربًا كسممػػا 
ػػػا ػػػػػػػػػفُأصبُح ريحًا تراكُد غيمػ

كُأصبُح صقرًا غريَب األمانػػي 
ػا ػػػػػػػيسدُّ سماَء المحبَِّة حكمػػػ

ػػًا ػػػػػػػػعراقيَّةٌ  َنَصبْت لي ِشراكػ
كدكمًا ُيصاُد ابُف حّكاَء دكمػػا 

ػػػبٍّ ػػػػلقد قمُت أكتُب أشعاَر ح
كقد كنُت أكتُب ىّمًا كضيمػػػا 

تمكـُ الطُّيكُر اشتعاَؿ ىيامػػػي 
كياما شبعُت ِمَف الطَّيرِ  لكمػػا 

يِؾ يا ريُح أْف ترفعيف ػػػي ػػػػأكصِّ
إذا ما سقطُت عمى األرضِ  يكما 

غرقُت ببحرِ  اليكى دكَف ذنػٍب 
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فما عمَّمتني التَّجارُب عكمػػػا 
سُأصبُح بالحبِّ قكمُا ، ىنيئػػًا 

فقد ُيصبُح الفرُد بالحبِّ قكمػػا  
محبكبُة الّركِح  . 2

 
ـٌ في احتراباتػػػي  محبكبُة الّركِح سم
مٌف في اضطراباتي    محبكبُة الّركحِ 

محبكبُة الّركِح مسرى الّنكِر في بصري 
كىالةُ الحزِف في صدري كفي ذاتي 

محبكبُة الّركِح كىُج الّنارِ  في كبدي 
كرجفُة البرِد في ليِل انتظاراتػػي 

ىَي انتصارَي ِمْف بعِد انكساراتػػي 
كمككُب الرِّبحِ  ِمْف بعِد الخسػػاراِت 

كـ قد رأيُت ِمَف المكحاِت في ُعُمري 
لكنَّيا ىَي أغمى كلِّ لكحاتػػػػػي 

ػػػي مقبمٌة ػػػػػػػػػلّما نظرُت إلييا كىػ
آمنُت باِ  ما آمنُت بالػػػػػالِت 

لقد كجدُت بيا سحرًا يرجُّ دمػػي 
كقد كجدُت بيا معنى معاناتػػػي 

كحينما ِضْعُت فػي أضكاِء طمعِتيا 
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ـِ الحبِّ مكالتػػػي : صرخُت  إنَِّؾ باس
تزىك ابتسامُتيا كْسَط التفاتِتيػػا 

فيا رياُح خذيني ِمْف عذاباتػػػي 
كيا قصائَد حّبي قبِّمي يَدىػػػػا 

أخرجيني ِمْف ُممّماتػي : قكلي ليا 
كسمِّمي لي عمييا دكنما حػػرجٍ  

الـِ  حياٌة لمحبيبػػػاِت  ففي السَّ
 

أمينة  . 3
 

يػػاُض  أمينةُ  بعُض ركنِقيا الرِّ
ْت فممحجرِ  انتفاُض ػػػػػػػػػإذا مػ ػػػرَّ
ليا بيف البنفسجِ  بيُت حػػػبٍّ 

كِؽ الكبيِر ليا حيػػاُض  كفي الشَّ
ػػػػٍب عزيزٍ  ػػػػػإذا َقِبَمْت فمف قمػ

ـَ اإلعتراُض ػػػإذا اعترضْت فنع ػػ
 ****
إذا ما البدُر غاَب ببطفِ  حػػكٍت 

ػػاُض ػػػػػػػػبكفِِّؾ يا أمينةُ  ُيستعػػ
ػػػي ػػػػأراِؾ قريبةً  ِمْف نبضِ  قمب
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ياُض   ْف َبُعدْت عػػف القمِب الرِّ كا 
ـُ حكلػػػػ ِت األيا ي ػػػػػػػإذا ما اسكدَّ

َفِمْف عينيِؾ يندلُق البيػػػػاُض 
ْتنَي األّيػػػ ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػلقد شدَّ ـُ شدَّ ػػػػا

دِّ ال ُيجدي امتعػػاُض  كعند الشَّ
ػػًا ػػػػػػرأيُت الحبَّ فّرًا كانقضاضػ

فَّ الحبَّ فرٌّ كانقضػ ػػػاُض ػػػػػػػػكا 
ػي انفتاٌح كانغالٌؽ ػػػػػػػػػمساراتػػ

ي انبساٌط كانقباُض ػػػػػػكأّيامػػػػ
ػي ػػػػػػػػأِنٌف كأىمػ.. عراقيٌّ أنا 

ـْ في كلِّ عاديٍة مخاُض  َلُيػػػ
ػػًا ػػرَأكا فييا انخفاضًا كارتفاعػ

ني ػػػػا ارتفاٌع كانخفاُض ػػػكلمدُّ
ْت عمييـ نائبػػػػػاٌت  إذا انقضَّ

إنتيػػاُض ... يككُف بكلِّ شبٍر 
ُب كػػػػلَّ حيٍف  ـُ النَّيُر المجرَّ ُى

رَقْيِف كالغرَبْيِف فاضكا  عمػى الشَّ
فيا قمري الجميَل لِؾ التَّحايػػػا  

فُك المعّمى كالبيػػػاُض  لِؾ الصَّ
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ياحيِف   . 4 عنكاُنيا بيػػَف الرَّ

 
ليسْت أمينُة ِمْف ماٍء َكِمْف طيِف 

َبْل ِمْف زبيٍب كزيتكٍف َكِمػْف تيِف 
َنيػػػا كالككُف قبضُتُو  هللُا ككَّ

ِمْف ياسميٍف كجكريٍّ كنسريػػِف 
َر الرَّحمُف صكَرَتيا  كحينما صكَّ

ياطيِف  إلى الحضيِض مضى كيُد الشَّ
ْت عمى َفَنػػػػٍف  ـُ إذا مرَّ ىَي النَّسي

ْت عمى ليػػِف  كىي المِّيكنُة إْف مرَّ
عنكاُنيا ضاَع عف شمسي كعف قمري 

فضقُت ذرعًا يتضييِع العناكيػػِف 
لكنَّني بعَد أْف داَخ البريػػػُد معي 

ياحيِف  كجدُت عنكاَنيا بيػػَف الرَّ
 

الُمشرقُة  . 5
 
 

يِف  ـْ أشرقِت في السِّ يِل أ أشرقِت في النِّ
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ػػي ػػػػػػػػػػتبقيَف مالكًة ركحي كتككينػػ
يِف  كعشِت في مصَر أك ىاجػرِت لمصِّ

يبقى حضكُرِؾ يسري فػي شراييني 
قد كاَف حبُِّؾ فػػػي الماضي ُيعمُِّمني 

ػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػلكنَُّو اليكـَ يا َلمكيِل ُيبكينػػ
اليكـَ حبُِّؾ يطكيني كينشُرنػػػػػي 

نى كالقيِر يركيني  َكِمْف كؤكِس الضَّ
َـّ يترُكني  كيشتريني ببخٍس ثػػػػػ

ػػػػِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحطَّمًا بيَف آالِؼ البراكيػ
الحبُّ حقٌّ  . 6

 
ال تحزني أبدًا فإفَّ الحبَّ حػػػْق 

كْلُتبعدي عينيِؾ ِمػْف َضَفِة األرْؽ 
ـَ فإنَُّو  حي كْلَتحمدي الربَّ الػػػرَّ

ىك َمْف خمػْق .. . ىك َمْف َمحا 
هللُا يمنُحنا الحياَة بُحمِكىػػػػا 

كبُمرِّىا حتػػػى يحيَف المفترْؽ 
بْت  قْت أك غػػرَّ ال تقمقي إْف شرَّ

فالمكُت كلُّ المكِت ِمْف ىذا القمْق 
كْلَتطردي عنِؾ التَّأّسي جانبػػًا 
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كْلَتنقمي حزَف الحياِة إلػى الكرْؽ 
ذا أتى َغَسٌق إليِؾ بميِمػػػػِو  كا 

بُح يسبُقُو الغسْق  ال تقنطي فالصُّ
كأقكُؿ كاألشعاُر تجبُر خػاطري 

 ال تحزني أبداًت فإفَّ الحبَّ حػقْ 
 

 
المرأة  . 7

 
ِىَي الحياُة كليسْت ِنْصَف ما فييا 

نيػػا كصافييا  في كفِّيا خاِبُط الدُّ
نيػػػػا كضائعًة  منفيًَّة كانِت الدُّ

كىػَي التي أخَرَجْتيا ِمْف منافييا 
يتكُف إْف َرِضَيْت  يّساقُط التِّيُف كالزَّ

ْف َجَفْتنا فكيػػػٌل ِمْف تجافييا  كا 
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 يا حبَّ ىذا القمِب ما أقساكا

 
 
يا حبَّ ىذا القمِب ما أقساكػػػا 

نا ُطرًَّا كال أنساكػػػا  أنسى الدُّ
راَؾ جميَعيا منصكبػػػٌة  إفَّ الشِّ

أّنى اتَّجيُت كجدُت ِمْنَؾ ِشراكػا 
بَت أنخاَب اليالِؾ إلى فمػػػي  قرَّ

ـُ ىالكػػػػػا  كلربما كاَف الييا
ر لكعتي  سَكَف الجكى عندي كفجَّ

ِمْف يكـِ أْف صاَرْت خطاَي خطاكا 
رًا  : لّما شككُت ىكًى صرخَت ُمحذِّ

إّياَؾ أْف تشكك ىكًى إّياكػػػػا 
باألمِس كنَت فتًى يسيُر بجانبػي 

كلربَّما يغدك الفتى فّتاكػػػػا 
مػػي  حطَّمَت أشرعتي فكيَف تقدُّ

ككسرَت مرآتي فكيَف أراكػػػا 
كجعمَت أّيامي جنكنًا دائمػػػػًا 
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ـِ الرُّعكِد ُمالكػػػا  كجَعْمتني بف
ـِ ِمّما قػػػد رأيػ  لكنَّني بالرُّغ

ػُت كما أرى أسعى لغسِل أساكا 
رًا أك عنبػػرًا  أسعى لجعِمَؾ ُسكَّ

 كلجعِل كلِّ مدى الحياِة مداكػػػا
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مخمٌَّد بيف الكرِد 

 
ـ 2010/ إلى كلدي الدكتكر مخمَّد في يكـ إعالف خطكبتو في آذار 

 
كػػػاف مجنكنًا كُمْفَتَتنا .. رأيُتُو 

ككػػػػػاَف منشغاًل جدًا كُمْمَتَحنا 
َمْف ذلَؾ المجنكُف ، كاعجبي : سألُت 

أنا : كىك بيف الكرِد قػاَؿ  (مخمٌَّد  )
َمػػْف جنََّنْتَؾ فصرَت اليكـَ مرتبكًا 

َنْتَؾ،أَبْيَت المعَف،قاَؿ   (رنا  ): َمْف جنَّ
مِس طالعًة  رأيُتيا مثَل قػرِص الشَّ

فاخترُتيا سكنًا كاخترُتيا كطنػػػا 
كاخترُتيا بيف كػػلِّ الخمِق ُمْمَتَجًأ 

كأخترُتيا فكؽ ىذي األرِض لي َعَدنا 
كسكؼ أبقى مدى األعكاـِ  أحُرُسيا 

ْف كػػػاف ُعمري كمُُّو َثَمنا  حتى كا 
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يا بنَت غّزاي 

 
ـ 2011 / 12/ 26إلى ابنتي الدكتكرة ميسـ في يكـ ِخطبِتيا في 

 
 
 

يا ِبنَت غزّاَي نحُف اليػػكـَ نفترُؽ 
بػػػل نمتقي فعالـَ الخكُؼ كالقمُق 

ُكّنا خدمناِؾ في ضيٍق كفػػي َفَرٍج 
ْف شطَّْت بنا الطُُّرُؽ  كسكؼ نبقى كا 

أىمكِؾ ما ركضكا إال لَمكُرمػػػٍة 
كما استكانكا كما خانكا كما سرقكا 

ـُ   ـْ َخَفقْت فػػكؽ الذُّرى َكُى راياُتُي
شراقاِتيا َخَفقكا  مػػػع المعالي كا 

ىِر أجَمِعيػا  ـِ صركِؼ الدَّ ـْ برغ َكُى
إْف حاكلكا أبدعكا أك عاىدكا َصَدقكا 

ـْ كفيِؾ الخيػػُر مجتمٌع  كأنِت منُي
كفيِؾ ِمػْف بركاِت المصطفى أَلػُق 

شعاعػػػػاُت فتنِتِو  فاُء كا  أنِت الصَّ
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كُء يندلػػُق  كُء حيف الضَّ نَِّؾ الضَّ كا 
نَِّؾ الذَّىػػػػُب الّصافي كركعُتُو  كا 

نَِّؾ المؤلػػػػػُؤ المكنكُف كالَفَمُق  كا 
 (لياسِرنا  )أنػػػِت األمانُة ُنيدييا 

َفُصْف أمانَتنا يػػػػػػا أيُّيا اإلِلُق 
الحػػػػػػػبُّ يفتُح بّكاباِتِو عمنًا 

كػػـ ِمْف ُمحّبيَف في نيراِنِو احترقكا 
يػػػا أيُّيا الّناُس إفَّ األرَض كاحدٌة 

فمنتَِّحْد فكقيا كػػػػي ُيْزِىَر اأُلُفُق 
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زفاُؼ مركاف 

 
/ تشريف األكؿ / 28كاف زفاؼ كلدي الميندس مركاف يـك اإلثنيف 

ىػ   1434/ ذك الحجة  / 23 ـ المصادؼ 2013

 
 

لمّناِس أرٌض كلي يا ناُس أرضاِف 
أرضيُت رّبي بِعرفاني فأرضػاني 

ذكرُت رّبي كثيرًا كاستعنُت بػِو 
فردًا فأكرمني رّبي بػػػمركاِف 

مركاُف خفقُة قمبػػي كارتجافُتُو 
كَضعُفُو حينما ترميِو عينػػاِف 

مركاُف صكرُة أّيامي التي ذىبْت 
بل صكرتي دكف تحريٍف كنقصاِف 

مركاُف عيني،َجناني،ميجتي،كيدي 
مركاُف ياقكُت أكقاتي كَمرجاني 

كحيرتي كْسَط أفناني كأغصانػي 
كبسمتي بيف آالمي كأحزانػػي 

مركاُف قبضُة كّفي حيف يقصدني 
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شرٌّ كحيف يخكُف النَّصُر فرساني 
مركاُف شمعُة ميالدي التي ائتمَقْت 

حّبًا كلـ تحتفْل بالّذاىِب الفانػي 
مركاُف ثكرُة أحالمي التي صعَدْت 

بيف النُّجكـِ كفارْت مثَل بركػػاِف 
ـْ  ُرُكػػ إْف كاَف عنكاُف آبائي يحيِّ

فإفَّ مركاَف ىذا اليكـَ عنكانػػي 
يُح تمكيني كتعصُرنػي                                                   لكالُه كالرِّ

نيا بُخسػػراِف  خرجُت ِمْف ىذه الدُّ
ػػي    ػػػػػػػػػػػزفاُفُو اليكـَ ُيحييني كيجعُمف

ِمْف بعِد مكتي سعيدًا بيف خالني  
كاختطَفْت  (َرْندُ )مف بيرِز الخيِر جاءْت 

فؤاَدُه فمشى في ظلِّ ريحػػاِف 
ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحبَّيا بفؤاٍد غيِر مػ ػػػنثم

كلـ يكْف حبُّيا يكمػًا بحسباِف 
البيرزّيكَف مف خير الكرى ذممًا 

ـْ مع الحبِّ عرفاني كشكراني  َلُي
عبٌس كذبياُف راحا قبَمنا ، ذىبا 

فميس في األرِض ِمْف عبٍس كذبياِف 
ـُ نبقى إلى أجػػٍل  كنحف بعدُى
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كراحمكَف فِمْف شأٍف إلى شػاِف 
 كلدي مركاف

 
مركاُف في قمبي كفي كجػداني 

                     كعمى مكاني مقِمٌر كزمػػاني 
أنِت الذي تحمي كياسَة َشيبتي 

                   كتكفُّ عّني في اليكى أحزاني 
أنَت الحبُّ في فكراِنِو .. أىكاَؾ 

                     كىكاَؾ مثل الّساِؽ لؤلغصػافِ 
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 المدينُة الِشعريَّةُ 

 
ـِ الساخنِة  اثنافِ مائٌة ك  كخمسكَف بيتًا عمكدّيًا عمى شكاطئ األّيا

 
تقديـٌ ضركريٌّ 

عريَُّة  ) عمٌل شعريٌّ ، جمعُت فيو األبياِت  (المدينُة الشِّ
خػػػػالِؿ  (َبَنْيُتيا  )العمكديَة المتشتِّتَة كالمتفرِّقَة التي كتبُتيا 

ـِ الساخنِة  بعَد أْف  ( 2008 ، ك2007 ، 2006 )األعكا
كانْت متناثرًة بيَف ساعاِت خكفي كقمقي كألمي كضعفي 

تي كرجائي كيأسي كأحيانًا بكائي ، كجعمُت منيا مدينًة  كقكَّ
ـِ العنيفِة بشرِّىا مكانًا ليا  شعريًَّة كاتَّخذُت ِمْف شكاطِئ األّيا
ـِ ، لتككَف شيادًة لي عف  ، كأضُعيا بيَف أيدي القّراِء الكرا
مْتني كأفكاٍر راكدْتني كخياالٍت احتشَدْت حكلي ،  عكاطَف كبَّ

ـِ التي نبَحْت فييا كالٌب ككالٌب ِمْف كلِّ  في تمؾ األّيا
األجناِس كاىتزَّْت فييا أعمدٌة كجدراٌف ِمْف كلِّ األنكاِع ، 
كظمَّْت فييا كجكُه العراقيِّيَف الشرفاِء بيضاَء ناصعًة نقيًَّة 

. أبيًَّة كالّركِح العراقيَِّة األصيمْة 
 

 
 (1 ) 

بالدي كميما صاَر فييا ُأحبُّيا  . 1
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كناُر ىكاىا فكَؽ قمبي أُصبَّيا 
 (2 ) 

ْف مالكا  . 2 ّني إلى قكمي أميُل كا  كا 
ـُ ال جاَه عندي كال مػػاُؿ  فبعَدُى

 ( 3 ) 
كِح أنفِصُل  . 3 يا ليتني عف خراِب الرُّ

     كليتني بازدىػػاِر الّناِس أتَِّصُل 
 ( 4 ) 

كقْفنا لكي نبكي كطاَؿ كقكُفنػا  . 4
كفانا كقكفًا سكَؼ تدنْك حتكُفنا 

 (5 ) 
نافكرُة الحزِف عمػػى الحسيْف  . 5

تشقُّ صػػدري شقَّ ِخْنَجَرْيْف 
 (6 ) 

أنا كأشعاري مع الحسيْف  . 6
                          كلسُت ميما كاَف َبْيَف َبْيْف 

 (7 ) 
عِر أحزاني  . 7 أفرغُت تحَت سماِء الشِّ

ػػػزاِف ػػػػػػػكُعدُت لكْف بأحزاٍف كأح
 ( 8 ) 
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ػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنمشي كال نصػ . 8
ػػػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           كاليُـّ متَّص

 ( 9 ) 
ساَرْت أمامي أنيٌر كمكاجػػُع  . 9

كمَشْت كرائي أدمػٌع كفكاجُع 
 ( 10 ) 

رفػا  . 10 ىذا العراقيُّ صاَف العيَد كالشَّ
ركَؼ كما فييا كما اختمفا  رأى الصَّ

 ( 11 ) 
أجْل رأْت قمكُبنا ِمػػػػَف الُكَرْب  . 11

ِبَقْدِر ما في نخِمنا ِمػػػػػَف الَكَرْب 
 (12 ) 

عُر تعميُل  . 12 أألرُض ممتجٌأ كالشِّ
عِر ِضمِّْيُل  نَّني َمِمٌؾ في الشِّ       كا 

 ( 13 ) 
نا ما زلَّتػػا  . 13 َقَدماَي عف درِب السَّ

دائِد ُمْصَمتا        كلسكَؼ أبقى فػي الشَّ
حّتى متى أترقَُّب اآلتي الػػػذي   . 14

ػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      فيِو أتيُو َتَرقُّبًا حّتى متػػ
 (14 ) 
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ال ُيطَمُب الخيُر إال ِمْف أيادينػا  . 15
كال المركءاُت إال ِمْف بكادينػا 

 
الفجُر كاَف حزينًا قبَل طمعِتنػا  . 16

بُح كاَف كحيدًا قبَل نادينػا  كالصُّ
 (15 ) 

ـْ أبكي عمى البمِد  . 17 أبكي عمى الّناِس أ
كلُّ الذي كاَف صاَر اليكـَ فػػي َبَدِد 

ما قيمُة الماِؿ حّتى لػػك غدا جباًل  . 18
إْف لـ َأكْف مطمئفَّ النَّفِس كالكَلػػِد 

 (16 ) 
ـِ  . 19 إّني رأيُت بالَدنػػػػػا في مأَت

ـِ  كرأيُتيا تمشي عمى مجرى َد
رَّ يسعى مثممػا  . 20 كرأيُت فييا الشَّ

ـِ  تسعى األفاعي في زقاٍؽ ُمْظِم
 (17 ) 

فِك كالَكَدِر  . 21 َر بيَف الصَّ ُعْمري تكسَّ
ـِ الزُُّىػِر ػػػػػػػػػػػػػكأدمعي انيمرْت ؾ األْنُج

قِر عشُت أِبيًَّا مؤمنًا أِنفػًا  . 22 كالصَّ
جرِ   ككاقفًا سكَؼ أقضي النَّحَب كالشَّ
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 (18 ) 

ي بأّني غيُر مرتػػاِح  . 23 قكلكا أُلمِّ
 ِِ كأفَّ ليمي تمّطى دكَف إصبػػاِح

كأفَّ أحزاَف عمري دائمًا أَكمػَػْت  . 24
ِمْف غيِر ما رحمٍة أقماَح أفراحي 

 ( 19 ) 
ـُ  . 25 نيػػا د ال أستطيُع القكَؿ كالدُّ

ـُ  ما يتمعَث كالحرُّ حيَف يرى الدِّ
سيٌف أنا لكنَّني كأنػػػا أرى  . 26

ـُ ػػػػػػػػػػجرَح العراِؽ كنزَفُو أتثلَّ  ػػ
 (20 ) 

ػػى ػػػػػػػػػػيعكُد إلينا العيُد بالجرِح كاألسػ . 27
كليس لدينا غيُر يا ليَت أك عسػػػى 

يُح  . 28 ـْ : كلك سأَلْتنا الرِّ ىا كيَف حاُلُكػػ
بِح كالَمسا : لقمنا  َيرانا المكُت في الصُّ

 ( 21 ) 
يُب ِمْف كلِّ جانِب  . 29 َيُيبُّ َعَميَّ الشَّ

ػػانِب ػػػػػػػكتغدك بالدي لقمًة لؤلجػ
َفِمْف أيِّ حزٍف بْل َكِمْف أيِّ عمٍَّة  . 30
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ُأداري فؤادي كىك بيَف المصائِب 
 ( 22 ) 

نيا كغصٍف أجرِد  . 31 أنا في الدُّ
ال تقكلكا أنَت مغمكُؿ اليػػػػِد 

ـْ فاسمعكا ال تعجبػػكا .  32 إْف سمعُت
ػػػػِد ػػػػػػػػػأنا مقتكٌؿ بسيٍف ُمغَمػ

 ( 23 ) 
ػػُر ػػػػػػػػػػػػػػاألرُض كاقفٌة كأنَت الّداِئػ . 33

ػُر ػػػػػػػػػػكالّناُس حاِئرٌة كأنَت الّثائِ 
خْذني أيا جّدي الحسيُف فإنَّنػي  . 34

ػػُر ػػػػػػػػػػقمقي عراقيٌّ كدمعي فائِ 
 (24 ) 

بالدي عمى ثغِر الزَّماِف ىكاىا  . 35
ػا ػػػيشعُّ َشمااًل أك جنكبًا ىكاه

بالديَ  عف قرٍب كُبعٍد أحبُّيػا  . 36
كمالَي في األككاِف ُطّرًا سكاىا 

 (25 ) 
بالدي محاصرٌة بالِمَحػػػػْف  . 37

ػػْف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبالمكِت مثقَمٌة كالَكَىػػ
َيِئفُّ المكاُف بيا كالزََّمػػػػْف  . 38
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فيل ِمْف شركٍؽ لشمِس الكطْف 
 (26 ) 

ػػالدي مباركُة الّرافَدْيْف ػػػػبػػ . 39
ُة األرِض كاألزَىَرْيْف ػػػػػكرائعػ

ىا ِعطُرىا إنَّيا ػػَيضكُع بػػػػ . 40
اِء الحسػػػػيْف ػػػػػػػػػػػػمعطَّرٌة بدـ

 ( 27 ) 
بػػالدي التي أنيَكْتيا النَُّكْب  . 41

صباحاُتيا لػػػـ تزْؿ ُتنَتَيْب 
الـُ انتحْب  . 42 عػػمى راَحَتْييا السَّ

أال كيف نامػػْت عيكُف الَعَرْب 
 (28 ) 

ـْ  . 43 بالدي ىَي اليكـَ َكْسَط األلػػ
ـْ  ىػَي اليكـَ ِمْف غيِر خاٍؿ َكَع

ـْ  . 44 ـِ احترَقْت بالعذاباِت ك كػػػ
ـْ ػػػػػػػػػػكلكنَّيا ما انَحَنْت لمظَُّمػػ ػػ

 ( 29 ) 
بػػػػػالدي التي تممُؾ األْبَيَضْيْف  . 45

ػا حسيْف ػػيػػػ: تصيُح شكاِرِعيا 
بأدُمِعيا غِرَقْت كػػػػػػػلُّ َعْيْف  . 46
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إلػى َأيَف نمضي إلػػػػى َأيِّ َأيْف 
 (30 ) 

نامي عمى َكِتفي المكجكِع مكالتي  . 47
ػػكحيالِت ػػػػػػػػإّني َليقُتُمني حبُّ الػػ

رُت لْف أشتكي يكمًا إلى أحػٍد  . 48 قرَّ
كايػػػ اِت ػػػػػػلكفَّ بمكاَي ُتجمى بالشِّ

 ( 31 ) 
البدُر فػػػػػي عينيَؾ أغفى  . 49

ػػػاُؿ الحقُّ َحّفا ػػػكبِؾ الَجمػػ
ػػػػػا ػػػػػػػػػػػلكال ندى عينْيِؾ يػ . 50

ػػػفَّ النَّدى النَّيراِف َجّفا ػػػكػ
 (32 ) 

ٌد أنا ِمْف أمني َكِمْف قمقي  . 51 ُمَجرَّ
رٌد مثَل عكٍد َكْسَط تشريِف ػػكأج

لكفَّ ُحبَِّي يمضي ِبْي إلى ألقي  . 52
ياحيِف  ْعُر يأخُذني نحَك الرَّ كالشِّ

 ( 33 ) 
لـ يبَق في ساحِة التَّحريِر ِمْف َكْرِد  . 53

قد أصبحْت دمعًة تمشي عمى خػدِّ 
ػػًة بالحبِّ دافئة ػػػػػػػػػػػػػػػعرفُتيا ساحػػ . 54
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ػػَف الَبْرِد ػػػػػػػػػػػػكاليكـَ تصفُعيا كفٌّ ـِ 
 ( 34 ) 

المكُت يزحُف ِمْف بيٍت إلػى بيِت  . 55
كالّناُس تيرُب ِمْف مكٍت إلى مكِت 

كليس في البيِت ِمْف ِنْفٍط لمدفأٍة  . 56
ٍر فيِو كال زي  ػػِت ػػػػػػػػػػػكليس ِمْف ُسكَّ

َتنا  . 57 كتعرُؼ األرُض كلُّ األرِض قصَّ
كرِة اليكـَ تمقاه كِت ػػػػػػبالصُّ ا كبالصَّ

 (35 ) 
ػا ػػػػػػتاىْت عمينا فِتينا في فيافييػ . 58

ـَ ِمْف بيِف ُلقياىا تجافيو ػػا ػػػػػػػكقا
يِف ال . 59 صكٌت كال َنَفٌس  خَمْت ِمَف الطِّ

ػا ػػػكالنَّخُل ظلَّ كحيدًا في فيافييػ
جاَء محتدمًا  (عميٍّ  )لكفَّ صكَت  . 60

ال ما خَمْت كاعممكا أّني أنا فييا 
 (36 ) 

نا المرَىِف  . 61 بػػالدي بالُد السَّ
ػػا النُّزَِّؼ ػػػػػػػػػػػػػػػُتضاُء بأكجاِعيػػ

تسيُر بيا الحرُب فػػػػي َصَمٍف  . 62
 كما صاَح صكٌت بيػػػا أْف قفي
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تريُد ِمَف األرِض إنصاَفيػػا  . 63

فيل َيُتيا األرُض ِمػْف منِصٍف 
 (37 ) 

عراقيٌّ أراِبُط فػػػي العراِؽ  . 64
ػػْف غيِر باِؽ ػػػػػأنا كبقيَّتي ِمػػ

ُأالقي المكَت في ُحّبي كمثمي  . 65
ُيالقي في المحبَِّة مػػا ُيالقي 

رِب احترقُت بغيِر ناٍر  . 66 عمى الدَّ
فعالجُت احتراقي باحتراقػػي 

 ( 38 ) 
ـْ كنَت في ليػػػػِف  . 67 ٍة أ أكنَت في ِشدَّ

قْف كابِؾ بغداَد كاصرْخ مثَل مطعكِف 
كاطمْب ليا األمَف في فجٍر كفي غسٍق  . 68

يِف  ْف قيَل إفَّ األمَف فػي الصِّ حّتى كا 
َنٌت مدٌف فػػػػػي ليِل محنِتيا  . 69 تمكَّ

ػػػػداَد ظمَّْت دكَف تمكيِف ػػػػػػػػػػػػػػػػ      لكفَّ بغػػ
 (39 ) 

بالدي اليكـَ تحَت اإلحتالِؿ  . 70
                 كفييا المكُت فكؽ اإلحتماِؿ 
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مركٌج أصبحْت مثَل الرِّماِؿ  . 71
ػي ػػػػػػػ                كأّياـٌ غدْت مثَل المَّيالػ

أال يا أيُّيا المحتلُّ إرحػػْل . 72
                فميَس لديَؾ غيُر اإلرتحػاِؿ 

 (40 ) 
ػػػادي ػػػبالدي ال تصفُِّق لؤلع . 73

ماِؿ  كلك ُقِمَب الجنكُب عمى الشَّ
ػػي ػػػػػػػػػُتقبِّميا الآللُئ كالمعالػػ . 74

كتصعُد نحَك شرفِتيا األعالػي 
ْف طمَبْت سؤااًل عف جػكاٍب  . 75 كا 

ػػاِؿ ػ،ػ،ػػَتداَفَع نخُميا قبَل الرِّجػػ
 (41 ) 

عراقيٌّ أنا كالُعْرُب أىمػػػي  . 76
ـْ ال شيَء شممي  كشممي دكَنُي

كحبُل هللِا في الّداَرْيِف حبمػي  . 77
كديُف محمٍَّد ركحي كعقمػػي 

إذا عيٌش فعيػػػٌش دكَف ُذؿِّ  . 78
ْف مكٌت فمكٌت فكَؽ َنْصػِل  كا 

 (42 ) 
جيكُش اإلحتالِؿ َغَدْت كظمِّي  . 79
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            كصاَر بكفِّيا قكلي كفعمػي 
غَزْت أرتاُليا كردي كنخمي  . 80

                    إذا رتٌل مضى عاَدْت برتػِل 
لقد جاَرْت عمى صبحي كليمي  . 81

                     فيْل يرضى بيذا الَجكِر مثمي 
 (43 ) 

ذي ُأمٌَّة ِمسكينٌة َمسككنٌة بُطغاِتيا  . 82
كُطغاُتيا ناٌر َتُشبُّ بقامػػػػِة الِمسكيِف 

يِف فمتتنبَّيي كلتحذري  . 83 َحّداِف في ذا السَّ
ػ كالالىباُت تدكُر حكَلِؾ ػ حبََّة التَّسكيِف 

يُنيا . 84 ال رحمٌة بْل كلُّ عاصمٍة ليا ِتنِّ
يِف  ػػػػُة التِّنِّ ـْ ُأمَّ ىػْل أنِت ُأمَُّة َيْعُرٍب أ

 ( 44 ) 
ـِ العميِق تػػػكمَّمي  . 85 يا ُأمََّة األل

ـِ  كلتحرقي عشَّ الغراِب األْسػَح
حّتى متى تبقيَف خاِئرَة الػخطى  . 86

ـِ ػػػػكرؤاِؾ تبقى تحَت ليٍل ُمػ ػظِم
قكلي متػػى تتنفَّسيَف بال ضنًى  . 87

ـِ  مَس بعَد َتػَجيُّ كُتضاحكيَف الشَّ
 (45 ) 
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دعكني لنفسي كاترككني لياليػػا  . 88
كال تسألكني في ضحى اليكـِ ماِليا 

أنا لـ أكْف لمخلِّ يكمًا معاديػػػًا  . 89
ػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػكما كنُت يكمًا لمعدكِّ ُمكاليػ

أقكُؿ ِلَمْف يرجك المعالي بال ىكًى  . 90
ػا ػػػػػػُتِحبُّ المعالي َمْف يحبُّ المعاليػ

 ( 46 ) 
ُرْمُت األحبََّة فاجترحُت رحيػال  . 91

ـِ سبيػػال  ككجدُت لمحبِّ القدي
الظَّالـُ يمفُّ قريَتَؾ التي : قالكا  . 92

قْد كنَت فييا عاشقًا ِضّميػػال  
: ال كيرباَء بيا فقمُت ألىِميػا  . 93

ـْ قنديػػال  ركحي خذكىا عندُك
 ( 47 ) 
أسرجُت ِمْف ألِق النَّخيِل ِسراجي  . 94

كَأَنْرُت باإليماِف ليمي الػػّداجي 
: إْف ساءلْتني غيمٌة سػأجيُبيا  . 95

ػػا متراكُب األمكاِج ػػػػػػػػبحٌر أنػػ
ـٍ صػػػادٍر  . 96 أنا ُمْفَرٌج عّني بحك

 ػْف غيِر ما إفراجِ ػػػػػػلكنَّني ِمػػػ
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 (48 ) 

َجكعى إلى األمِف ال َجكعى إلى الزّاِد  . 97
رُّ يزحُف ِمْف كاٍد إلػػى كادي  كالشَّ

بُح منكِسٌر في كلِّ منعط . 98 ػػٍف ػػػػػػػكالصُّ
ػػػاِد ػػػػػػػػػػػكبػأكالمَّيُل يضرُب أكبادًا ب

رُّ في ماٍء كفي حجػ . 99 ػٍر ػػػػػػػتنفََّس الشَّ
ـُ في مكٍت كميػ ػالِد ػػكأكرَؽ الظُّم

ػػػا ػػػػػػػػػػػكاليأُس يأكُمنا طرًَّا كيشرُبف . 100
 لـ تبَق لمّناِس إال رحمُة اليػادي
 

 (49 ) 
أحرٌب في بالدي أـ سػالـُ  . 101

ـْ قيػػ ـٌ أ ـُ ػػػػػكأىمي ىل نيا ػػػا
كىذا المكُت ىل يدري بأّنا  . 102

ْف َكُثَر المِّئػ ـُ ػػػػػػسنطُرُدُه كا  ػػػػا
ستبقى يا عراَؽ العزِّ دكمًا  . 103

ـُ  قبابًا فكَؽ ُخضرِتيا الَحمػػػا
كنبقى نحُف ضكَءَؾ في المَّيالي  . 104

 فال تحزْف إذا حلَّ الظَّػػػػػالـُ 
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 (50 ) 

قد جئُت عف كجِع العراِؽ ُمداِفعا  . 105
كتركُت خمفي في البعيِد مكاجعا 

قد جئُت ِمْف ناِر المداِفِع شاكيػًا  . 106
 ِمْف بعِد أْف ُمِمَئ العراُؽ َمداِفعػا

ُؽ حاضرًا  . 107 ِمْف بعِد أْف أضحى الُمَفرِّ
ِؽ خاِضعػ ُد لمُمَفرِّ ػا ػػػػكغدا الُمَكحِّ

باَعْت عركبُتنا أماَف عراِقنػػػا  . 108
ػػػا ػػػػػػػػػػػإّني أرى بيعًا كألمُح باِئعػ

 (51 ) 
ثا بحػػ . 109 ـِ ػػػػػػػػػػػػػػكّفاَي لـ تتمكَّ ػػػرا

كعصاَي ما ساقْت سكى أغناِمي 
ـْ  . 110 كالفخُر كلُّ الفخِر أّني لػـ َأق

ي ػػػػػػػػػػ        يكمًا ألمنَع ُشربًة عػف ظاـ
ـْ نسمًة عػػف خافقي  . 111 ذا سأْلُت كا 

ـِ ػػػمحبكٌب لػدى األنس:       ستقكُؿ  ا
ػػذي ػػػػػػقيَل الكثيُر كلـ أُقْل إال اؿ . 112

ـِ ػػػػػػػػػػػ      َيػ ػػَدُع الحقيقَة دكَف أيِّ ِلثا
أىاًل ، آماًل : أىاًل ، قمُت : إْف قيَل  . 113
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ـِ ػػػػػػػػػػػػػ      أْف أمؤَل األرجاَء باألحػ ػػػال
 ( 52 ) 

نا  . 114 ُحِقَنْت دماُء الكرِد في كلِّ الدُّ
إال دماَء الكرِد في بغػػػػداِد 

نا  . 115 ُكِفَمْت حقكُؽ الطَّيِر في كلِّ الدُّ
 إال حقكَؽ الطَّيِر في بغػػػػدادِ 

نا  . 116 ُحِفَظْت حقكُؽ الطَّبِع في كلِّ الدُّ
إال حقكَؽ الطَّبِع في بغػػػػداِد 

نػا  . 117 ْعِر في كلِّ الدُّ ُعِرَفْت حقكُؽ الشِّ
ْعِر في بغػػػػداِد  إال حقكَؽ الشِّ

نػػا  . 118 لـ ُتْقَطِع األرزاُؽ في كلِّ الدُّ
َجْكرًا ككاَف الَقْطُع في بغػػػػػداِد 

 ( 53 ) 
دخمُت بغداَد محمكاًل عمػػى قمقي  . 119

ـٍ عف ػػدي كال كرِؽ ػػػػػػػكليس ِمْف قم
مُس طالع . 120 ػػٌة  ػػأبكاُبيا ُغمَِّقْت كالشَّ

ػػِؾ انغمقي ػػػػػػػػػكيح: كأفَّ أمرًا أتاىا 
فضعُت ما بيَف َمْف كانكا عمى عجٍل  . 121

ْكِر كالطُُّرِؽ  يمضكَف َكْسَط خكاِء الدُّ
ـِ مشتبكًا . 122 قػد كنُت كحدي مع اآلال
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ػي آخِر اأُلُفِق ػػػػػػػػػػػػػػػػكأنَّني غيمٌة فػ
َفُرْحُت أكتُب أشعاري عمػػى أَلمي  . 123

ي كػلَّ ُمْفَتَرِؽ ػػػػػػػكراَح ِشعري يكاس
 (54 ) 

َع فيَؾ نجـ . 124 ػًا ساطعا ػػػػػػػالمَّيُل كدَّ
َع فيَؾ سيفًا المع  ػاػػػػػػكالكيُل كدَّ

ا َلجحكِدِه  ػػكالمكُت ىذا المكُت ي . 125
َع فيَؾ عامًا رابع ػا ػػػػػػػػالمكُت كدَّ

ـُ ُمقتَّاًل ِمْف بعِد أْف   . 126 أضحى الحما
ـُ عمى قباِبَؾ ساَجعا  كاَف الحما

قْف يا عراُؽ كال تكْف ميما يكْف  . 127
ػػػاٍد راكعا ػػػػػػػػػػػػػػػػأبدًا لعاٍر أك لعػ

مِس ُيْصِبُح ساطعا  . 128 فمعلَّ ضكَء الشَّ
يِف ُيْصِبُح قاطعا  كلعلَّ حدَّ السَّ

 ( 56 ) 
قمقي عميَؾ أبػي العراُؽ شديُد  . 129

ػُد ػػػػناٌر َعَمْت كىكى عميَؾ حدي
ـُ إفَّ جديَده . 130 ُد األّيا ػػػػا ػػػػػػػػتتجدَّ

ػػاذٌب ككعيُد ػػػػػػػػػػػقمٌق ككعٌد كػ
ـُ لكْف ليػػَس في   . 131 ُد األّيا تتجدَّ



 183الصفحة 

 

ػػػُد ػػػػػػػػػػأفياِئيا كشمكِسيا تجدي
َرْت  . 132 ماِد تقكـُ نػاٌر ُسعِّ فعمى الرَّ

ديِد الُمسَتَفزِّ صديُد   كعمػى الصَّ
ـُ المحتلِّ فػي عرصاِتنا  . 133 غاٍؿ د

ـُ العراقيِّ األصيِل زىيػ ػػُد ػػػػػػػػػػكد
األمُف ليَس لُو مقاـٌ عندنػػػا  . 134

عكَف ػ كطي ـْ ػ يدَّ ـْ ُى  ػدُ ػػػػػػػػػلكنَُّي
 ( 56 ) 

ػُر ػػػػػػػػػػػػقمبي عمى ُأمَِّة القرآِف ينفِطػػ . 135
ال البحُر ُيطفُئ ما فييا كال الَمَطُر 

ِمْف حكِليا تقفُز األخطاُر عاصفًة  . 136
ػا خَطُر ػػػػإْف أبَعَدْت خطرًا أزرى بو

ػا ػػػػػكالعادياُت اشرَأبَّْت فكَؽ ُشرَفِتو . 137
كالُمفِسدكَف عمى أركاِنيا انَتَشركا 

ْعُف يصعُقنا  . 138 حّتى متى يستمرُّ الضَّ
ػَكُر ػػػػصعقًا كيسحُقنا اإلذالُؿ كالخَ 

َجْكٌر كبؤٌس كخػذالٌف كُمضَطَرٌب  . 139
ـْ أيُّيػػ ػػا الَحَجُر ػػػػػػػػػػكفى كفى فتكمَّ

كفى انحناًء كآَف اليكـَ أْف تػقفي  . 140
 ػَدرُ ػػػػػػػػػػػػيا ُأمًَّة راِفداىا الَقْيُر كالَكػػ
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 (57 ) 

يػ . 141 ػَح خمفَي كانطمقُت ػػػتركُت الرِّ
ي انعتْقػػُت ػػػػػػػػػػػَكِمْف ذؿِّ انكسارات

ػْد َخَرْقُت ػػػػػػػػػػػجدارًا إْثَر آخَر َقػػػ . 142
ػػْد َصَفْقُت ػػػػػػػػػػػػػػكبابًا بعَد باٍب َقػػ

كِت الُمداجي  . 143 ِمػرارًا ضقُت بالصَّ
دى المحزكِف ضقتُ   كذرعػًا بالصَّ

ػػي باألماني ػػػػػػػُأرتُِّق ثكَب يأسػػ . 144
نى أـ ػػػاًل َرَتْقُت ػػػػػػػػػػكلك َرَتَق الضَّ

ػػادياتي ػػػػػػػػػكلّما حاصَرْتني عػػػ . 145
ػػٍع بيَف طكَدْيِف انبثقُت ػػػػػػػػػػػػػػػػكنبػػ

ػػػػبِّ إّني ػػػػػػفتحُت نكافذي لمحػ . 146
ػد َشَقْقُت ػػػػلسيِل الحبِّ صدري قػ

 ( 58 ) 
ال ُيعَرُؼ المػػػرُء إال في الممّماِت  . 147

ػػػاِت ػػػػػػػػػػػكال يجيُء َكليٌد دكَف أّنػػػ
ْت بآىاتي  . 148 آىاُتَؾ اليكـَ قػػػػػد مرَّ

ػػػػا بيَف َجّناتي ػػػػػػػػفأشَعَمْت ناَرىا مػ
الحبُّ مػػػػا بيَننا ساٍر كال عجٌب  . 149
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أْف َيسرَي الحبُّ ِمْف ذاٍت إلػػى ذاِت 
ما قْد مررَت ِبِو ُطرًَّا مررُت ِبػػػِو  . 150

ػػػػرُب أشتاتًا بأشتاِت ػػػػػػػػػػػػَفُرْحُت أض
سفيَنتي ما استراحْت منُذ أْف ُصِنَعْت   . 151

ػػػـ ُترَبْط بَمرساِة ػػػػػػػػػػػػكما تراخْت كلػ
سكءًا ُتريُد بَي األمػػكاُج كاأسفي  . 152

ػَل الفناراِت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكنَّني ثابٌت مثػػػػػ
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كقكُؼ النَّخِل زاٍه فػػي كقكفي 

 
ػػي ػػػػػػػػدعكني َكْسَط أخيَمتي دعكف 

ي ػػػػدعػكا قمقي كسيحكا في جنكف 
َر بالتََّمّني ػػػػػػػػػػػػدع ػػػكا قممي المعفَّ

دعكا َصَخبي الُمَخبََّأ فػي سككني 
مكا جػ ػػػػزءًا كُكاًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تتدخَّ

ػػػي شؤكني ػػػػػػػػػػػػكبيعًا أك شراًء ؼ
بكا بػػػ ي ػػػػػػػػػػػػػػػإذا ُرْمُت البقاَء فرحِّ

ْف ُرمُت الػ عكني ػػػػػػػػػػػػػػػكا  حيَل فكدِّ ػػرَّ
ـْ أك بػ ْف ضاَقْت ِبُك ي خذكني ػػػػػػكا 

ـْ أك َدعػ ػػكني ػػػػػػػػػػػػخذكني إْف أردُت
ػػػي التَّالقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تتأبَّطكني فػ

رَّ ؾ ػػي تتأبَّطكني ػػػػػػػػػػػػػػػفمسُت الشَّ
زايا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا مػ ػػػا قمُت يكمًا لمرَّ

ػػػػا رزايا أْف تيكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػُأريُدِؾ يػ
ي الظَّمماِء ناري ػػػػػػػػػػػكما أطفْأُت فػ

ػػي الَبيدا ظنكني ػػػػػػػػػكما أجريُت فػ
ػأِف الخؤكِف ػػػػػػػػػػكما أعميُت ِمْف ش
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الَمص كمػػػػا قمَّمُت ِمْف َقْدر  كفِ ػػػػػػػػػػػِِ
ػي ػػػػػػػػػػػػكعشُت مع العكالي كالمعاؿ

ػػػكِف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُكفَّ أُلمنياتي كالُحصػػ
ي ػػػػػػػػػػػػػػػكقكُؼ النَّخِل زاٍه فػػي كقكؼ

مِس غاٍؼ في جفكف  ي ػػكضكُء الشَّ
ػي ػػػػػػػػػػػَكِمْف سنجاَر حّتى الفاَك أىل

ـُ عيكنػػ ػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا َأَمركا منحُتُي
ػػاني ػػػػػػػػػػػػػػػػرحمُت كعند مفترِؽ األـ

كقفُت كصحُت يا صحبي ارجعكني 
ػالٍؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا ناَمْت عيكني ِمْف كػ

ي ػػػػػػػػػػػػػػفيػػا َحَرَس الَمفارِؽ أيقظكنػ
ي ػػػػػػػػأنا باٍؽ عمى عيػدي ، كنفس

ُرىا فأصػػ ال تخكني : ػُرُخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُأحذِّ
ي ، كنفسػي ػػػػػػػػػػػأنا باٍؽ عمى َكَرـ

ُرىا فأص ال تيكني : ػػػُرُخ ػػػػػػػػػػػػػػػػُأحذِّ
ْف جاَء المنكُف لنزِع ركحػ ي ػػػػػػػػػػكا 

ػػػاًل بالمنكِف ػػػػػػػػػػػػػػػفسكؼ أقكُؿ أىػ
ػػي ػػػػػػػػػػػػػػػفيا نْفسي ُأريُدِؾ أْف تككف 

ػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِسراجًا أك ِعالجًا فمتككنػػػ
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إطاللٌة عمى مقترباِت تمجيِد العراؽ 

 
خرَجْت ىذه القصيدُة ِمْف قمبي حػارًَّة 

 مثل رغيِف خبٍز خرج تّكًا ِمْف ُتنُّكِر ُأّمي 

 
 

هللُا َحّياُه : العراُؽ ، ققمُت : قالكا 
ػػػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػالحبُّ رايُتُو كالخيُر ِسيمػ

كالمصطفى خيُر خمِق هللِا ُمرشُدُه 
ػػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػكآُؿ بيِت رسكِؿ هللِا أبنػ

ٌد في طريِق العزِّ متَّحِ  ػػػٌد ػػػػػػػػػػػػػمكحَّ
ُيسراُه ما خالَفْت في الحقِّ ُيمناُه 

ال عجٌب .. َألرِّجاُؿ الُغرُّ .. رجاُلُو 
ػػاُه ػػػػػػكليس بيَف الرِّجاِؿ الُغرِّ أشب

ُيستضاُء ِبِو  (أعمى  )إْف كاف لممجِد 
الُه ػػػػفاسـُ العراِؽ أِب األحراِر أعػ

ـِ أسرى فػ م ي محبَِّتِو ػػػػػػػأك كاف لمسِّ
ػػػراُه ػػػػػػػػػفنحُف نحُف كحقِّ هللِا أس

آٍه عراقيٌّ عمى ضفٍة : اَح ػػػػػلك ص
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يَف ػػػػػػػػػلصاَح كػػ  ُأّكاهُ : ػػلُّ العراقيِّ
ا بمَد النَّيريِف ُأّكاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُأّكاُه يػػػػ

ـِ َأّكاُه ػػػػػػػػإفَّ العراقيَّ حتى العظػ ػ
ـَ العراُؽ عمى معنى تألُِّقػ ػِو ػػػػػػػػػػػقػا

ػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفبارَؾ هللُا معناُه كمبنػػػ
َر المجُد في تاريِخِو َكَلو ػػًا ػػػػػتفجَّ

فانشقَّ ِمْف ألِق الماضي ُمَحّياُه 
كرغـَ كلِّ الذي قد مرَّ ِمْف كجٍع 

ما بيَف نيَرْيِو شقَّ المجُد مجراُه 
المجُد ِمْف قبِل ألٍف فيِو مكِلػُدُه 

ػػكاُه ػػػػػػػػػػػػػكبعَد ألٍف كالٍف فيِو َمثػ
ـِ إلى اإليماِف َمسػراُه  ال ِمَف السَّ

ػػاُه ػػػػػػكعنَد مجَتَمِع الياقكِت َمرس
مُس طمَعُتػ ػُو ػػػػالنَّخُل قامُتُو كالشَّ

ػػاُه ػػػػػػػػػػػكالّرافداِف بكلِّ الفخِر عينػ
كُء يربُط أعالُه بأدف ػػػاُه ػػػػػػػػػػكالضَّ

ػػػاُه ػػػػػػػػػكالنُّكُر يربُط أقصاُه بأقص
َمصيُفُو في ذرى الَعميا كرفَعِتيػا 

كفي سيكِؿ المعالي الغرِّ َمشتػاُه 
بيَف القناديِل كالّراياِت َمجمُسػػُو 
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 كبيَف َلْمِع نجكـِ الككِف َمْمشػػاهُ 
ـٍ  لـ يرَض إال بمجٍد غيِر منيػػِد

مِس أرضاهُ   ككحَدُه المجُد تحت الشَّ
َألقى عميِو سنى الّدنيا ميابَتػػُو 

رِّيِّ َمػػػ رآُه ػػػػػػػػػػػػفصاَر كالكككِب الدُّ
ػػرٌة ػػػػػػػُأكالُه بيَف ذرى األمجاِد زاه

كفي الِجناِف كحكَؿ الحكِض ُأخراُه 
يِف خطَّ عمى الَعميػػا مسمََّتُو  بالسَّ

ـِ النُّكريِّ رؤيػػ ػػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخطَّ بالقم
ػػػػدًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأبناؤُه َأنجـٌ لّماعٌة أبػػ

مِس ـ ـْ في جبيِف الشَّ أكاُه ػػػػػكِعزُُّى
ـْ  مسارعكَف إلى الخيػراِت كاحُدُى

اُه ػػػػػػػػػػإْف قاَؿ قكاًل فإفَّ الفعَل معنػػ
ـُ  مِس رغـَ العصِف درَبُي َشّقكا إلى الشَّ
ـْ في ثناي ـْ تاىػكا ػػػػػػكغيُرُى ا جيِمِي

ػُرُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىِك العراُؽ ُشعاُع البدِر ساِمػ
كدائمًا نحك باِب الخيِر مسعػػاُه 

ليالُه َأرَخْت عمى َكْتفيِو فكَطَتيػػا 
ػػالُه ػػػػػػػػفراَح يندُب كالمجنكِف ليػ

ال ليس في الحبِّ إالىا َلُو َأمػػٌل 
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 َأَجْل كليس ليا في الحػػبِّ إالهُ 
هللُا َأدخَمُو فػػػي ُعمِق رحمِتِو 

 ػػػاف َيخشاهُ ػػػػػُحّبًا كنّجاُه ِمّما ؾ
َر باإليـ ػػػػػاِف تربَتُو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا عفَّ

زِؽ أعطاُه  كِمػْف جميِع غيكـِ الرِّ
كعف شركِر جميِع الخمِق َأبعػَدُه 

كِمػػْف دسائِس َمْف عاَدْكُه نّجاُه 
ػػػػٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا عائُذُه ِمْف كلِّ عادي

ػػػػػكالُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا حارُسُو هللُا مػ
ػػػَدُه هللُا سيَّػ ػػػَدُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا مجَّ

ػػػػػػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا َأيََّدُه هللُا َأغنػ
ػػػػَدُه هللُا َأرشَدُه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا َأنجػػ

َدُه هللُا رّبػػػ ػػػػاُه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا كحَّ
َدُه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا َأسعػػػ ػػػَدُه هللُا َجدَّ

 ػػػػػػاهُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللُا َخمََّدُه هللُا َحّيػ
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أنا كالنَّخيُل عمى العراِؽ قمكُبنا 

 
 

ُجرحي عمى ُجرِح الػعراِؽ يسيُل 
ػػا اإلكميُل ػػػػػػػػػػػػهللُا يا ُجرحًا كمػػ

أنا كالنَّخيُل عمى العراِؽ قمكُبنػا 
ا كالنَّخيُل ُمعمٌَّل كعميُل ػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػ

أنػا ال أميُل لمشرٍؽ أك مػغرٍب 
ػل لمعراِؽ المستحيِل أميُل ػػػػػػػػػبػػ

مػا عدُت أقدُر أْف أقكَؿ لنخمػٍة 
ال تجيشي فمدى البكاِء طكيػُل 

أنا أعرُؼ القتمى كأعرُؼ قاتميػ 
ـْ غيَر أّني مػػػ ػا لديَّ دليُل ػػػػػػػػِى

ماِء حبكَبُو ػػػػػػػػقابيُل يمؤُل بػ ػػػالدِّ
فازرْع حبكَب الحبِّ يػػا ىابيُل 

فػػػي كلِّ َحيٍّ شقَّ حقُل أرامٍل 
راعِة فانتيى التَّأكيػػػُل  ـَ الزِّ ُنُظ

ْف بكػػْت عرصاُتُو  إفَّ العراَؽ كا 
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 ػػػػػدًا لكلِّ العالياِت َمقيلُ ػػػػػػػػػأبػ
الحزُف كحٌش يستفزُّ جكارحػػي 

ي يجتاُحيا التَّكبيػػػُل ػكجكارحػ
حزني تكاثَر مثَل أسراَب القطػػا 

كقَت الحصاَد كساَؿ منُو عكيػػُل 
حزني نما مػا بيَف كثباَف الُمنى 

يكِؼ صميُل  حزني لػػُو بيف السُّ
ْف حزني نما  أزىك َكلي ... لكْف كا 

َطْرٌؼ بزىِك الَمكُرماِت كحيػػُل 
ػي ىازئًا ػػػػػػػىزَّ النَّعيُب قباَب أىمػ

فمتى ييزُِّؾ يا قباُب ىديػػػُل 
ؤكِف ليا بديٌل ُمْقفِ  ػػػٌع ػػػػتػكلُّ الشُّ

إال العراَؽ فميس عنُو بديػػػُل 
َرُت صدري لُو ُأرجكح ػٌة ػػػػػػػإْف َنكَّ

ػػُل ػػػػأك أظَمَمْت قمبي لُو قنديػػ
ى حدِّ النَّدامِة نحُرُه ػػػػػكطني عمػػ

فاَت الكثيُر كأكرَؽ التَّضميػػػُل 
ؽ  ـْ كتفرَّ ػكا ػػػػػػػػػضرَب األِخال خيَمُي

لـ يبَق عندَؾ يا عراُؽ خميػػػُل 
رًا  لـ أدِر َمْف في الميِل صاَح محذِّ



 194الصفحة 

 

ـْ إنميػػُل ؟  ُتمُّكُز ؟ أـ َعشتاُر ؟ أ
جسُر الظُّنكِف تحطََّمْت أضالُعُو 

ـْ فيػػػػُل ؟ ُق أنممٌة أ ِْ  َمْف حطََّمْت
عف ربكِع حنيِنيا  (ُبثينُة  )َرَحَمْت 

 (جميُل  )كمضى كراَء سنى الحنيِف 
ٌر أنا تحت ضرِب مكاجِعي  ُمتكسِّ

ػػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا صخرٌة كمكاجعي إزمي
إظالـُ أكجاعي عميَّ ُمػػزلِزٌؿ 

ػػػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخريُر أحزاني عميَّ ثقي
ال ينحني نخُل العراِؽ لضربػٍة 

يػػػػُل ػػػػػػػػػػػػػػػػال ينحني لمّضاربيَف أص
إسفمُت آالمي يسيُل عمػى َيدْي 

ػػُل ػػػػػػػػػػكلُو عمى كزِف القصيِد َمسي
نى  بعثْرُت آمالي عمى شفِق الضَّ

نى التَّأميُل  فانسلَّ ِمْف َشَفِق الضَّ
باُب عمى زجاِج براءتي  ىبَط الضَّ

ػػػُل ػػػػػػػػػػػػػفاىِبْط عمى كفَّيَّ يا مندي
ػػا ػػػػػػػأنا كالعصافيُر اجترجنا نخَمف

ػُل ػػػػػػػفزىا عمى طكِؿ الطَّريِق نخي
ػػُو صييٌل ُمفزٌع ػػػػػػُجرُح الرِّجاِؿ ؿَ 
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 ػي العراِؽ صييلُ ػػػػػػػػػكلكلِّ جرٍح ؼ
يا مكطنػي ... إفَّ الَميالَؾ جمٌَّة 

 إفَّ الطَّريَق طكيػلُ ... ال تبتئْس 
فكِح ِشباَكُو  ـُ عمػى السُّ مدَّ الحرا

ـَ عمى العراِؽ دخي ػػُل ػػػػػإفَّ الحرا
عقَد الظَّالـُ مع النُّفكِس شراكػًة 

ىل لي إلػى ُصبَح النُّفكِس دليُل 
ػػلُّ ُمسيٍَّر ػػػػػػػػػػػػأنا راحٌل يكمًا ككػػ

ْف طاِؿ البقاُء رحيػ ػػػُل ػػػػػػػػػػػكلُو كا 
ػػػًا بمحبَّتي ػػػػػػػػػػلكْف سأبقى زاىي

ـِ فإنَّني القنديػػ  ػػُل ػػػػػػػػػَكَسَط الظَّال
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ياُح  أنا كالرِّ

 
 

ياُح أىزُّىا كتيزُّنػ ػػي ػػػػػػػػػػأنا كالرِّ
يا فػ ني ػػكَأغشُّ ي المَّعِب حيف تغشُّ

كَؽ الّصابريَف لغايػػتي ػػػػكأمدُّ ط
ػػػُد النَّجاَة كليتني ػػػػػػػػػػػػػػفمعمَّني َأجػ
ال ينحني رأسػي كحقَِّي مشرٌؽ 

ال ينحني فػي الحقِّ رأُس المؤمِف 
ػي خافقي ػػػػَأّما العراُؽ فنبُضُو فػ

ني ػػػػػػػػػػػػػػكالجاذبيَُّة كػػ ػػـ إليِو تشدُّ
ػُو ػػقمبي عميِو كضكُء إخالصي ؿ

ػػػُو كياسُة حالتي كتجنُّني ػػػػػػػػػػكؿ
ليس الميُـّ سالمتي بػل أْف أرى 

ِسممًا يشعُّ عمى سالمِة مكطني 
ال فرَؽ عندي كالعراُؽ عمى فمي 

ػًا إنَُّو أك إنَّني ػػػػػػػػػػػإْف قمُت يكمػػ
ُو ػػػػػػفجميُع ما قػػ ُو كيخصُّ ػد خصَّ
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ني  فػي كلِّ أبكاِب الحياِة يخصُّ
ريِف َأـ ُه ػػػػػػػبالحبِّ كالعرِؽ الشَّ ػدُّ

ني  كبكلِّ أسبػاِب الحضكِر يمدُّ
بًا  ّأذلمُت نفسي فػػػي ىكاُه تقرُّ

زًا فأعزَّني ػػػػػػػػػػػػػػػػػكتحبُّبػػػ ػًا كتعزُّ
َر األغالَؿ لػػػـ  كـ غمَّمكُه ككسَّ

يرضْخ كلػـ يُؾ لمعداِة بُمذعِف 
ـُ ػػػػػأىمكُه عاشكا إخ ػػػكًة فتراُى

أبدًا معًا كترى الفقيَر مع الغني 
ُه ػػػالُمرِجفكَف َجَنكا عميػ : ِق كردُّ

ما عاَد صكُت الُمرِجفيَف ييمُّني 
ـْ ىػػػذا عراٌؽ كاح ٌد ػػػػػػػػيا َكْيَحُي

ػلَء األْعُيِف ػػػػػػػرغـَ المكائِد ظلَّ ـ
: ػيا ػػػػػػػػالحبُّ ليس بييٍِّف كأقكُلػ

ِف ػػػػػػػػػػحبُّ البالِد المرُّ لي ػػس بييِّ
أرُض العراِؽ المستحيمُة َمسكني 

ْف ُدفنُت فَمدفني ػػػػػػإّمػ ا سكنُت كا 
أنا ما نسيُتَؾ مكطني يكمػًا فإْف 

َدَنِت المنيَُّة مكطنػي ال َتْنَسني 
ػػَت تممُّني ػػػػػػػالحبُّ ينشُرني كأنػ
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عُر يخذُلني كأنػَت ُتعزُّني  كالشِّ
قي ػػػػػػػػفي مقمتيَؾ تػ ػػألُّقي كتحرُّ

ني  كعػػمى يديَؾ تحطُّمي كتككُّ
نحَك اخضراٍر مػػذىٍل أرسمتني 

ػع الكرامِة كالنَّقاِء َكلدتني ػػػػػػػػػػكمػػ
ياُء إذا ادلػػيَـّ الممتقى  أنَت الضِّ

كالنُّكُر في الَمخفيِّ أك في الُمعَمِف 
أرجكَؾ دعني فػي ىكاَؾ مسافرًا 

ػمى الُمَتَمكِِّف ػػػػػػػػػػػػأرجكَؾ مكِّّني عػػ
نى  دعني َأُكْف جسرًا عمى نيِر الضَّ

حَك خيٍر َبيِِّف   ػػػػػػػػػػػػػاعُبْر ف: ألقكَؿ                      
رقْت ػػػػػػػػال تحَزَنْف أبػدًا فشمُسَؾ أش

كس ػِف ػػػػال تحَزَنْف فخطاًؾ بيَف السَّ
كلسكؼ يجعُمَؾ الحفيُع الُمرتجى 

 ي َمْأَمِف ػػػػػػعػػف كلِّ سيٍف غادٍر ؼ
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 نجـك سعيدًة حكَؿ ىالِؿ العػدِ 

 
 إلى شيداِء ناحيِة بني سعد في محافظة ديالى

 
ماءِ   ىالٌؿ ىلَّ مػػػػػػػػػػا بيَف الدِّ

 كعيٌد عػػػػػػػػاَد يجيُش بالبكاءِ                      
ـْ  ْعُد عنُيػػ  بنك َسْعٍد تكّلى السَّ

قاءِ                       ـْ تشظَّْت في الشَّ  سعادُتُي
 رجْكنا العاديػػػػػػاِت أِف ارحمينا

جاءِ                        كلكْف ال حياَة مػػػػػػػػػػع الرَّ
 خرجنا خائفيَف إلػػػػػػػى اليكاءِ 

 كجْدنا المكَت يمعُب باليػػػػكاءِ                     
 ػػػػػػاءٍ ػػػمكاجُدنا دماٌء في دمػػػػػ
 كحكَؿ دماِئنا أىػػػػػػػػُل الِكساءِ                      

 ػػػػػػػػػػنا كُكّناػػػُنكافُأ بالرِّثاِء ىػػػػ
 ػػػػػػػػػا أْف ُنكافَأ بالثَّراءِ ػػػرجْكنػػػػػ                     

 عكاُء المكِت يعمك كػػػػػػػػلَّ آفٍ 
 ػػػػػػػكاءِ ػػػػػػػػػأال ُبْعدًا كتّبًا لمعػػػػػػػػػػ                    
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 أنرثي الّذاىبيَف إلى األعالػػػي
ـْ بالرِّثاءِ ػػكنحُف أحػػػػ                      ػػػػػقُّ منُي

 عمينػػػػػػػا أف ُنضيَء كأْف ُنغّني
ياءِ                       لمعنى أف نككَف مػػػع الضِّ

 غدًا شمُس البراءِة دكَف كْعػػػدٍ 
 ػػػػػػػػػاءِ ػػستطُمُع مف دماِء األبري                    
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شككى ضدَّ مجيكٍؿ 
 

أشكك إلى هللِا ال أشكك إلػػػػػػػػػػػػػى أَحِد 
فميس عندي كقد ضاَقْت سكى األَحِد 

كمكَتِتِو  (َمْعٍد  )ما عدُت أبكي عمى 
بػػػػػػل صرُت منكِسرًا أبكي عمى َعَمدي 

ـْ  أبكي عػػػػػػمى الّناِس فالخّناُس يخُنُقُي
أبكي عػػػػػػمى النِّسِر كالعصفكِر كاألَسِد 

أبكي عػػػػػػػػػمى النَّخِل كالنَّيريِف مستندًا 
كليس كالنَّخِل كالنَّيريِف ِمػػػػػػػػػػػػػػػْف َسَنِد 

كانْت يدي فكؽ قمبي كمَّمػػػػػػػػػا عُصَفْت 
كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـَ قمبي كحيٌد فاَرَقْتُو يدي 

ـْ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف أككُف أنا  لكْف غدًا سُأريُك
يِف فػػػػػػي بمدي  فسكَؼ أجعُل سكَر الصِّ
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ياِح سرابُ  عاءاِت الرِّ  كػػلُّ ادِّ
 

ػراُب ػػػػػػػػػػػػػخراٌب عمى كلِّ التُّخكـِ خ
كىذا الحضكُر المستريُب غياُب 

إلى أيف نمضي كلُّ صكٍب متاىٌة 
ػػلُّ اتِّجاٍه ُفرقٌة كاحتراُب ػػػػػػػػػػػػػػككػ

ـ اُء سخينٌة ػػػػيباٌب ، دمكٌع ، كالدِّ
ياِح سرابُ ػػػػػػككػ عاءاِت الرِّ  ػلُّ ادِّ
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ـِ التقينا  أنا كالبرُؽ في الغي
 

ًا كنُت ممتفَّ الظُّنكِف ػػػػػػػحزينػ
كجئُت إليِؾ يسبُقني جنكني 

مع الميمكِف جئُت ككاف قمبي 
يزفكِف ػػػػيغّني تحت ظِ  ػلُّ الزَّ

ني ا جنكٌف ػػػػػػأنػا المجنكُف كالدُّ
َكِمْف حّقي التَّمتُُّع بالجنكِف 

ـِ التقينا ػػػػػأنا كالبرُؽ ؼ ي الغي
ككِف  فشقَّ لقاؤنػػا ثكَب السُّ

ػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػأنا كالرَّْعُد أعمّنا ىكاف
فراَح الرَّعُد يصعُد مف أنيني 

ي كتابًا ػػػػػػػػػأردُتِؾ أْف تككني ؿ
 صفيَّ القكِؿ عذبًا فمتككني
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ـِ   شكرًا عمى الفرِح الممزكِج باألَل
 

ـِ  شكرًا عمى الفرِح الممزكِج باألَل
ـِ  َي شكرًا عمى الظَّمِأ المحمكِؿ في الدِّ

 شكرًا عمى الكرِد في نيساَف تمنُحوُ 
ـِ ػػػػػػػكّفاِؾ ش كرًا عمى النِّسريِف كالَعَنػ

يتكِف سيدتي  شكرًا عمى التَّمِر كالزَّ
ـِ ػػػػػش كرًا عمى ىميماِت الّنكِف كالَقَم

شكرًا عمى كلِّ جرٍح صػاَر ممتئمًا 
ـِ ػػػػػػػػػش كرًا عمى كلِّ جرٍح غيػػِر ممتِئ
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؟ تبيُع 
 

تبيُع ؟ تبيُع ؟ بعُض الّناِس باعكا 
ْف عطشكا كجاعػكا   كبعٌض ال كا 

ػػًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػشرْبنا ليَل محنِتنا خداعػػ
ػػػداُع ػػػػػػػػػػػػفراَح اليكـَ يقتُمنا الخػ

ني ْت ػػػػػػػػػػػػإذا الدُّ ػػا ادليمَّْت كاسبكرَّ
اُع ػػػػػػػػػػػػػيزيُد عمى ُربانػػػػا اإللتـ

ػعَد ألٍي ػػػػػػػػػػػستنقشُع العجاجُة بػػ
 انقشاُع عجاجاتِ ػػػًا للػػػػػػػػػػػكدكمػ
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 حمامُة ُأمنياتي
 

ػػُة ُأمنياتي ػػػػػػػػػػػػػػناحْت حمامػػ
ػػي ػػػػػػػػػػػال ال تنكحػ: فرجكُتيا 

ػػي ػػػضيَّْعُت في عينْيِؾ ركح
ككضعُت ممَحِؾ فػي جركحي 

ػًا ػػكبنيُت مف كجعي صركح
سقطتُّ مػف أعمى صركحي ؼ
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 أقكُليا اليكـَ 
 
 (1 ) 

ال لممعتدي ، كحدي : أقكُليا اليكـَ 
كسكؼ ينتفُض اآلالُؼ مف بعدي 

 (2 ) 
مُت صاَر الحاكيا  أنا صامٌت كالصَّ

أشكك ِلَمْف كالمكُت صاَر الّشاكيا 
ـُ عمى الذُّرى نبكي معًا  أنا كالحما

ـُ كصرُت كحدي الباكيا  سكَت الحما
 (3 ) 

      سأَلْت ضباُع الميِل عّني 
مشغكٌؿ ِبَفّني :                     فأجبُت 

ِت اآلالـُ حكلي        إْف ضجَّ
ػا بيف آالمي ُأغّني ػػػػػػػػ                   ـ

 
 
 
 



 208الصفحة 

 

أنا العراقيُّ الميمكـُ 
 

نيا بحقِّ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقي     سأَلْتنَي الدُّ
عراقي : َمْف أنَت يا ميمكـُ قمُت 

ـُ العراِؽ عمى يميني كاقػػػػػػػػػٌف    َعَم
كعمى يساري خكذتي كنطػػػػػػػػػاقي 

يحكي لػػػػػَي اليشماُغ أفَّ مركءتي   
تمتدُّ مثَل النُّكِر فػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلفاِؽ 

ما ُلذُت إال بالعراِؽ كأىِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو   
ـْ عػػػػػػػػػػػػػػػِف استحقاؽِ   نالكا محبََّتُي
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كمماٌت إلى معركؼ الرُّصافي 
 

أـ ال تعرُؼ  (معركُؼ  )أعرْفَت يا 
ِمْف حزِف َدجمَة كلَّ يػػكـٍ نغرُؼ 

ػػػػػػػػػٍة  ) ـٌ كدستكٌر كمجمُس ُأمَّ   (َعَم
كلٌّ كمثِل اإلسطكانِة أجػػػػػػػػػكُؼ 

تتآكُل األكقاُت دكف تكقُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف 
ـُ األماكِف كػػػػػػػػلَّ آٍف ينػػػزُؼ  كد

ػػػػػػػػػػػػػركا  ـْ أك ُىجِّ ماَت الذيف نحبُُّي
مُع ليس ُيكفَكُف  مُع ىذا الدَّ كالدُّ

ُف  يُح فييػػػا ُعصَّ َبَكِت القرى فالرِّ
أّمػػػػػػا مدائُننا فأرٌض صفصػػُف 

فكَف لمكِتنا ِمْف مكِتنػػػػػػػػػػػػػػػا  متأسِّ
ُف  َكَمِف الذي في المكِت ال يتَأسَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة  متَأفِّفكَف ككلُّ ُأؼٍّ ُأمَّ
حّتى الحجػػػػػػػارُة أصبحْت تتَأفَُّف 
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ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثكرَة َجدِّ
ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ

مِس كاإلخػػػػػػػكاِف  بالعيِش تحت الشَّ
ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ

متشابكيَف تشاُبَؾ األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف 
ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ

َتي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاِف  متعاِدِلْيَف َكَكفَّ
ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ

حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف  مستعصميَف بقكَِّة الرَّ
ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ

كيَف بجمرِة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآفِ   متمسِّ

ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ
مػػػػػػػػػػػػػػف غيِر ما طمٍع بشيٍء فاِف 

ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ
مف غيِر إصغاٍء إلػػػػػػػػػػػػػػػػى األكثاِف 

ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ
كسناَءىا بتدبُِّر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآِف 

ـْ  ِى ُيحيي الحسينّيكَف ثػػػػػػػػػػػػػكرَة َجدِّ
عي بيف الحبِّ كاإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف  بالسَّ

ـُ في الحبِّ ال قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف  قمٌب ُى
يطاِف  ـْ حػػػػػػػػػػرٌب عمى الشَّ كسالُمُي
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 سأزرُع بيَت شعٍر فػػػػػػي مكاني

 
ُع الحػػػػػػ ػػرـَ المسانيػػػػػػػكقفُت ُأكدِّ  
ػػػػػػانيػػػػػػػػبقمبي ال بكّفي أك لسػػػػػػ                   

 سأصحُب نجمتيِف معي كأمضي
ي مكانيػػػػػػػػكأزرُع بيَت شعٍر فػػػػػ                   
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