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اإلىداء 
 

إلى دمكِع ابنتي الدكتكرِة ميسـ التي فرَّت ككأنَّيا فرَّت مف 
مي  قسكرٍة كزكِجيا الدكتكر ياسر كىما ييركالِف تحت الرَّ

ـِ بيف األزقَّة كسَط الخكِؼ  العشكائيِّ كالقصِف الغاش
كالرُّعِب كاليمِع كمعيما ابُنيما ُىماـ ذك األربعَة عشَر شيرًا 

 2014 حزيراف 13صاعديَف إلى المجيكِؿ مساَء يكـِ 
تاركيَف كراَءىـ جمكالَءىـ ككظيفتييما كبيَتيـ المبارَؾ 

بالتَّكاضِع كالمحركَس بعيِف هللِا الذي ال تأخُذُه ِسَنٌة كال نكـٌ 
لى كلِّ العراقيِّيف الذيف نزحكا في   2014 حزيراف 10، كا 

كما قبمو كما بعده    
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
عِر كمكاِنوِ  مٌة في زماِف الشِّ  مقدِّ

 
 
 

عُر إال فييما ، كبنظرٍة مف  ـَ الزَّماُف كالمكاُف كائَنْيِف ، فبل يمكُف أْف يكلَد الشِّ ما دا
عُر خارج الزَّماِف كالمكاِف : زاكيٍة أخرى  . ال يمكُف أف يكلَد الشِّ

عَر ليس شيئًا مطمقًا كي يكلَد مف المطمِق ، إنَُّو يكلُد في الزَّماِف كالمكاِف  إفَّ الشِّ
دْيِف المكصكفْيِف المعيََّنْيِف ، كلكنَُّو ال يتَّجُو في رسالِتِو إلى الزَّماِف كالمكاِف  المحدَّ
دْيِف المكصكفْيِف المعيَّنْيِف المذيف شيدا كالدَتُو فقط ، بل يتَّجُو إلى كلِّ زماٍف  المحدَّ
عَر بالزَّماِف كالمكاِف ، كال باألحداِث  ككلِّ مكاٍف ، كالذيف يحاكلكَف أْف ال يربطكا الشِّ

كالمسمكعاِت كالمرئياِت كالمقركءاِت المرتبطِة بالزَّماِف كالمكاِف ، إنَّما يجّركَف 
عَر إلى ما ىك خارَج الحياِة كبعيدًا عف مداراِتيا كمدارِجيا كسبِميا كآفاِقيا  . الشِّ
كافُد التي تصبُّ فيو ، كالزَّماُف كالمكاُف ىما  ُنُو الينابيُع كالرَّ عِر تككِّ إفَّ بحَر الشِّ
أكبُر ينبكعيِف يعتمُد عمييما ذلؾ البحُر ، أّما األحداُث كالمسمكعاُت كالمرئّياُت 

كافُد التي ال غنى عنيا كال مندكحَة مف انتظاِر ما تجمُبُو إليِو  كالمقركءاُت فيي الرَّ
 .

َر لو أْف يعيَش في القرِف الحادي كالعشريَف لما قاَؿ   :إفَّ امرأ القيِس لك ُقدِّ

 قفا نبِؾ مف ذكرى حبيٍب كمنزؿ ِ 

خكِؿ فحكمل ِ                         بسقِط المكى بيف الدَّ

ُُ المكى  )فميس في القرِف الحادي كالعشريَف  خكُؿ  )كال (سقِط  (حكمُل  )كال (الدَّ
كلك أفَّ نزار قّباني عاَش في العصِر الجاىميِّ ... ، إذ غدا كلّّ منيا أثرًا بعد عيٍف 

  :(ىكامُش عمى دفتِر النَّكسِة )لما قاَؿ في قصيدِتِو 

 إذا خسرنا الحرَب ال غرابة ْ  )

   ألنَّنا ندخُميا

رقيُّ مف مكاىِب الخطابْة     بكلِّ ما يممُكُو الشَّ



   بالعنترياِت التي ما قتَمْت ذبابة ْ 

بابةْ     (  ألنَّنا ندخُميا بمنطِق الطَّبمِة كالرَّ

ـِ   .ـ 1967فالنَّكسُة لـ تحصْل في العصِر الجاىميِّ بل في عا

عراِء  عَر ال يمكُف تجريُدُه مف الزَّماِف كالمكاِف ، كلقد حاكَؿ الكثيُر مف الشُّ إفَّ الشِّ
عَر مف الزَّماِف  ـِ الجديِد أْف يجرِّدكا الشِّ الذيف جاءكا بإشاراِت التَّغييِر كأفكاِر تقدي
ـْ  ـِ الذي يندرُج تحت ىذا اإلطاِر ، كلكفَّ أقكاَلُي كالمكاِف ، كقالكا كثيرًا مف الكبل

عِر  ـِ الشِّ َد أقكاٍؿ ، كلـ تستطْع أْف تجَد ليا محبًل مف اإلعراِب في عكال ظمَّْت مجرَّ
 .الغنيَِّة كالعميقِة 

ذا ما حاكَؿ  مف ىنا يمكُف أْف تنطمَق مقكلُة أفَّ لكلِّ شاعٍر زماَنُو كمكاَنُو ، كا 
عَر بالطَّريقِة التي كاف يكتُب بيا  شاعُر مف العصِر الحديِث مثبًل أْف يكتَب الشِّ
شاعٌر مف العصِر الجاىميِّ ، فإنَُّو ببساطٍة لف يككَف أكثَر مف مقمٍِّد ، كالتَّقميُد 
رِؽ أْف يكتَب  ذا ما حاكَؿ شاعٌر في الشَّ بمعناُه الّشامِل خسارٌة في اإلبداِع ، كا 

عَر بالطَّريقِة التي يكتُب بيا شاعٌر مف الغرِب ، فإنَُّو سيككف دكَف أدنى شؾٍّ  الشِّ
َُ غرَبَتْيِف  األكلى عمى : ، مجافيًا لحقائِق حياِتِو كمجتمِعِو ، كسيككُف غريَب

رقيِّ كالّثانيُة عمى المجتمِع الغربيِّ ، كلكي ال ُيفيـَ مف ىذا القكِؿ ما  مجتمِعِو الشَّ
،  (الحكاِر معُو  )ك (اإلتِّصاِؿ باآلخَر  )لـ ُيقصْد منُو ، ال بدَّ مػػػف إبراِز مفيكـِ 
 . بمعنى التَّكاصِل كليس بمعنى القطيعِة 

عِر مع الزَّماِف كالمكاِف ، أضَحْت لُو قكاعُدُه المعركفُة ، كىنا نتكقَُّف  كبتفاعِل الشِّ
مًا كسُرىا ، : لنقكَؿ  عِر قكاعَدُه المعركفَة ، كلكفَّ ىذه القكاعَد ليس محرَّ إفَّ لمشِّ

أي أنَّيا ليست نيائيًَّة ، كبكمماٍت أخرى ، ال يمكُف أليٍّ كاَف أْف يقكَؿ إفَّ قكاعَد 
عِر ال عكدَة عنيا أك ال بديَل ليا ، أبدًا   .الشِّ

عراِء لكسِر القكاعِد التي تكارثكىا ، فميسْت ىناؾ قكاعُد  ـَ الشُّ إف المجاَؿ مفتكٌح أما
ـِ : جامدٌة في  عريَِّة ػ المعاني المبتغاِة ػ اإلستخدا عِر ػ الّصكرِة الشِّ مكسيقى الشِّ

عريِّ  . الخ ...المغكيِّ ػ أساليِب القكِؿ الشِّ
 
 



ـَ  : إفَّ صيحَة دمحم بف زياد المعركِؼ بابِف األعرابيِّ التي قذَفيا في كجػِو شعِر أبي تّما
ـِ كالميالي ، كظلَّ  (إْف كاف ىذا شعرًا ، فما قالْتُو العرُب باطٌل  ) ، ذىَبْت أدراَج األّيا

ديَف طالما كانكا  ـَ ناصعًا زاىيًا مشعًَّا خالدًا ، كمف المعركِؼ أفَّ المجدِّ شعُر أبي تّما
ـْ يقْل إسحاُؽ المكصميِّ عف أبػي نؤاَس  نكاٍر ، أفَم ىك  ): مكضَع تقريٍع كرفٍض كا 

عِر  ـْ يقْل قاسـُ بُف ميركْيو  (كثيُر الخطأ كليس عمى طريِق الشِّ َؿ َمف ) ، كأَل إفَّ أكَّ
ـُ بُف الكليِد ، الذي جاَء بيذا الذي سّماُه الّناُس بالبديِع ، ثـ جاَء  عَر مسم أفسَد الشَّ

ـَ ػ بعَدُه فتفنََّف فيِو  ألبي فرِج ( األغاني ) كما جاَء في كتػػػػاِب  (الطائيُّ ػ أبك تّما
ـِ كباإلتجاِه ذاِتِو ؟  ـْ يقْل آخركَف مثَل ىذا الكبل  .األصبيانيِّ ، كأَل

عِر التي كضَعيا أبك عمي المرزكقي ، كسَرىا بّشاُر بُف برد كأبك  إفَّ قكاعَد عمكِد الشِّ
عَر  ـَ ، كغيرىـ ، كما ذلؾ إال ألفَّ الشِّ ـُ بُف الكليِد كابُف المعتزِّ كأبك تّما نؤاس كمسم
ْف بدا جديدًا في بدايِة عيِدِه ، فانَُّو سيككُف  يرفُض كلَّ القكالِب ، ككلُّ قالٍب حّتى كا 

بِب أك ذاَؾ  جامدًا بمركِر الزَّمِف ، كحّتى إْف لـ يجْد ذلؾ القالُب َمْف يكسُرُه ، ليذا السَّ
ِر الّذاتيِّ ،  ، فإفَّ تقمباِت الزماِف عميِو ستقكُدُه إلى فقداِف البريِق فالجفاِؼ ثـ التَّكسُّ

ِر الكمِّيِّ   .كأخيرًا يصُل إلى التَّكسُّ

ـَ في  عِر قد كسَرىا أبك تّما ـَ أعيِف الجميِع ، أفَّ قكاعَد الشِّ كلقْد أصبَح كاضحًا اليكـَ أما
عِر المنثكِر ،  استعاراِتِو البعيدِة كمعانيِو المكلَّدِة ، ككسَرىا أميُف الريحانيُّ  في الشِّ

عِر الحرِّ ،  ّياب في الشِّ عِر المرَسِل ، ككسَرىا السَّ ككسَرىا جميُل صدقي الزَّىاكيُّ في الشِّ
ِز ، ككسَرىا محمُد الماغكط في قصيدِة النَّثِر ،  ككسَرىا حسيف مرداف في النَّثِر المركَّ
عِر مف النَّكِع الذي  ـِ كجعِل الشِّ عراِء النَّسَج عمى منكاِؿ القدي أما الذيف يطمبكَف مف الشُّ

ـَ  (إذا أنشدَت صدَر البيِت عممَت ما يأتي في عجزِِه  ) ، فإنَّما ىـ ينسكَف أفَّ القدي
ضافًة ، ككاَف فيِو  بحدِّ ذاِتِو كاف في زماِنِو كمكاِنِو خمقًا جديدًا كاكتشافًا كريادًة كا 
حنُة التجديديَُّة ، كينسكَف أيضًا أفَّ لمزَّماِف الجديِد  التَّكتُُّر اإلبداعيُّ ككانْت فيِو الشُّ

ضافَتيما كتكتَُّرىما كشحنَتيما  كلممكاِف الجديِد خمَقيما الجديَد كاكتشاَفيما كريادَتيما كا 
بداَعيما الذي ال يمكُف إنكاُرُه   .كا 

ـِ تحت ىذه الذَّريعِة أك تمؾ كال  إفَّ الجديَد ال يككُف بالتَّقميِد كال بالمحافظِة عمى القدي
عراُء السابقكَف ، كلكي يككَف الجديُد  ىا الشُّ  بالكقكِؼ عمى المشارِؼ التي كقَف عنَد حدِّ



 )جديدًا بحقٍّ ، ال بدَّ أْف يتخمََّص مف آفِة تقميِد اآلخَر ، كىنا يحضُر مفيػػػكـُ 
قاَط عمى الحركِؼ كليضَع األمكَر في  (األصالِة  عمى نحٍك جّديٍّ ، ليضَع النِّ

حيِح ال الخاطِئ ، كليس  نصاِبيا ، كليجعَل اإلنسياَؽ التجديديَّ في اإلتِّجاِه الصَّ
ىناؾ شؾّّ في أفَّ أيَّ حديٍث عف الجديِد كالتَّجديِد ال بدَّ أْف يتضمََّف األسئمَة اآلتيَة 

ِر في المضماِر :  ىل يتكقَُّف التَّجديُد ؟ كمتى ؟ كىل ىناؾ نيايٌة لخطِّ التَّطكُّ
عريِّ ؟ ، كليس ىناؾ شؾّّ في أفَّ اإلجاباِت ال بدَّ أْف تككَف عمى قدٍر عاٍؿ مف  الشِّ

عِر شيٌء اسُمُو  ِر  )المسؤكليِة ، فميس ىنالؾ في الشِّ كما  (نيايُة خطِّ التَّطكُّ
عراِء كالنُّقاِد ، فاإلنساُف قادٌر عمى أْف يأتي بالجديِد دائمًا ، نعـ  ُر بعُض الشُّ يتصكَّ
، إفَّ اإلنساَف محككـٌ عميِو ، كلكنَُّو حاكـٌ في الكقِت ذاِتِو ، إنَُّو حاكـٌ كمحككـٌ ، 

كصراُع المتعاكَسْيِف ىذا كفيٌل بالخركِج مف المأزِؽ برايٍة عاليٍة ال منكَّسٍة ، 
ئًا ، فيك ال يقكُد إلى النُّككِص كالتَّراجِع بل إلى  راِع ليس شيئًا سيِّ ـُ الصِّ فاحتدا
راِع  ِبَيِد َمْف يسعى إلى اإلنتصاِر  ِر ، إذا ما كانْت دفَُّة إدارِة الصِّ اإلبداِع كالتَّطكُّ

عِف  عِف كاالتِّكاِؿ كاليأِس كالضَّ  .عمى أمكاِج الكسِل كالضَّ
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 :غزّاي درع الطائي 
عِر  محاكلٌة في إعادِة اإلعتباِر إلى الشِّ

 
ـ فً هذه المجموعة سٌطالع السٌِّد المارئ ثالثٌَّة غزاي درع الطابً 

ِ : الفرٌدة  ًّ . ثالثٌَّة البعموب
ـ إّن على الشعر أن ٌلبس لمٌصاً مفتوح األزرار تلعب به الرٌح ، أو 

. دشداشة بٌضاء ملّطخة بعرق اإلبداع الطاهر المضًء 
 

حسٌن سرمن حسن  . د 
 

 

سالٌم على الورِد مإتلماً ٌشرببُّ من الشُُّرفاْت ) 

عِر ٌخرُج مثَل الآللا  سالٌم على الّشِ

من دجلٍة والفراْت 

: سالٌم على َمْن بموا ثابتٌَن ولالوا ِلَمْن ساوموا 

لْن نبٌْع 

نحُن نبٌْع : حٌن لاَل المراءوَن 

بٌْع  .. سالٌم على السٌَِِّّد المستحٌِل  الرَّ

ُم خضَرتَهُ وأزاهٌَرهُ للجمٌْع  ... وهو ٌمدِّ

سالٌم على وطٍن أهلُهُ ضٌَّعوهُ  

  (ولكنَّهُ أنٌِف ال ٌضٌْع 

ًُّ "لصٌدة /  غّزاي درع الطابً  " سلسلة من ذهب"مجموعة  / "2011البعموب
 



فً وطنً ـ العراق ـ الشعُر ُمنسحٌب وتعلو وجهه . نعم . الشعُر حزٌٌن فً بالدي 

وٌمطر .. شاحٌب .. الكآبة ، وفً وطنً األكبر ؛ الوطن العربً ، الشعُر منزٍو 

للبه ألَماً ألنه الذي كان حاضراً ـ أبداً ـ  وسط حرابك األهوال والشدابد الفاجعة 

التً تلم باإلنسان العربً ، ٌمف كسٌراً ، اآلن ، ٌتسّمع بغرابة صادمة لما ٌُرطن 

به ، وباسمه ، أغلب من ٌحملون عنوانه ، رطانة غرٌبة ٌجتّرونها فً ما بٌنهم 

األوطان تّمّزق ، والناس تُذبح ، والرإوس تُمّطع ، وللوب األّمهات تُسحك ، . 

فً أماسٌّهم وأصبوحاتهم عن " ٌتشافرون"والكرامات تُهدر بال رحمة ، وهم 

النحاس المندلك من السماوات ، وتهّشمات المربع األزرق ، وانتمامات 

وعصبته ، حتى صاروا ـ فعال ـ ٌتّبعهم الغاوون ، وفً كل واد " زٌوس"

:  ٌهٌمون ، وٌمولون ما ال ٌفعلون 

غِم مّما حصَل ومّما ٌحصْل  ) بالرُّ

ها أنا ٌا بغدادُ  

أُنٌُخ بباِب هواِن دموعً ولصابدي 

وأَنزُل ِمْن للمً كً أحٌٌَِِّن  

حِر والبهاِء والّطٌبِة   دِة بالّسِ ٌا سٌِّدتً المتفّرِ

... وكً أسؤَل عِن الشُّعراِء 

: فتموُل لً دجلةُ 

إنَّ الشُّعراَء فً إجازْة  

َوُهُم الٌوَم ٌمشوَن وراَء َجنازْة  

.. ولكنَّهم وا أسفاهُ 

" ( . 2011البعموبً "لصٌدة  )(ال ٌعرفوَن َمْن ٌكوُن صاحُب الَجنازْة 

كان الشعر دٌوان العرب ، بمعنى أنّه لغة آالمهم وأوجاع للوبهم مطروحاً فً 

صخب األسواق وعلى أرصفة الحٌاة ، فصار مصطلحات الحداثة البودلٌرٌة فً 

كان الشعر خبز أرواح الجٌاع العرب فً شوارع هذه الدنٌا . الصاالت المكٌّفة 

.. على الشعر " أوٌلً. "األماسً المنعّمة " بتً فور"المغبرة الجابرة ، فؤصبح 



على العراق الذي تدّرأ بهم لعصور  (أوٌلً)على الشعراء ، وبالتالً  (أوٌلً)و

على هذه البالد كما ٌمول غّزاي درع الطابً فً لصٌدته  (أوٌلً)وعصور ، ومن ثّم 

 : (أوٌلً على هذه البالد)اإلفتتاحٌة 

األفعى التً سرلت عشبة الخلود من جلجامش  )

ما زالت تمارس نشاطها الخبٌث  

على ضفتً دجلة والفرات  

  (أوٌلً  )

على هذه البالد   (أوٌلً  )

  ..............

إن ٌؤجوج ومؤجوج مفسدون فً العراق  

فمْن ٌجعل بٌننا وبٌنهم سدّاً ؟ 

ولد بلغ ذو المرنٌن مغرب الشمس  

" ( أوٌلً على هذه البالد"لصٌدة  )(!وظّل هنان ؟

ون امرأ المٌس ألنه لم ٌعد لدٌه غٌر  ، ولد  (..لفا نبٍن ): عمودٌة " كلٌشة" ٌذمُّ

، ٌغنٌها فً الغربة حتى " فاضل عواد"جرت دموعً ذات مّرة ، وأنا أسمع الفنان 

صحٌح أن الشعر لٌس له . مدٌنتً األم " الدٌوانٌة"تصّورته ٌتحدّث عن مناطك فً 

زمان أو مكان مطلمٌن كما ٌمول غّزاي فً ممدّمته بتشخٌص دلٌك ، ولكن رجفة 

والشعر فعل . الروح التً ٌعتصرها مطلمة بعٌداً عن لعبة الزمان والمكان وحدودهما 

فردي ٌموت فً ظالل الدعوات الجمعٌة حتى لو كانت مرتبطة بؤطر الزمان والمكان 

ذات مّرة كنُت أتابع مباراة لمنتخبنا الوطنً العرالً ضد فرٌك آخر . الُمحدّدٌن 

كان الملعب الضخم فارغاً بصورة مدّوٌة إال من مشجع عرالً . تجري فً السعودٌة 

المنتخب كلّه ٌلعب لهذا !! ٌعٌش العراق : واحد ٌحمل لطعة كارتون كتب علٌها 

المشّجع الوحٌد المنعزل المجهول ، العبو كرة المدم فً العالم كلّه ٌلعبون من أجل 

وأنت ، أٌها العزٌز غّزاي ، وكل الشعراء فً العراق . هذا المشّجع المجهول 

شمٌك : بل شعراء العالم كلّه ٌكتبون لشخص واحد هو .. والوطن العربً 

روحهم ، المارئ المجهول ، الذي ال ٌعرفون أٌن ، وكٌف ، ومتى ، سٌلتمً 



وغٌرها ستجدُ لها لارباً مجهوالً ـ لد ٌكون واحداً ـ  (..لفا نبن )و. بنصوصهم 

هكذا هو الشعر ، . لٌس فً المرن العشرٌن حسب ، بل فً المرن الثالثٌن 

. وهكذا هو عمل الشعراء الذي نسوه فؤصبح الشعر حزٌناً كسٌراً فً بالدي 

وٌتفالم األمر ـ والحدٌث ٌنملنا ، بالضرورة ، إلى اشتراطات الحاضنة 

اإلجتماعٌة والثمافٌة والدٌنٌة والتارٌخٌة للنص الشعري التً ٌحاول فرسان 

الحداثة وما بعدها ـ وبسوء فهم ـ خلعه منها لٌجعلوه عارٌاً ٌتفّرج علٌه 

المتلمون من كل حدب وصوب ـ حٌن نسٌت أّمة الملم ، للمها ، الذي هو دواء 

. خٌباتها ، وسّر دٌمومتها ، وسالح بمابها فً عالم األمرٌكان الذباب الُمظلم 

كٌف ٌمرأ الشعر أناس أّمٌون ؟؟ ٌا أخً احمل للماً لتحّن به رأسن على األلل 

 :!!

( ًُّ العرب

ال ٌضُع فً جٌبِِه للماً ، 

ًُّ ٌا أخً  أٌُّها العرب

ضْع فً جٌبَِن للماً 

فلعلَن تحتاُج إلٌِه 

. حٌَن ترٌدُ أْن تحنَّ رأَسَن 

 ..................

العربٌَّةُ 

تحمُل الملَم معها دابماً 

وإذا أردَت أْن تتؤكَّدَ 

افتْح حمٌبتَها 

... ستجدُ الملَم 

فاِه  ( . لٌكن عندن للم.. الملم "لصٌدة  )(أعنً للَم أحمِر الّشِ

حسب إحصاءات % 70فً مصر ، وهً عنوان الرٌادة الثمافٌة ، نسبة األّمٌة 

العراق الذي ُمنح شهادة األمم المتحدة لمحو األمٌّة فً . الجامعة الالعربٌَّة 



جعل الشعب كلّه ٌحمل  (الحماً جّوعته حتى الموت فً التسعٌنات)الثمانٌنات 

اآلن كّسر الناس األلالم وجفّت . ألالماً ، لهذا كانت مرحلة السبعٌنات ذهبٌّة 

الصحف ، ألن الخبز أولى ، أو ُكّسرت أمام أعٌنهم ، وهم ٌنظرون إلٌها 

: مفطوري الملوب وبمرارة ، فهم ٌمتلكون شعورا خفٌّاً بؤنها عنوان شرفهم 

 لَهُ رأسٌ .. الملُم )

 لٌس لَهُ رلبةٌ  ولكنْ 

 .  (المصٌدة نفسها )(ولذلن ال ٌمكُن أْن ٌنحنً

ولكن ـ وحمّن ـ الشعر كابن ذو روح شٌطانٌة لعوب ، لادر على خرق ُحجب 

الشعر هو آخر كلمة ٌنطمها . الجهالة والنفاذ إلى أعتى األرواح المكلومة 

اإلنسان لبل أن ٌنام محاصراً بكوابٌسه ، وأول كلمة ٌفتتح بها ٌومه الثمٌل 

: الشعر ، هو الذي ٌضًء العالم ، بحرابك روحه . المخٌف 

بوا إذا ما رأٌتُمونً   ) ال تتعجَّ

وأنا أُحرُق أشعاري 

 .........

أنا أُحرُق أشعاري 

ألُضًَء ظالَم العالم 

أنا أُحرُق أشعاري بخوراً 

"( . أنا أحرق أشعاري ألضًء العالم"لصٌدة  )(إكراماً ألنِف العالمِ 

. فهو كابن شعري منذ فجر خلٌمته . أّما بالنسبة للعرالً فالشعر كلمة حٌاته .. 

ًُّ شعرٌّاً ، وإن كان األكثر دموٌة فً تارٌخ لصص الخلك ،  ُخلك الكون العرال

وُصنع العرالً ـ على عٌن اآللهة ـ شعرٌّاً مازجٌن الطٌن بدم إله متمّرد ، وثار 

: العرالً على لسمة اآللهة فً أعظم وأول صرخة احتجاج فً تارٌخ البشرٌّة 

لماذا أموت ؟ فً دّرة تاج أساطٌر الشعوب  

ولهذا لن ٌموت الشعر كما ٌرّوج فرسان الحداثة . ملحمة جلجامش : ولصابدها 

ولهذا ـ أٌضاً ـ وصحٌٌح أن . وشركات النشر التجارٌة إال بموت اإلنسان األخٌر 



الشعر حزٌن فً بالدي ، أال أنه ٌنتظر منمذه وَمْن ٌعٌده إلى الناس ؛ إلى للوب 

لد ٌكون الشعر بلسماً للملوب . األرامل المفجوعات ، ووجوه الٌتامى الشاحبة 

الموجوعة فً أي مكان ، لكنه فً العراق سبب عناد من أجل الحٌاة ودافع بماء 

: مستمٌت ، ولهذا من الغرٌب أن ٌبمى شعراإه على التّل 

. ـ البعٌُر على التَّّلِ )

ـ هذا خبٌر لدٌٌم 

.    فما الجدٌدُ ؟ 

. ـ البعٌُر على التَّّلِ ومعهُ الشُّعراُء 

. ـ هذا جدٌدٌ فعالً 

ـ الوطُن ٌحترُق 

والشُّعراُء مع البعٌِر على التَّّلِ 

النّاُر تتسلَُّك التَّلَّ من جمٌعِ الجهاِت 

والشُّعراُء مع البعٌِر على التَّّلِ 

النّاُر تلتهُم البعٌَر 

والشُّعراُء على التَّّلِ 

ـ إذْن 

: بعد الٌوِم ال تمولوا 

حتّى متى ٌبمى البعٌُر على التَّّلِ 

: بل لولوا 

( . 2011البعموبً  )(حتّى متى ٌبمى الشُّعراُء على التَّلِّ 

 األمرٌكان والبرٌطانٌون الخنازٌر الكالب لتلوا الحّب فً للوب العرالٌٌن ، ولضوا 

على حاضر ومستمبل هذه البالد إلى األبد ، ومن المتولّع ـ حٌن ٌموت الحب وٌذوي 

هذا ما ٌمتنع به كل مرالب سٌاسً لجحٌم الخراب . ٌموت الشعر الملب ـ أن 

الشعراء : لكن هذا ال ٌمنع رسل هللا وجنود الحٌاة . المشتعل فً جسد العراق 

 لبٌلتً فً": األصالء الذٌن ُخلموا ـ حسب رسول حمزاتوف ـ لبل خلك العالم 

 !! عام بمابة العالم خلك لبل ُخلك لد الشاعر أن مفادها ممولة تُردّد األفارٌة



 فً كان لما العالم خلك فً الشاعر ٌشترن لم لو : ٌمولوا أن ٌرٌدون وكؤنهم

 مستمبل هذه البالد كتؤرٌخ ووشم نابت فً الوجدان ، وطعنة " .الجمال هذا مثل

: غابرة فً األرواح ، متولّف على الشعر ، حتى لو كانت تُشوى بنٌران الجحٌم 

 هنا فً السَّرايِ المدٌمِ )

 رأٌتُنِ 

 كانْت عٌونُِن تلمُع كالثَّللِ فوق الجبالِ 

 السَّالُم علٌُكمْ : وكانْت خطاِن تموُل 

 تمشً وراَءنِ  (بهرَز  )وكانْت بساتٌُن 

ًَ الجنودِ   مش

 وكان كالمً

 ٌحاوُل أْن ٌجمَع الٌاسمٌَن الحزٌنَ 

 لٌنثَرهُ فوق رأِس المساِء الجمٌلِ 

ي (خرٌساَن  )وكنُت كنهِر   أكتُم سِرّ

 ً  واحمُل أوزاَرهُ طابعا

….. 

 ولَف الشُّعراُء ولالوا لصابدَُهمْ 

….. 

 إنَّها الحربُ 

ٌَّةُ الورِد فً خطرٍ   حِرّ

 ( دافعوا عن لصابِدُكْم أٌُّها الشُّعراءُ ) 

 العصافٌُر ترلُب من فوِق أشجاِرها

لةً بالعتاِد فتسؤلُ   : عجالٍت محمَّ

 ماذا سٌحدُث ؟

 جٌٌل جدٌدٌ من الشَّعراءِ  )

 "(الطرٌك مغلمة فإلى أٌن ترٌد"لصٌدة  )( ٌهزُّ عصاهُ بوجِه البراري



 حٌن تُغلّك الحٌاة الداعرة األبواب – وغزاي تحدٌداً –تشتعل هّمة الشاعر 

فحال الموت والخراب . هٌت لن : والطرق كلّها فً وجهه بشكل خاص وتصٌح 

والدم والدمار فً العراق ، وٌؤس الشعر من نفسه ومن أبنابه ، لم ٌصب إرادة 

- بالعجز أو التردّد ، فمنذ أول لحظات الشدّة الفاجعة التً محمت وطنه " غّزاي"

وكانت المفتاح الذي فتح به األمرٌكان والصهاٌنة األنجاس أبواب جهنم لٌحٌلوا 

شدّ غزاي نطاق الشعر ، ولبس خوذته ، وامتشك - المنطمة إلى عصف مؤكول 

:  مإمناً أن - وهو سالحه وعنوان شرفه - للمه 

.. الملُم )

مثَل الشَّمِس لَهُ ضٌاٌء 

ومثَل الممِر لَهُ نوٌر 

ومثَل السٌَِّف لَهُ حدٌّ 

ومثَل الجواِد لَهُ عناٌن 

ومثَل البحِر لَهُ موٌج 

ومثَل 

اإلنساِن 

لَهُ 

( . لٌكن عندن للم.. الملم  )(شرفٌ 

. كان غّزاي ٌعلّم الناس أن ال ٌلتمطوا حتى الذهب فً الطرٌك ، لكً ال ٌنحنوا 

علّمهم معنى أن تدفن للبن ، وتمف أمام لبره ، ودموع المهر تجري بالصمت 

النالم على ثٌابه ،  

ولبضته مضمومة تمطر منها مراثً الغضب ، ٌوم لتل األمرٌكان الخنازٌر إبنه 

الطالب فً المرحلة الرابعة من كلٌّة طب الكندي فً جامعة بغداد " مْعد"الشهٌد 

 : 2004فً السابع من نٌسان من عام .. ؛ لتلوه فً نٌسان اإلنبعاث 

 خمسةٌ من النُّجوِم لً)

 والبمٌَّةُ لآلخرٌنَ 



 … ولكنْ 

 بعد اشتباِن الخطوِط واشتداِد الخطوبِ 

 امتؤلْت سفٌنتً بالثُّموبِ 

 وسمَطْت أعزُّ نجومً

  ( النبً دانٌال )فدفنتُها فً ممبرة 

 وسَط دموعً المجنونةِ 

 … وأسفً الذي تكادُ الجباُل تنشكُّ له

 ( الطرق مغلمة فإلى أٌن ترٌد ؟"لصٌدة  )(إنَّنً أنظُر إلى وطنً بملبً ال بعٌنً

وحٌن ٌصرخ مستغٌثاً عن ولده ، الشهٌد ، تؤتً صرخته متوازنة كنداء جمعً 

حارق عن كّل من اجتثهم منجل الموت األرعن حٌن ٌُصبح مصنّعاً بمخالب 

: البشر المسعورٌن ، ولٌس طبٌعٌاً وُممدّراً بٌد هللا الرحٌم المدٌر 

لٌس سوى الدُّخاْن )

فوق مسطَّحِ الماِء 

وفً سماِء اإلخواْن  

وهدٌُل الحماِم ال ٌنمطُع 

 (ٌا كوكتً وٌن أختً ؟  )

أٌَن أُختً ؟  (ٌا كوكتً  )

ذهبْت وبمً ظلُّها 

 (ٌا كوكتً  )

أٌن أخً ؟ 

خرَج فابتلعتْهُ سٌّارةٌ  

مزدحمةٌ بخمسِة ملثَّمٌَن 

 (ٌا كوكتً  )

أٌَن جاري ؟ 

جثَّتُهُ شوهدْت منحدرةً مع الماء الجاري  



 (ٌا كوكتً  )

أٌن ولدي ؟ 

ًٌّ فً ممبرِة النبً دانٌال فً لرٌة العكر  ح

" ( . أوٌلً على هذه البالد"لصٌدة  )( .. (ٌا كوكتً  )

بوطنه ، ولم ٌبحث له عن بدابل فً المنافً السٌاحٌة ـ وما " غّزاي"لم ٌكفر 

 (وطنً جٌوبً ومدٌنتً حذابً): أكثرها ـ  وعلى طرٌمة الحكٌم دمحم الماغوط 

الذي صار شعاراً للكثٌر من سٌاسًٌ مرحلة العهر حٌث ٌخون اإلخوة ، وٌخون 

:  ـ وٌا للعجب ـ الماء 

كنُت أظنُّ أنَّ اإلخوةَ ال ٌخونوَن )

وخانوا 

وأنَّ الماَء ال ٌخوُن 

وخاْن 

وبعدَ أْن خاَن الماُء 

هل ِمَن المجدي تملٌُب العَتَِب مع النّاِر 

خانوا  

( المصٌدة نفسها )(وخاْن 

وهذا المولف ـ مولف غّزاي فً التمسن اإلختٌاري العزوم بتراب وطنه .. 

: الماسً الذي مّزق روحه ـ هو واحدٌ من أعظم نصوصه 

مندٌلً ُمنمٌَّع بدموعِ الثَّكالى واألرامِل والٌتامى )

والٌابسٌَن والحابرٌَن 

وللمً ٌرتعُش بٌَن أورالً 

مثَل مصاٍب بالصَّرعِ فً لحظِة اإلنهٌاِر 

ولصابدي غٌُر لادرٍة على حمِل هموِم الجمٌعِ 

ِل أوكسٌِد األحزاِن  جاُل ٌختنموَن بؤوَّ الّرِ

ةُ ٌذهبوَن سالمٌَن  واألعزَّ



إوِس  وٌعودوَن مهشَّمً الرُّ

 ِ ًّ ّبِ العدل إلى ثالجاِت الّطِ

خْذ عصان وارحْل : ٌموُل العابروَن لً 

وأنا لن أفعَل 

البماُء فً البالِد فً سبٌِل البالِد 

( . المصٌدة السابمة نفسها )(مثَل الجهاِد فً سبٌِل هللاِ 

غزاي وهو ٌمشً فً األسواق ، وٌكلّم الناس ، هو تجسٌد لمصٌدة الحٌاة  .. 

العرالٌة المدّمرة المخذولة والمحّطمة ، لكن الهابلة التماسن واإلصطبار ؛ 

ٌعلّمنا غّزاي ـ ومعه الراحل .. العراق ٌا غّزاي  .. (فاعبده واصطبر لعبادته)

ـ أّن على الشعر أن ٌلبس لمٌصاً مفتوح األزرار تلعب به الرٌح " كزار حنتوش"

، أو دشداشة بٌضاء ملّطخة بعرق اإلبداع الطاهر المضًء ، وٌسٌر فً 

األسواق ، وٌجلس فً المآتم ، وٌمف أمام األجساد الممّطعة فً الطب العدلً ، 

وٌرالب األّمهاِت الالببات وهّن ٌحاولن تركٌب أجسام أبنابهن الممزلة أو 

ٌشددنها إلى للوبهن ، واآلباء وهم " فلٌّنات"ٌخرجن برإوس أبنابهن فً 

ٌملّون اإلنتظار وٌمبلون بؤي جثمان ، والحبٌبات الصابرات ولد أصبحن جزءاً 

من أبواب الصبر ، وارتسمت أفاعً شوارع 

 اإلنتظار فً مآلٌهن ، والٌتامى الحزانى الذٌن ٌفتمدون تربٌتة اآلباء الحنون 

ٌتحدّثون . على رإوسهم لبل النوم ؛ اآلباء الغاببون فً غٌاهب اللٌالً الغادرة 

، فتعال وحّمل ملٌون دموزي " دموزي"فً لصابدهم عن اإلله الشاب المتٌل 

َمْن الذي . من عالم العراق األسفل الذي طفح واكتسح عالم الحٌاة العلوي فٌه 

سٌبعث الربٌع وسط لحط الخراب وٌسمً الشفاه المشمّمة واألرواح العطشى ؟ 

الناس بؤن الحٌاة لم تُختم كما ٌمول " خداع"َمْن الذي ٌختص بـ .. إنّه الشعر 

ً "السٌاسٌون الجبناء ، وأن هنان عالماً  فٌه كرامةٌ وأمٌل ورجفةُ للب " افتراضٌا

ألهذا ٌكره السٌاسٌون الشعراء ؟ طبعاً .. ؟ إنهم الشعراء ، وفً ممدّمتهم غّزاي 

إن هذا الوالع اإلفتراضً ـ بكل معنى الكلمة ـ الذي ٌبّشر به غّزاي ، هو .. 



األفظع خطورة على كل مشارٌع التمتٌل الطابفٌة والتمسٌم األمرٌكٌة السوداء 

ال توجد أّي عالمة إٌجابٌة بٌضاء فً العراق تسند مزاعم غّزاي ، . لوطننا 

لكنها المزاعم الوحٌدة التً تكفل لنا صّحتنا العملٌة وتماسكنا النفسً ، وتضمن 

: وهذه وصٌّة أعظم الشعراء من حلفاء غّزاي . لنا البماء بشراً ذوي للوب 

:  العصافٌر 

حٌاتً غباٌر  )

ًَ ناٌر  وماب

هذا ما للتُهُ للعصافٌِر  

عرٌَِّة األخٌرةِ   فً أمسٌتً الّشِ

 : تْ بعُض العصافٌِر لال

هذا فظٌٌع ، 

 : تْ بعٌض العصافٌِر لال

هذا بدٌٌع ، 

.. انظروا  :للُت 

 ال أرى غٌَر الخرٌفِ 

 كلُّ شًٍء ٌكادُ ٌضٌُع ،

لالِت العصافٌُر  

 وهً تصغً إلى صوٍت بعٌدٍ 

: وتنظُر إلى أعماِق السَّماِء 

خرٌَر ماٍء  إنّا نسمُع 

وحفٌَف أوراٍق 

وهدٌَل حماٍم 

 كركراِت رضٌعْ و

بٌْع  رُن بالرَّ . " (العصافٌر تبّشرنً بالربٌع"لصٌدة  )(إنّا نبّشِ



 ..  ًّ فعندما ٌحملونن مرٌضاً بعلّة . إنّه ٌمدّم الوصفة الوجودٌة للشفاء العص

. مدّمرة إلى الطبٌب ؛ ٌفحصن وٌكتب لن العالج الذي ٌمول لن بؤنه سٌشفٌن 

ستنظر إلى المفارلة بٌن خراب جسمن وكلمات ورلة الوصفة الهشة ؛ مجموعة 

لد تستخف بها ، . التً ال تشبع نظراً وال تروي أمالً " والكبسوالت" الحبّات"

فكٌف بالشعر . لكن فً أصغر األشٌاء هذه ، لد تكمن حٌاتن وشفاإن المستحٌل 

كن "، وهو وارث شرعة الكلمة التً تحًٌ وتمٌت ، ولانون الخلٌمة الجوهري 

الشعر مرتبط بالشرف وبالبماء ، ! الذي اجترحه العرالٌون للبشرٌة ؟" فٌكون

: وهذه وصفة طبٌب شاعر . وال ٌمكن أن ٌرتضً إنساٌن إنساٌن أن ٌجّرد منه 

عرِ )  وال تمنْعنً من لوِل الّشِ

عرِ   التْلنً وال تمنْعنً من لوِل الّشِ

 ... ونعم

 إنَّنً ال أنتظُر أْن ٌختلَط الحابُل بالنّابلِ 

 كمماولً السَّنواِت األخٌرةِ 

  بل أنتظُر أْن تختلطَ 

  خشخشاُت األساوِر والمالبِد واأللراطِ 

 بمرعِ الطُّبوِل والدُّفوفِ 

 وٌختلطَ 

  النَّرجُس والٌاسمٌُن والجوريُّ 

 والمرنفُل وشمابُك النُّعمانِ 

ّماِن وأوراِق العنبِ   بؤزهاِر المشمِش والتُّفّاحِ والرُّ

 ... وطلعِ النَّخٌلِ 

 إنَّنً أنتطُر أْن أرى السَّالمَ 

 ال أْن ألرأَ السَّالمَ 

 " (مسإولٌّة إعالة العصافٌر"لصٌدة  )( على البالِد واألٌّامِ 



حٌاة الشعوب الروحٌة التً هً ـ ولٌس أجسامها مهما تضّخمت ـ سّر خلودها ، 

. تكمن فً إبداعها ـ وفً ممدّمته الشعر ـ وأجسامها فً سٌاستها والتصادها 

ووسط هذا الخراب الذي أكل األجساد وأفسد العباد ، ٌتصدّى الشعر لمهّمة 

وهذا ما . أن ٌبمى اإلنسان على حلمه بؤنه مخلوق على صورة هللا : المصٌر 

مهمة مستحٌلة لكن ال بدّ . ٌرٌده غّزاي لماربه العرالً الُممتحن ، بل لكل إنسان 

منها ؛ أن تتولّف طاحونة المتل التً تهرس أجسادنا كل لحظة منذ اللٌلة التً 

: وطؤت فٌها ألدام األمرٌكان الكالب المسعورٌن تراب وطننا الطهور 

 (أوباما  )ال كالَم لً مع )

: كالمً مع العرالٌٌِّن 

. لٌسْت ِمْن بطولٍة فً لتِل األخِ 

أنا أحمُل الجنسٌَّةَ العرالٌَّةَ 

وأنَت تحمُل الجنسٌَّةَ العرالٌَّةَ 

وأنتم تحملوَن الجنسٌَّةَ العرالٌَّةَ 

إذْن فنحُن إخوة  

ة  ةَ فً الوطِن ِمْن أُخوَّ . ولٌس مثَل األُخوَّ

هذِه البالدُ منخنمةٌ 

هذِه البالدُ مولوذةٌ 

ٌةٌ  هذِه البالدُ متردِّ

هذِه البالدُ نطٌحةٌ 

ولذلَن فإنَّ لحَمها حراْم 

حراْم 

حراْم  

حراْم 

" ( . أوٌلً على هذه البالد"لصٌدة  )(علٌِن ٌا بالدي السَّالْم 

إن أول من سٌخٌّب ظنّن هم إخوتن األعداء : ومن الناحٌة الفنٌّة ألول لغّزاي 

، سٌمولون أن نصوصن مرٌضة بفٌروسات " ما بعد الحداثٌٌن"و " الحداثٌون"



لكن هذا هو الذي ٌفتمده الشعر الحزٌن ـ اآلن . الُمباشرة وتعانً من أنٌمٌا الوضوح 

مّرة لال . ـ والذي صار بفعل ألعابهم الحداثوٌة صامتاً ، وإذا تكلّم ال ٌُسمع وال ٌُفهم 

حسٌن أنا أكتب الشعر منذ أكثر من خمسٌن )" : مظفر النواب"لً المبدع الكبٌر 

الحكمة الشعبٌة  . (!واآلن ، ال أفهم المصابد التً تحملها صحف الصباح .. سنة 

، والغرٌب أن ٌتخلّى " تنداس"حتى الجنة من دون ناس ال تُسكن وال : الباهرة تمول 

وغزاي درع الطابً ٌرٌد لفت أنظار . الشعر عن ناسه لصالح الرطانة الحداثوٌة 

إن الشكل الجدٌد الذي . العرالٌٌن إلى أن لدٌهم حلماً منسٌّاً وسط الجحٌم هو الشعر 

اتّبعه فً هذه المجموعة وٌزاوج بٌن لصٌدة العمود والتفعٌلة والنثر هو صٌحة 

لعبور مصٌدة الشكل والمضمون العابر للزمان والمكان الذي ٌنمل الشعر إلى مصاف 

والذٌن ٌحاولون أن ال ٌربطوا الشعر ): المطلك وهو مؤزق بّشرت به الحداثة الغربٌة 

بالزمان والمكان ، وال باألحداث والمسموعات والمربٌات والممروءات المرتبطة 

  (بالزمان والمكان ، إنّما ٌجّرون الشعر إلى ما هو خارج الحٌاة وبعٌداً عن مداراتها

: كما ٌمول غزاي متسلّحاً بالرإٌا ، الفلسفة ، لماذا أكتب الشعر؟ ، المكّملة للرإٌة 

الُمحكمة عن جدوى الشعر ، هً التً جعلته ـ ورإٌا غزاي . كٌف أكتب الشعر ؟ 

ال : بالرغم من كل الخسارات الجسٌمة واآلالم الفادحة واألهوال الممٌتة ـ جعلته 

ال ٌبٌع ، فً زمن كّل شًء فٌه ـ من لطرة النفط التافهة إلى لطرة . نعم .. ٌبٌع 

الشرف الرهٌبة التً ٌمولون أنها موجودة فً مكان ما فً جبٌن اإلنسان ـ لابل 

:  بل تّم بٌعه باستسهال مرّوع .. للبٌع 

ٌرٌدوننً أْن أبٌْع )

صبّارةَ البرِد 

وحّمارةَ المٌِظ 

ٌرٌدوننً أْن أبٌْع 

 (أنشودةَ المطِر  )

.. ونوَر الممِر 

فً بغدادَ 

ٌرٌدوننً أْن أبٌْع 



 (عّمً ٌا بٌّاع الورد )

 (فوق النخل فوق  )و

ٌرٌدوننً أْن أبٌْع 

بطالتً التموٌنٌَّةَ 

وراتبً الحالَل الملٌَل 

وجسدي العلٌَل 

وخوفً على عابلتً 

وللمً على ٌومً 

ولومً على لومً 

وطٌبتً 

وُصحبتً لخرٌساَن 

ومشٌتً مع أصدلابً بٌَن الجسرٌِن لبَل الغروِب 

ةَ  والمهوةَ الُمرَّ

والّشاَي المعطََّر بالهٌِل 

وَسَمَر اللٌِل 

وصوَت األذاِن 

هللاُ اكبُر  )

 (هللاُ أكبُر 

ولصٌدتً األخٌرةَ 

 ..........

ّماُن  (ٌُجلجُل  )أهلً كاَن  علٌهُم الرُّ

ًَّ األحزاْن  (تجلجُل  )وأنا الٌوَم  عل

  "( .2012البعموبً "لصٌدة  )(ولْن أبٌْع 

وخذ الحكمة من غّزاي درع الطابً ، والشعر لد ُخّرب ـ حسب وجهة نظر 

فالكثٌر من . غّزاي الصاببة ـ حٌن نبذ الشعراء الحكمة وهرولوا نحو الهذٌان 



المماطع فً المصابد التً بثّها عصارة تجربته ، صالحة لتكون ِحَكماً وألواالً 

مؤثورة ٌمكن أن تعلّمها فً بٌتن أو مكان عملن أو تثبّتها فً دفتر ٌومٌاتن ، 

واألهم أنها دلٌل حٌاة للشعراء الذٌن علٌهم أن ٌكونوا آخر من ٌٌؤس أو ٌتهاوى 

: خذ هذه الحكم البلٌغة . أمام رٌح الخراب وعصفه 

فً العالِم لبٌح وَجمال ) 

ولكً تكوَن كفَّةُ الَجماِل أثمَل 

 (علٌنا أْن نكوِن فٌها

الحٌاةُ )

نلهو بها صغاراً 

 (وتلهو بنا كباراً 

زلَّة ُ لدْم  )

 (وال زلَّة ُ للْم 

َمِن امتلَن الملَم  )

 (صاَر لَهُ لساناِن 

 كرتُنا األرضٌَّةُ ) 

 كرةٌ 

لكْن ال ٌحكُّ ألحٍد  

  (أْن ٌلعَب بها

فٌعةُ  ) أغلُظ ما فٌنا أخاللُنا الرَّ

      (وأرفُع ما فٌنا ِغلظتُنا تجاَه الباطِل 

ٌَّةَ  يَ لو لٌَُِّض لً أْن أُعط)   الحّرِ

ألعطٌتُها للعصافٌِر والحماِم  

  (ولٌس للغرباِن والبومِ 

 أٌعلَُم البحرُ ) 

 أنَّ األمواَج التً ٌدفعُها إلى الشاطاِ 



 بعدَ كدٍّ شدٌدٍ 

ُرها الصُّخوُر التً تنتظُرها هناَن ؟  (تكّسِ

ولكن أعظم الحكم وأشدّها بالغة هً تلن التً ٌتولّف علٌها حاضر الشعر 

:  ومستمبله وحٌاته 

 المصٌدةُ البٌضاءُ )

 ال تنفُع فً السُّوِق السَّوداءِ 

تساإالت ملّونة على "لصٌدة  )( ولكنَّ الشَّعراَء الشُّعراَء ما زالوا ٌكتبونَها

   .(" أوراق بٌض

وفً هذه المجموعة سٌطالع السٌّد المارئ ثالثٌة غزاي درع الطابً الفرٌدة ، 

ًّ )ثالثٌة البعموبً ـ وأتمنى علٌه أن ٌتمّسن بهذه التسمٌة العرالٌة   (البعموب

لتكون بصمته الشعرٌة الشخصٌة له وحده ـ هذه الثالثٌة التً تستطٌع من خالل 

: تؤّمل وتحلٌل مكّوناتها وتطّورات شكلها عبر األعوام والعناوٌن 

 2009البعموبً 

 2011البعموبً 

  2012البعموبً 

تعكس التحّوالت العاطفٌة واإلستجابات اإلنفعالٌة " وثٌمة"أن تتكلّم على 

المرتبطة بتغٌّرات أحوال هذه البالد العاصفة ؛ وترسم الخّط البٌانً النازل 

البعموبً : للتفاإلٌة الجرٌحة ـ كما وصفتها فً دراسة سابمة عن لصٌدة غزاي 

ـ برغم محاوالت تغلٌفها ، وربكة الصراع مع التشّوش والٌؤس التً  * 2009

وأتمنى على غّزاي أن ٌتابع هذه السلسلة . تثٌرها وتغلّف المصٌدة بضبابها 

ً "كمشروع شعري ضخم ٌبتكر  . جدٌداً للحٌاة العرالٌة المدّوخة " تموٌما

، فمد ختمتها بمول ٌناسب مولف " 2009البعموبً "وارتباطاً بدراستً تلن عن 

ثم ٌكرر غّزاي نفس البٌتٌن بترتٌب عمودي ): الوداع فً هذه الممالة حٌث للُت 

متسلسل ، وكؤن الشاعر منتصٌب على رإوسنا من خالل أفعال أمره ، أو كؤنه 

:  ٌمف عند رأس محتضٍر ٌابٍس ، وٌطلك نحوه دعوة االنبعاث 



لُْل   )

لُْم  

تحّرْن  

تجدّْد 

سدّد النَّظرا  

وّسْع  

تعلّْم  

تحاوْر  

  (ال تكْن حجرا 

وهذا الذي تحدثت عنه ، فً البداٌة ، عن الدور الشعري للشاعر تجاه وطنه ، 

وهذا هو انموذجه التطبٌمً ، فبال ضجٌل أو زعٌك ، ومن دون مفردات العنف 

والدم والموت ، وبنبرة شعرٌة هادبة ، وأداء احتفظ بموة الجانب الجمالً ، لدّم 

الشاعر نّصا هابال فً تحفٌز اإلرادة واالنطالق نحو الفعل االلتحامً المبادر ، 

ونفِض تراب الٌؤس واالستكانة ، والعمل العزوم المثابر من أجل الحٌاة الحّرة 

،  (ولو بالمصٌدة  )الكرٌمة التً تبدو مستحٌلة ، والعمل من أجلها بكل الوسابل 

فً الشعر ، وهذا ما ٌتجسد فً الممطع " الِحكمة " وهذه أرفع مستوٌات 

الذي ٌعود فٌه الشاعر إلى الممطع األول مع تشدٌد  (الثالث عشر  )األخٌــر 

النزعة التفاإلٌة ، لٌغلك دابرة لصٌدته بمحٌط أبٌض برغم أوتار السواد الهابلة 

: فً داخلها 

أحُب الحٌاة الكرٌمة   )

لكنّنً ال أراها  

وسوف أفتُش عنها  

فإن لم أجْدها سؤصنعها  

تعالوا معً أٌها  : وأصٌُح 

الصانعون  



سؤصنعها مثلما ٌُصنع  

المستحٌل  

" ( . 2009البعموبً "لصٌدة  )(ولو بالمصٌدة 

....  تحٌة لغزاي درع الطابً 
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 (سمسمٌة مف ذىٍب  )
ا قيراط 24 سمسمٌة طكيمٌة مف الذَّىِب الخالِص عيار

 
  عدناف أبك أندلس

 
 

الكجِع  دفقٌة بأثِر دفقٍة مف, تحّفزنا األحداث الدامية كالمتصمة بيكِمنا ىذا  
أف يتمبََّس  عمنيٍّ كصريٍح أفضل مف كي نقاـك عدِكنا بشكلٍّ , اليكمي المتكاصِل 

شفاًىا أك  ,بانكراما مفجعٍة  لذا كاف نقُل أحداِثيا بشكلِّ , عمينا الحاُؿ بالميادنة 
كتسمسِميا الزمنيِّ المضبكط برمشِة عيٍف أك  كذلَؾ لتنكُّعِ مصادِر األحداثِ , عياًنا 

تمكِّننا مف مسِؾ خيِط  قراءًة متأنيًة بكعيٍّ مدرؾٍ  لعلَّ ك ،شيقِة نفٍس ال تعاُد 
ـٍ لمأساٍة ال حدكد ليا ربما سيكصمنا, الصبِر    . بدقٍة إلى منج

 ( اػػػػػػػػػػػػػكالتي تضـُ بيف دفتيو, مف خبلِؿ قراءتي لممجمكعِة الشعريِة المنكِه عنيا 

ًا متسرببًل بفجائَع ككصايا كأمنياٍت كلتشابِييا  )33 تكاُد أف , مف حيُث التمني نصَّ
بركٍح مؤتػمفٍة مف  أك ، تككَف سمسمًة ذىبيًة مف عياٍر قيراطي كاحٍد لرأس اليـر

أيُّ قصيدٍة , األصميَة ليا  حيُث الفضاِء كالمكِف كالممعاِف الفنيِّ كبنفُس الثيمةَ 
, أسًى يتفرقُع كبحسرٍة حادٍة ال تبرُد  مطكلٍة تحمُل بيَف أسطِرىا حقائَق مفجعٍة مف

 أقسى ػ أكيمي ػبػ  بػمستيلِّ آالِميا كتنطقَ  كلصراحِتيا أكشكْت أف تتيجى جراَحيا
ٍد مف حنجرٍة تطمُب الغكَث  ، حالٍة لمتكجِع القيريِّ  لذا يتناسُل منيا , كأقصى تردُّ

ُترى ما عُظـ المصيبة حتى ينقميا  يا, يتيّدُج بكصِف الكاقِع المريرِ  ألُف صكتٍ 
 إنيا قصيدة متكاممة كتساكي رؤى المجمكعة قمباً , !  أكيمي ػالتسمية  كفق ىذه

ـَ فييا أكثَر األغراِض الفنيِة كزّج بيا,  كقالباً  ثيماٍت  رغـَ أفَّ الشاعَر ِاستخد
ـٍ  ـٍ كدعابٍة كسخريٍة إلى حّد ماكأقكاؿمتنكعًة مف ِحك كذلؾ لمتخفيف عف  ،  كتيك

إضافًة لمفارقاٍت , رائٍق  كلمبلطفِة الجرِح بأعماِؽ الركِح كبمزاجٍ , أنيف اآلالـ 
ع بيا،محكمٍة كمقارناٍت بيف الذاِت كاآلخِر  يدع القارَئ يملُّ  نصكَصو كي ال   رصَّ



كقد تككُف الضرباُت حادًة ال , الشعريِّ  ربما مف اإلطالِة المحسكسِة بحسِب نفسوِ 
ىا إال بمزيٍد مف ـْ كقَف بصبلبٍة معيكدٍة , التركي المريِح  يتحمُل مف صدِّ نع

الحقيقِة المؤلمِة عمى تراجِع القيقرى بكلِّ األشياِء  يحمك مف قكؿِ  كسطَّر ما
ـٍ كقاٍس ال تجاه ,كالمسمياِت   حقيقةً أفَّ الذاتَ , يستياف بو  كاقِع ُمّر كمريٍر كمؤل

اِذ عما  المكمكمَة لنا قاطبًة مف ىذه الفكاجِع اليكميِة قد كظَّفيا صراحًة كبتكجعٍ  أخَّ
بصياغٍة مبتكرٍة كلباقِة  ترجَميا, ساد البمَد مف ىجمٍة قاسيٍة كبتكحٍش ال يبارى 

أطَّرىا لتككَف ليا رؤية  ، ستذكاٍؽ لسرِد حقائَق عامةٍ احّسٍ شاعريٍّ متمرٍس ب
السمسمُة كالتي تحمُل معاٍف شتى  ىذه ....مركزة في تبئيٍر يستقطُب كلَّ األنظاِر 

سمسمٌة ركحيٌة  ,كالحبِّ كالقداسِة كالمكركِث  مف رمكِز الفكِر كالحريِة كالنضاؿِ , 
نطقْت  ىذه التسميُة أغمى ما ,األصبلِب منُذ حيٍف  مف أصالٍة راسخٍة في ضميرِ 

خرىابو األلسُف كما   فالذَّىُب أقرب شيٍء إلى نفسيِة البشِر رسمًا ،ذىُف المرِء  ادَّ
سماً   ىي القبلدُة التي تطّكُؽ جيدَ :  كما السمسمُة أك ُقلْ , معنًى كلفظًا  , كلكناً  كا 

الرجاُؿ  يستحسُنيا, الحساِف كتزيُدىا ُحسنًا عمى حسِنُيفَّ جمااًل ككمااًل كأبيًة 
أك مجازًا كأْف , عريقٍة  كتطمُق رّبما بياًء كفخرًا عمى شجرِة األنساِب تيمنًا بأصالةٍ 

كغيرىا مف مكمبلٍت  , استذكارا ،  تأريخاً ػػ سيرٍة ػ تككَف أمانًة في أعناِقيـ ؾ
ـِ   بامتداد السمسمِة استطرادكددُت ذكَره في  ما ىذا ,لتطريِز حكاشي اإلعتباِر القيِّ

  . لمعاِنيا
  تتفاكُت بيَف الطكِؿ كالقصِر السرديِّ ػ ككما أكضحنا ػُِ  إفَّ نصكَص المجمكعة

كالمفاضمِة  بينيما مف المقارنةِ  الماضي كالحاضر كما,  الضربة كاليزة ػكالكمضِة 
ـُ الكجَع اليكميَّ  ككمكـٌ تشتكي مف  ، مكاجُع تستغيُث مف آالِميا, أيُّيما يبلئ

لكاقٍع متعّدِد الرؤى   حضكراً كأكثرأكصاٌؼ كانْت فاعمًة في المشيِد , أكجاِعيا 
المفرداِت الحسيِة كتنكِعيا  كلغزارِة ىطكِؿ ىذه, بالشخكِص كاألمكنِة كاألشياِء 

ـٍّ ىائٍل مف التكظيِف المكثَِّف  لدينا صكرًا ممكنًة شعت مف لمعاِف  أكجدْت , بك
ـُ ىذا التنكَع ب سمسمتِو الذىبيِة تكىُّجًا كلمعاناً  ستعاضاِتو المألكفِة اكبريقًا يبلئ

ـِ في مككٍب سائٍر بنا نحك   المبلئمةِ كاستعاراتو لجرِس الحزِف الجنائزيِّ القائ
يخالُجو مف مقارنٍة بيف  كال يمكُف بيذِه العجالِة أْف نركي ما ، مجاىيِل التيوِ 



ـِ عمى مداِر الرؤيةِ   نظرًا لممناخِ ،كحاضٍر مترٍد  ماٍض عريقٍ  لتمَؾ  الممبَِّد كالممثَّ
يكتَب بالمكِف  حتَّـ عمى نفِسو كتطابقًا مع خافقِو أف, المشاىداِت التي يراىا 

فجاءْت مطابقًة ما أراَد مع  ، األبيِض عساه أف يبّدَد ظممَة اأُلفِق الداكِف بالسكادِ 
 بمغٍة دارجٍة استغاثة حقيقة مناداِة ػعمى ىذه الببلِد  ( أكيمي)  : قػػُأكلى نصكصِ 

ِع لمحدِث بكلِّ تجمياِتو مكركثةٍ   لكْف لك,  كالتي تحمُل لدى سماِعيا قمَة التفجُّ

تكاُد  ال بإمكاِنيا أف تشحَذ اليمـَ بيذه القكةِ ؟ ربما ىل– كيمتي  يا- كانت مكاَنيا
شمكليٌة  السابقةُ  فالمفردةُ , ُتسمع مف قبمنا لحظتيا كلـ يتبقَّ منيا إالَّ الّصدى 
كيستذكر بحميمية راسخة  قاطبة لئلحساِس بسعِة كقدِر المصيبِة التي حمَّْت بو

 السراي ػالنبي دانياؿ   مقبرةػ إدريسأبي ػ  قرية العكر ػبعقكبة : في كجدانو 
ال أف اليكيدر كانت غائبة أ ، المقداديةػ  عطر البرتقاؿ ػ بيرز ػ خريساف ػالقديـ 

  : ...!في مضمكف نصكصوِ 
 عمى ىذه الببلدْ  ( أكيمي) 

مادْ استكطنياىذه الببلد التي     الرَّ

 كتياكْت فييا العمادْ  
 شرأبَّْت فييا رؤكس الفسادْ اك 

 شتعل رأُسيا شيباً اك 

ت عيناىا مف الحزف اك   بيضَّ

َُ البياضِ   حتى أصبحْت أرَض

ـِ   كُسيطرُؽ باَبنا  ةِ ػػػككأنَّنا عمى حافِة القياـ, تكالْت الفكاجُع إلى أقصى مدى األل
  : دعكني كشأني ػ كلو كمضٌة ُأخرى مف بياٍض يصرُخ في قصيدةِ , المحظَة 

 كلُّ األلكاِف جميمٌة عندي

 كلكفَّ الَّمكَف األبيض يستيكيني 

   األلكافِ بقيةأكثََّر مف  
 ىك المكُف األبيض ُ 

 الذي أستطيُع أف أكتب عميوِ  
 أشاُء مف األسماء التي ُأحبُ  ما 



  مف غير سكءٍ  
 إال أنو,  بعِض نصكِصو التي تكاُد تػنفجُر مف صراحِة حقيقِتيا احتقافرغـ 

الجكلِة   محارٍب ألخِذ نفٍس قبلاستراحةيتعامُل مع بعِضيا بمطٍف كرقٍة كأنُو في 
  : تنقر قمب الطاغية  عصافير الحبػفكانت لو , الحاسمِة لميدِؼ 

باحِ  ِؿ الصَّ  عندما رأيُتِؾ مع أكَّ

 أحسستُ  

تيفِ  مَس أشرَقتْ  مرَّ  أفَّ الشَّ

كىذه شيادٌة  شكرًا لمحبِّ عمَّمني أْف أككَف مسامحاً : كذلَؾ لو كمضٌة لمحبِّ منيا  
ميا عمى محمِل النصاعِة ككنو مسامح, بيضاُء نعتػزُّ بيا    ،حّد البياضِ  اكنحمِّ

كلـ أسمع  ، العباد قمق عمى/  قمُق عمى الببلد  ػلذا كاف قمبو قمُق عمى الضاد
" السمسمة بحق ذىبية  لذا كانت,   يتكجع عمى ىذا الحرؼ منذ زمف بعيداشاعر

نتيجة عكامل مناخية طارئة  بل يتغير لكنو قميبلً , فالذىب الخالص ال يصدأ أبدًا 
األنساب األصيمة ربما تركف  كما في" لكف بسيكلة يستعيد بريقُو مف جديد , 

 القصكى  ُيبلحع أّف السارَد يقتفي أثَر النياياتِ  ، ىنيئة ثـ تستعيد مقاميا مجدداً 

ٍح يشمُل العمكـَ  األدبيِّ  في المنظكرِ  قيمة إعتبارية عميا لما ليا, لؤلشياِء  , كمممِّ
لقارة   اػقمة جبل إيفرست :  مثل ػيستشيُد بو كمقارِف لقمِة الرسكِخ الذىنيِّ  كما

 ػ  شيركك بيو كسػ رؤكس الجباؿ ػبحيرة قزكيف ػ  المحيط اليادي ػالثامنة 

 كىكذا جريًا في عمق  عمىػ فكؽ ػ شمس ػ قمر ػبرج إيفل  ػ نديبلانيمسكف ـ

يةِ  : يقكؿ كاتساع   طريُق نيمسكف مانديبل إلى الحرِّ
  كاَف طكيبلً 

  كليَس ِمْف طريقٍ 
يةِ    . أطكُؿ ِمْف الطريِق إلى الحرِّ

دركسًا في  كىنالَؾ مشيٌد آخُر أشبعنا بو يقينًا نحك نزكِعو إلى التكراِر التأكيديِّ 
السمسمِة حتى نككف عمى  الذي يكدُّ قطعَ  ػ  ىك ذاؾػ كأْف يقكَؿ ػشخصنِة العدِك 

ـِ العصيبةِ   إنتيْت َمْعركُتنا مَع الميلِ  : بيِّنٍة مف األمِر في مثِل ىذه األيا
  إنتيْت معركُتنا مَع النيارِ  



  .....مستمرةٌ  كلكْف معرُكتنا مَع الحياةِ 
ـٍ كساٍؽ   ػدركٍس ػ   كذلؾ في تكراِر مفردِة أخرى ىي،في تكراِر نكائِبيا عمى قد

تنا   كيا،كركْبنا رؤكسنا / ُكمَّيا رميناىا في البحِر /  دركٍس  ػدركسٍ    ياػقصَّ
تنا  تنا   ياػقصَّ لكفَّ كلَّ ىذا األلـِ كاإلحتراِؽ كاَف عمى  .  متى تنتييَف عمى خيرٍ ػقصَّ

ـٍ كسخريةٍ  يخمك ال أّنو الأ, قمِب الكطِف   ػيبثيا بما تكازي المكعَة  مف دعابٍة كتيكُّ
نا إلى فقراٍت ممتعٍة لكّنيا السعة ػإبتساماٍت في دمكع  ، أي ضحُؾ ببكاءٍ   كي يشدَّ

 كالتي تكحي بأّنيا مف مسمياِت بعبرٍة مكركثةٍ  (قبضُة عدٍس  )قصيدة  ككما في

  تمثلُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكقد, حيث كنا نتحدث بيا في مجالسنا كال نزاؿ , متعارٍؼ عمييا 
  : في اإلتيامات كالتسمط في الكضع السائد ( كاريزما) 

 األعمى ال يقكُد أعمى

ذا ما قادهُ    كا 

  .  عنيما في أكِؿ حفرةٍ فابحثكا 
ـ َ  مع كلِّ ما اإلمكاِف مف أْف   قدرَ استطعناكفي ضكِء ضخامِة اإلصداِر الكليِد , تقدَّ

ػ مف حيُث الحرقِة , اليكميَّ   مفردات تسايُر اليَـّ باستقطابونممَس غزارَة األسمكِب 
ـِ   في ىذِه اليافطِة ػمحفزاِت الصكِت المقمكع ِ   كغيرىا مفػ التمممِل ػ البساطة ِ ػاألل

تمؾ المضاءة , المفرداِت المضيئِة في عتمة ليل حالؾ  الطكيمِة مف الرفِض كبتمؾ
دىا بفرٍح  كالتي نسج منيا خيكط حرير مذىبة كستبقى كمعمقة في أعناِقنا نردِّ
ـِ كاإلفبلِس كالفساِد اكرقُة , الحياِة  كمما ضاقت بنا سبلُ  لذا , حتجاجٍ بكجِو الضي

  العميا اإلعتبارية كترصيفٍ ػالقمُة ػ أكثر نصكِصو عمى مفرداِتو القيمِة  عتمد فيا

  . يرصع بيا إلضاءِة أفِق القصيدةِ 
 كمف خبلِؿ تجمياٍت كتمميحاٍت كجدنا حميميًة فائقًة كنسمٍة بيضاَء ناصعٍة في

المناكرِة إذ كاف   كرجِل سبلـٍ يبغي صفاَء النيِة رغـَ إقتدارِه عمىػكىجِو الشعريِّ 
عادِتيا كاف لو حصيمة جديدة  فبتبلعِبو الذكيِّ في ترصيِف الحركؼِ , البد منيا  كا 

 ، الحبر, البحر , الحرب ، بشر كشرػ بياء كىباء : مف مفرداٍت أخرى مثل 
  .بو عتمد عمييا في تجنيس لزخرفِة النّصِ بما يميقُ ا



ـِ أتمنى بأّني تكصمُت عمى قدٍر يسيٍر مف مبتغى الشاعِر  ما  باستنطاؽكفي الختا
كتابة  رغـ إني ترددُت كثيرًا مع نفسي كحتى ،  كسر رجكلي باذخقِ يخفيِو في كنو

لزمبلئي  مكتفيًا بشرٍح مبسطٍ أككف بل , ىذه السطكِر أْف ال ألج مثَل ىذا المعترِؾ 
قدِر  ككني أرى بأف إمكانياتي مقتصرة عمى, أصحاِب النص القصيِر كالكمضِة 

كرغـ معرفتي  ،  مكجزةبانطباعياتبالنقِد كالتحميِل  مف منيٍج ِابتدائيٍّ  الحاؿِ 
 عمي جكاد الدكتكرالمرحـك  ككما يقكُؿ الناقد ,البسيطِة لممذاىِب الفكريِة النقديِة 

, نتمقفيا ركضًا  ، نعبُث بالمصطمحاِت النقديِة الغربيةِ  كأكثر ما" :  الطاىر 
كتزامنًا مع , األخذ بيا  أصبح عميَّ لزاماً  لذا" كنحشرىا جيبًل , كنستعمميا نطقًا 

 ػكمستخرجاِتيا مف حيٍل بمسمياِت   المؤلِف عف أالعيِب الحداثِة الغربيةِ ابتعاد
الكاقِع كالبلمألكؼ كالتي قد ال تتفق كرؤاه   مجافاةػالغمكض ػ  الثفجير ػالتشظي 

بتعدُت قدَر اليذا قد , المباشر الند بالند  المحممة بكاقع يتقبل الطرح
 اعتمىلشاعٍر  أف أكتًب مقدمة إلصدار ضخـ فكيف بي, المستطاعِ مف ذلؾ 

ككنُت حينيا أتيجى ,  المحافِل األدبيِة منذ زمٍف بعيد منصَة التتكيِج كمنابرِ 
ال كيذه السمسمِة الطكيمِة مف الذىِب  ,  خرافيكباندىاشمبيكرًا  أبجديَة النثرِ 

  .  كلسُت سّباكًا كما أعرُؼ نفسيػقيراط  -24- الخالِص عيار
... معاً  رفعًة لمشعِر كالشاعرِ  بيذا التقديـِ  قد كفقُت كلك جزئياً أف أككف أتمنى 

  . كهللا مف كراء القصدِ 
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لؤلدٌِب الّشاعر غزاي درع  (سلسلةٌ من ذهٍب  )دٌوان 
ِ الحدٌثِ  ًّ  الطابً إضافةٌ نوعٌَّةٌ لؤلدِب العرال

 
 السيد الدكتكر عبلء الجكادي 

 صفحة مف الماضي
نساٌف ميذٌَّب لطيٌف كخجكٌؿ  غزاي درع الطائي شاعٌر عراقي بعقكبيّّ كا 

ـِ أبناِء العراِؽ في تمؾ األّياـ الخكالي قبل أكثر مف أربعيف سنة  كطبيعِة معظ
جمعتنا كمية اليندسة التكنكلكجية كىي إحدى كميات جامعة بغداد حتى سنة 

يا الحنكف جامعة بغداد بعدما بمغت 1975  إذ انفصمت ىذه الكمية عف ُأمِّ
مف عمرىا خمس عشرة سنة نضجت فييا الحياة مبكرا فكانت عركس 

المعاىد العممية في العراؽ ، فقد شبَّت عف طكؽ كأصبحت جامعة قائمة 
بذاتيا كما ىك حاليا اليـك كلكف معايشتنا أنا كغزاي كجمع مف إخكتنا 

األحبة كانت مشتركة عندما كنا طبلبا في جامعة بغداد كفي كمية نفتخر 
ست عمى قيـ أكبر معاصرة في عالـ  باإلنتماء إلييا ألنيا كانت قد ُأسِّ

 .اليندسة كالتكنكلكجيا 
كبعد تخرجنا في كميتنا الحبيبة الكاقعة في تل دمحم انتقمنا إلى الخدمة 

العسكرية كل في كحدة كافترقنا كل في طريق كبقت الذكريات الحمكة كالمرة 
في أذىاننا كانقطعت أخبار بعضنا عف البعض اآلخر كفي يـك مف األياـ 

كبالصدفة اصطدمت بخبر أقض مضجعي كىدـ حيمي مرة أخرى كأضاؼ إلى 
سيا كجداني  طالعتني صكرة غزاي درع ... مرارة الحياة مرارة أخرى تحسَّ

الطائي بعد أربعيف سنة كلكف بخبر أبكاني لقد فقد غزاي فمذة كبده كزىرة 
حياتو التي كادت تتحكؿ إلى ثمرة رّماف في شجرة طائيَّة مف أشجار بعقكبة 

لـ أتمالؾ نفسي كأمسكت بطابعتي ... لقد قتل ابف صديقي القديـ غزاي. 
كسُأطمع قارئ ىذه المقدمة عمى تمؾ المرثية ألخي غزاي ... ألكتب رثائي



... الحبيب كال أريد أف أقحـ الديكاف أك القراء بمقدمة ال صمة ليا بيـ 
كبل إنيا في الصميـ مف ىذا التقديـ إنيا إشعاعة عمى ماض كحاضر 

 08/04/2010كتب الصديق المنككب ألخيو بتاريخ ... كمستقبل 
ـٍ غزاي درع " " الطائيبطاقة تعزية مف األفق البعيد إلى صديٍق قدي

لمناسبة الذكرى السادسة الستشياد كلده معد برصاص األمريكاف في بعقكبة 
كالذي .. جامعة بغداد/ كالذي كاف طالبا في المرحمة الرابعة كمية طب الكندي

  :7/4/2010عممت بو صدفة اليـك 
غزاي يا غزاي ساعدؾ هللا كساعد هللا زكجتؾ الصابرة كعائمتؾ المحتسبة 

يبدك يا غزاي أننا عشنا في صكمعة ىذه ... كددت أني كنت فداء البنؾ 
الحياة القاسية أكثر مف المطمكب ، غفر هللا لؾ يا غزاي لقد أبكيتني عميؾ 

بكاًء مرا عندما قرأت اليـك أف ابنؾ قد اسُتشيد كىك في ريعاف الشباب ، فما 
 تراني أقكؿ لؾ؟؟ 

أأقكؿ لؾ صبرا كقد اقتطع كل كيانؾ بفقد ابنؾ كىك في عمر الشباف؟؟ كأنا 
نسانا  !!أعمـ أنو لـ يعد لمتصبُّر في قمبؾ مكاف كأنا أعرفؾ شاعرا رقيقا كا 

 !!ال أجد ما أكاسيؾ بو غير ذكري لكفاة بنتي قبل سنة مف اآلف
 !!فيبدك أننا جيل مف أبناء العراؽ كتبت عميو محُف أقسى زماف

أرجعتني بمصابؾ يا غزاي إلى مصابي ببنتي العمكية ككثر كقد انتقمت إلى 
 ....بارئيا بعدما أصابيا السرطاف 

غزاي يا حبيبي الذي سيذكرني بأياـ قضيناىا أخكة أصدقاء في نفس مقاعد 
كسيذكرني عندما كنا نتسكع في ....الدراسة كالمدرجات كالمعامل كالمختبرات

  .(جميل  )الذي اعتبرناه يكميا  (جحيل  )مقيى 
غزاي ذكَّرني مصابؾ بمصابي فكأننا مف جيل كتب عميو المصائب 

نعـ نحف ضحايا كل اإلتجاىات ككل الدكؿ مف المحيط األطمسي ... كاألحزاف
كما قاليا الحبلؽ الثرثار الذي يذكره أبناء جيمنا عندما كنا . كحتى الياباف 



كنحف ... نقرأ قصتو في كتاب القراءة في الصف الرابع االبتدائي أياـ زماف 
نحف ضحايا ... نحف ضحايا جارتنا إيراف ... ضحايا أكربا كاألمريكاف 

صابئة ... كمنا ضحايا عرب كرد تركماف ... أشقائنا كبني عمنا العرباف 
... مسيحيكف آشكريكف ككمداف 

لقد ارتحمت بنتي ككثر كلـ يزد عمرىا عف الثالثة كالعشريف كقد أخذت 
شيادة الماجستير بالصيدلة مف جامعة لندف كابتدأت بممارسة مينتيا 

كأكممت أكراؽ التحاقيا بدكرة الدكتكراه في العمـك الصيدالنية في تخصص 
 .تطكير أدكية لمعالجة السرطانات الناتجة مف القصف بالمكاد المشعة 

بابا سمعت عف انتشار السرطاف بالعراؽ ألف األمريكاف ضربكا : قالت لي 
كأريد أف أساىـ بخدمة بمدي العراؽ ، !!!!!!! العراقييف باليكرانيـك المنضب

 ...بارؾ هللا بؾ يا بنيتي كالحبيبي العراؽ بمد أجدادؾ عبر القركف : قمت ليا
لـ تكلد بنتي ككثر بالعراؽ لكنيا كانت تفتخر بعراقيتيا عراقيتيا تجري 

بت دماء  بعركقيا مف عيد جدىا إبراىيـ كجدىا أمير المؤمنيف عمي كقد خضَّ
أذكر أف المعممة في ... جدىا الحسيف كعميا العباس أرض الفراتيف 

سألتيا مف أيف أنت ؟ ككاف عمرىا بحدكد األربع سنكات ، قالت : التمييدي
ألنيا ما كانت تقدر أف تنطق بحرؼ الراء  (أنا عبلقية  ): بمساف األطفاؿ 

باب ، كليتني ...  كال أطيل عميؾ فقد سمبيا مني السرطاف كىي في عزِّ الشَّ
 .كنت فداءىا ألتخمص مما ُخطَّ عمينا مف أتعاب 

مف ىذا المفجكع الذي أقض كجكده : أخي غزاي درع الطائي قد تقكؿ 
ارجع بذاكرتؾ يا غزاي فأنا صديقؾ القديـ سيد عبلء حسيف ! شيادة كلدي؟

مكسى آؿ سيد جكاد المكسكي ، كاف كانت السنيف قد حجبت عنؾ ذاكرة تمؾ 
األياـ فأذكِّرؾ بحبيبنا كأخينا المشترؾ جميل عبد فدعـ الفدعـ ابف طكيريج 

ذاؾ الشيـ الكريـ ، كقد زرتو في كرببلء كتذاكرت معو حكؿ االصدقاء ككاف 
أتذكر كيف كنا نتناقش ... نعـ أنا صديقؾ سيد عبلء... ذكرؾ حاضر بيننا



بل نتعارؾ عمى مدارس الشعر؟؟؟ كنت تميل أنت إلى الشعر الحر ككنت أنا 
ر إحدى نقاشاتنا ككنت تضع أنت  مف المنتميف إلى الشعر العمكدي ، كأتذكَّ

في جيب سترتؾ األماميِّ كردة جميمة حمراء اقتطفتيا مف حديقة الكمية 
كنت أنا يكمذاؾ ... ككاف جميل فدعـ يركي النكات عمى طريقتو الخاصة 

ال مانع مف النظـ عمى طريقة الشعر الحر لكف ينبغي أف يككف : أقكؿ 
ّياب   ... (رحميما هللا  )الشعر ممكسقًا كمثل شعر نازؾ المبلئكة أك السَّ

مف لـ يستطع أف ينظـ الشعر العمكدي : ككنت أقكؿ كذلؾ بشيء مف الزىك 
ىكذا كانت تمؾ األياـ  (!!! عقل شباب ماؿ ذاؾ الككت )!! فميس بشاعر

قت مكاقعنا عاكسة تعاكس االتجاىات ، كنظمنا  كشربنا بعدىا أمرَّ اآلالـ كتفرَّ
أكجاعنا كل في خندقو ، شعرا حرا كعمكديا كابكذية كبميجات الجنكب كالغرب 

كلـ يتمكف الشعر كال شقيقو النثر أف يرتشفا إال قطرات . كبغداد كالشماؿ 
 ... مف آالـ العراؽ التي تراكمت عمى الصدكر 

أخي الغالي الدكتكر عبلء الجكادي مع المحبة : فأجاب الطائي بحبر الدمكع 
يؾ بكفاة  العميقة قبل أف أشكرؾ عمى تعزيتي بمصابي اسمح لي أف أعزِّ
ابنتؾ رحميا هللا كجعل قبرىا ركضة مف رياض الجنة كأليمؾ كعائمتؾ 

أخي الدكتكر الجكادي أنا اآلف أكتب ىذه ... الصبر كعكضؾ بكل خالد
السطكر كالدمكع تنزؿ مدرارا مف عينيَّ فتصبح رؤية شاشة الحاسكب صعبة 
فاعذرني لقد أعدتني إلى أياـ ىي خير األياـ كأحبلىا كأكثرىا ألقا أياـ تظل 

ساطعة بالرغـ مف كل الظبلـ الذي أحاط كيحيط بنا لقد أعدتني أييا الدكتكر 
الجامعة )الجكادي الحر كالكفي إلى أياـ كمية اليندسة التكنكلكجية 

كصفكفيا كمقاعدىا كمختبراتيا كمعامميا كساحاتيا  (التكنكلكجية الحقاً 
أعدتني . كشكارعيا كحدائقيا كمصطباتيا كأساتذتيا كطبلبيا كالعامميف فييا 

و تحيتي إلى الصديق جميل  (جحيل  )إلى مقيى  الذي ال ُينسى ، كىنا أكجِّ
لى كل أصدقائنا القدامى ، ألف شكر لؾ أخي األستاذ  عبد فدعـ الفدعـ كا 



الدكتكر عبلء الجكادي كأعانا المكلى القدير عمى تجاكز ما نحف فيو كجعل 
دًا ، أخيرا تقبَّل تحياتي المباركة الطيبة  مًا مكحَّ العراؽ بمدًا آمنًا زاىرًا متقدِّ

 . كأتمنى أف نبقى عمى اتصاؿ 
ىذه بقايا ذكريات أحيتيا أياـ األحزاف متجاكزة عقكدا مف الفرقة بيف 

خاء كمشاعر  االصدقاء ، كرجع الماضي حيا في حياتنا يجري بأنيار حب كا 
 . كد صادقة 

كعندما كتب غزاي قصيدة رائعة عف مدينتو الحبيبة بيرز عمقت عمييا 
رائع أنت يا أخي الغالي الشاعر األستاذ الفاضل غزاي درع الطائي : بقكلي 

، أسأؿ هللا أف يحفظؾ كيحفع مدينة بيرز ذات الجماؿ الطبيعي األسطكري 
كيحفع أىميا مف كل مكركه ، رحـ هللا شيداء بيرز كسمَّميا مف الظالميف ال 
أخفيؾ يا غزاي الحبيب كآبتي عما يجري في العراؽ كلكف أممي اكبر في أف 

المجد ... ينبعث العراؽ مف جديد كانبعاث العنقاء مف قيكد المكت كالذؿ 
األستاذ : فأجابني بحزمة إخبلص كمحبة كقاؿ . لمعراؽ كالنصر لمعراقييف 

ر فيو تقديرا  الدكتكر السيد عبلء الجكادي مع المحبة في الكقت الذي أقدِّ
ر فيو دعائؾ الكريـ  رحـ هللا شيداء بيرز )عاليا كمماتؾ البمسمية كأكرِّ

فإنني أتكجو إلى البارئ سبحانو أف يعافيؾ كأف  (كسمميا مف الظالميف
يمنحؾ الصحة الدائمة كالتامة كأف يبقيؾ عمما مف أعبلـ العراؽ الخفاقة 

كقد استمر التكاصل بيننا عمى ىذا ... بالعز كمع مكدتي كتقديري العالي
 ....المنكاؿ

 معد الراحل محكر الديكاف
ر لمشييد معد ابف  قرأت ديكاف غزاي الجديد كشدني لمديكاف الّذِكر المتكرِّ

الشاعر ، كمف ىنا ينبغي أف نقف كقفة احتراـ أبكيَّة عراقيَّة ليذا الشييد 
المظمـك الذي كاف الجميع ينتظر تخرجو طبيبا فإذا بيـ يخرجكف لتشيعو 

ىذا "إلى قبره الحزيف دفينا شييدا ، كعدت إلى قصيدة غزاي التي اسماىا 



إمدكحات الشييد معد غزاي درع : كقدـ ليا بقكلو " أبكى البمد... الكلد 
ـ برصاص 7/4/2004الطائي إلى ركح كلدي الشييد معد الذي استشيد في 

/ األمريكاف في بعقكبة كالذي كاف طالبا في المرحمة الرابعة كمية طب الكندي
لمناسبة الذكرى السادسة الستشياده كتب الشاعر غزاي ... جامعة بغداد 
منذ أكثر مف ألف عاـ ، كضع قدامة بف جعفر الحدَّ بيف : إشارة تقكؿ 

 (األمدكحة)أك  (الِمدَحة)، كبيَّف أف  (األمدكحة)أك  (الِمدَحة)ك (المرثية)
فُتكتب في مدح األمكات ، كألنؾ يا  (المرثية)ُتكتب في مدح األحياء ، أما 

 .كلدي حيّّ فأنت شييد ىا أنا ذا أكتب عنؾ أمدكحات ال مرثيات 
لقد أبكتني قصيدتؾ أك أمدكختؾ كما تحبُّ أف تصفيا لقد جمعت بيا دمكع 
األب المفجكع في قاركرة الفخر كالتكابر عمى الجراح لقد أبكيتني كأنت تقكؿ 

 : عف فمذة كبدؾ الشييد 
 الناعية تفطر قمبي
 أسمِّـ عميؾ يا كلدي
 كأقرأ سكرة الفاتحة،
 ثـ بَدْلَكْيف مف ماء

 دلك مف ديالى
 كدلك مف خريساف

 أغسل مرمر قبرؾ يا معد ،
 كبدلك ثالث مف ماء نير العكر

 أغسل الشاىدة
 :الشاىدة التي تقكؿ 

 ىذا قبر معد غزاي درع الطائي
 ـ4/9/1981ُكلد في 

 /طالب في المرحمة الرابعة 



 جامعة بغداد/كمية طب الكندي
 ـ7/4/2004استشيد في 
 في بعقكبة

 برصاص المحتميف األمريكاف
 أغسل مرمر قبرؾ، كما يغسل إنساف جسده

 كأضع باقتيف مف الكرد عميو
 باقة مف بغداد

 كباقة مف بعقكبة،
 ثـ أقرأ سكرة يس

 كأتبعيا بسكر الّصاّفات كالكاقعة
 كالحشر كالذاريات ،

 كبعدىا ، مثل كل مرة ،
 أتفرغ إلقناع أمؾ بالكفِّ عف البكاء
 بكائيا الذي يشقُّ القمب إلى نصفيف

 كالصخرة إلى صخرتيف
 كيجعل الشعر صعبا ،

 يا امرأتي
 ُقضي األمر الذي فيو نبكي

 لـ تعد ىناؾ فائدةٌ 
بؾِ   .مف الزرِع كالتجارِة كالسَّ

*** 
 قبل أربع سنكات

 حيف اصطفَّ أقرانؾ في كمية طب الكندي
 ليأخذكا صكرة التَّخرُّج ،



 كنَت معيـ
 كنَت معيـ في الصكرة ،
 َمف قاؿ إنؾ لـ تكف معيـ

 كنَت معيـ
 مف حقؾ أف تككف معيـ

 فحقكؽ الشيداء مثل حقكؽ األحياء ،
 كنَت معيـ

 كلـ تنَس أف تبتسـ
 فابتسامة كاحدة 

. قادرة عمى مسح أحزاف كثيرة 
*** 

 ككمة مف القش
 يشتدُّ بيا عاصف الريح
 تمؾ ىي األياـ المتبقية
 مف حياة أبيؾ يا معد ،

 لـ يأخذني الحزف قبل اليـك
رؾ  إلى ىذا الدَّ

 كلـ تنزلق قدمي قبل اليـك
 إلى ىذا المنزلق ،

 قتمني القمق ،
 كعجبلت مكتؾ يا معد

مت شيبي  عجَّ
 رماني الزماف بسيـ

 فأصابؾ ،



 ليتو رماؾ كأصابني ،
 كاف األجل يبحث عني

 كحيف عثر عميؾ
 أعجَب بؾ

 فانشغل بؾ عني
 .كتركني 
*** 

د الحياة  المكت ييدِّ
د الحياة  المكت يبدَّ
د الحياة  المكت يحدِّ
ـ الحياة  المكت ييدِّ

 ُيعيقيا
 ُيمغييا

 ييدرىا ،
 كاإلنساف يصنعيا

 يحمييا
 يحافع عمييا

 يرعاىا
 .إلى أف يككف الذي ال بدَّ أف يككف 

*** 
 الناعية تفطر قمبي

  ىذا الكلدْ 
 أبكى البمدْ 

 ال ينفع اليـك الَجَمدْ 



 أبدا أبدْ 
*** 

 الناعية ال تتكقف
 ىذا كلدْ 
 ذاؾ كلدْ 
 إما معدْ 

 أك ال أحدْ 
 أّكاه ثـ أّكاهْ 

 أبكي عميو كهللاْ 
 حتى يحيف مكتي

 أبدا أبدْ 
 لف يختفي
 مف خافقي
 .ىذا الكلْد 

  
كاستمر غزاي ينكح كينكح قصيدة بعد قصيدة كمقطكعة بعد مقطكعة عمى 

كطكيبل كاف بكائي ... قصيرا كاف عمُرؾ : ذاؾ العمر القصير كىك يصرخ 
كلدتني أمي ... كَقْبمي عرفَت الشيادة ... َقْبَمَؾ عرفُت طريق الشيادة ... 

فتكاممْت دكرة حياتي بيف ميبلدي ... كدفْنُتؾ ىناؾ ... في قرية العكر 
بعد مكتؾ عرفُت ... قبل مكتؾ لـ أكف أعرؼ أيف سيككف قبري ... كمكتؾ 

ىناؾ حيث ينساب ... إلى جانبو تماما ... أف قبري سيككف إلى جانب قبرؾ 
كحيث تزقزؽ عصافير بستاف كالدي ... نير العكر بيدكء مف ناحية الشماؿ 

.  مف جية الجنكب لؤلحياء كلؤلمكات عمى حد سكاء 
 



 صيغة الشعر عند غزاي
اشرت في مقدمة ىذه الكممة إلى كثرت نقاشاتنا أياـ الشباب عف الشعر 

ككنا ... العمكدي أك شعر الخميل كالشعر الحر كمف ثـ الشعر المنثكر 
كلغزاي مذىبو ... نشّرؽ كنغّرب في المذاىب بيف مكافق كرافض كبيف بيف

كىك ما أخذت بالميل إليو كفعبل أخذت أتحكؿ في النظـ إلى الشعر الحر 
كالشعر المنثكر فضبل عف الشعر العمكدي المكزكف المقفى الذي اعتبره 
ترياؽ أكجاعي كمبلذ راحتي ، فالشعر عندي كأنا قد تجاكزت الكيكلة إلى 
الشيخكخة ىك شعكر قبل كل شيء كلكنو شعكر مركز معبر مبدع ممكف 

شفاؼ بصكر جميمة كألفاظ حمكة ذات كقع جميل خزيف مف المعاني 
كالتأمبلت كالعبر كاألمثاؿ كالمعاني ، كلعمو مف باب التبسيط حصر الشعر 

بيذه األلكاف فحسب بل في كل باب منيا أبكاب بل ىناؾ أبكاب كأبكاب كفي 
. الطريق ستتفتح أبكاب 

غزاي شاعر متألق لو لكنو الخاص بالشعر الذي صقمتو تجربة غنية في 
الحياة كشعكر مرىف رقيق كقد نظـ في مختمف أبكاب الشعر مف حيث 

 .البنية الشعرية أك المعاني الشاعرية 
انو ما داـ الزماف كالمكاف كائَنْيف ، فبل يمكف : يعتقد الشاعر األديب غزاي 

ال يمكف أف يكلد الشعر : أف يكلد الشعر إال فييما، كبنظرة مف زاكية أخرى 
إف الشعر ليس شيئا مطمقا كي يكلد مف المطمق ، . خارج الزماف كالمكاف 

دديف المكصكفْيف المعيََّنْيف ، كلكنو ال يتَّجو  إنو يكلد في الزماف كالمكاف المحَّ
دْيف المكصكفْيف المعيَّنْيف المذيف شيدا  في رسالتو إلى الزماف كالمكاف المحدَّ

كالدتو فقط ، بل يتَّجو إلى كل زماف ككل مكاف ، كالذيف يحاكلكف أف ال 
يربطكا الشعر بالزماف كالمكاف ، كال باألحداث كالمسمكعات كالمرئيات 

كالمقركءات المرتبطة بالزماف كالمكاف، إنما يجّركف الشعر إلى ما ىك خارج 
 .الحياة كبعيدا عف مداراتيا كمدارجيا كسبميا كآفاقيا



نو الينابيع كالركافد التي تصبُّ فيو ، : كحكؿ بحر الشعر يعتقد أنَّو  تككِّ
كالزماف كالمكاف ىما أكبر ينبكعيف يعتمد عمييما ذلؾ البحر ، أما األحداث 

كالمسمكعات كالمرئيات كالمقركءات فيي الركافد التي ال غنى عنيا كال 
 .مندكحة مف انتظار ما تجمبو إليو 

كيذكر األستاذ غزاي مثاال منصفا كصادقا كىك أف شاعر العرب األكبر امرأ 
ر لو أف يعيش في القرف الحادي كالعشريف لما قاؿ  قفا نبِؾ : القيس لك ُقدِّ

كىكذا يخمص إلى أنَّو يمكف أف تنطمق مقكلة أف ... مف ذكرى حبيب كمنزؿ
ذا ما حاكؿ شاعر مف العصر الحديث مثبل أف  لكل شاعر زمانو كمكانو ، كا 
يكتب الشعر بالطريقة التي كاف يكتب بيا شاعر مف العصر الجاىمي ، فإنو 
ببساطة لف يككف أكثر مف مقمِّد ، كالتقميد بمعناه الشامل خسارة في اإلبداع 

إف لمشعر قكاعده المعركفة ، كلكف ىذه : ، كىك في الكقت الذي يعترؼ 
ما كسرىا ، أي أنيا ليست نيائية ، كبكممات أخرى ، ال  القكاعد ليس محرَّ

يمكف أليٍّ كاف أف يقكؿ إف قكاعد الشعر ال عكدة عنيا أك ال بديل ليا، أبدا 
إف المجاؿ مفتكح أماـ الشعراء لكسر : كينطمق الشاعر غزاي أكثر ليقكؿ . 

مكسيقى الشعر ، : القكاعد التي تكارثكىا ، فميست ىناؾ قكاعد جامدة في 
الصكرة الشعرية ، المعاني المبتغاة  اإلستخداـ المغكي ، أساليب القكؿ 

 .الخ ...الشعري 
إف قكاعد عمكد الشعر تـ كسر قكالبيا : كيؤسس غزاي عمى ىذه المقدمات 

عمى يد كبار الشعراء ، كما ذلؾ إال ألف الشعر يرفض كل القكالب ، ككل 
ف بدا جديدا في بداية عيده ، فانو سيككف جامدا بمركر الزمف  قالب حتى كا 

، كحتى إف لـ يجد ذلؾ القالب مف يكسره ، ليذا السبب أك ذاؾ ، فاف 
ر الذاتي ،  تقمبات الزماف عميو ستقكده إلى فقداف البريق فالجفاؼ ثـ التكسُّ

ر الكمي   .كأخيرا التكسُّ



كينعى أبك معد عمى الذيف يطمبكف مف الشعراء النسج عمى منكاؿ القديـ 
إذا أنشدَت صدر البيت عممَت ما يأتي في )كجعل الشعر مف النكع الذي 

، فإنما ىـ ينسكف أف القديـ بحد ذاتو كاف في زمانو كمكانو خمقا  (عجزه
ضافة ، ككاف فيو التكتر اإلبداعي ككانت فيو  جديدا كاكتشافا كريادة كا 

الشحنة التجديدية ، كينسكف أيضا أف لمزماف الجديد كلممكاف الجديد خمقيما 
بداعيما  ضافتيما كتكترىما كشحنتيما كا  الجديد كاكتشافيما كريادتيما كا 

 .الذي ال يمكُف إنكاره 
كيقكؿ غزاي مقاالتو ىذه ال لعجز عنده عف نظـ الشعر العمكدي التقميدي 

فيك متمكف منو تمكنو مف التحرر في فضاءات األلكاف الشعرية األخرى كلي 
يقكؿ في أبيات لو . عمى قكلي ىذا نماذج رائعة مف الشعر العمكدي 

 :بصفتو جد العراقييف في فيميو كمبادئو  (ع) عميٍّ ـ اإلمامخاطبا
ـْ يػػػا سيِّدي  كبقيَت كحَدَؾ في الزَّماِف األسػكدِ ***ذىَب الذيف ُتحبُُّي
َر اإلخبلُص مثل زجاجػػةٍ   سقطْت كصاَر الحبُل في كفِّ الرَّدي***كتكسَّ

 كُقِتمَت حيػػػف رفعَت سيَف الُمنِجدِ ***ال لمُمفِسدِ : قكتمَت حيف صرختَ 
ـَ بػػاٍب مػػكَصدِ ***مْف يفتُح الباَب التي قد ُأكِصَدْت   فاليكـَ نحف أما

 ِمػْف بعِد أْف صاَر العراُؽ ببل يػدِ ***لـ يبَق إال أْف تككَف لنا يػػػداً 
 . كىك شعر عمكدي رقيق في سبللـ اإلبداع الشعري 

 :لؤلؤة ديالى .. كيقكؿ غزاي في قصيدة عمى بحكر الخميل تتحدث عف بيرز
ـِ الغالي ليالييػػػػػا  ***ِقْف عند بيرَز كاسأْؿ عف معالييػػا  مضاءٌة بالدَّ
 كُحرًَّة َبرًَّة  تبقى عكالييػػػػػػا ***كانْت كلّما تزْؿ تمشي عمى ألػػػقٍ 
 إاّل إلى الخيِر ما سارْت أىالييػػػا ***إاّل عمى الحبِّ ما قامْت كال قعػػدْت 
 كالكرُد كالغيث صاركا مػف َمكالييا***أصيمٌة مف عيكِف األصػػػِل منبُعيا 
 أّما الجباُؿ فبعٌض مػػػػف أعالييا***عمياُء في كلِّ ما قالْت كمػػا فعَمْت 
 ككـ تغاُر الآللي مػػػػػف آللييا***في جيِدىػػا المؤلُؤ المكنكُف مؤتمقٌ 



بيُع الذي ينثاُؿ مزدىراً   سكى انعكاٍس لبعٍض مػػػف معالييا***كمػػا الرَّ
 كسكؼ تبقى تكالي مف يكالييػػػػا***كالْت عراَؽ األماني كأنتمْت ألقاً 

 خمسكَف خمسكَف مف أغمى غكالييػا***خمسكَف مف أىِميا صاركا ككاكَبيا
 فكاَف ما كػػػاَف حّتى اندؾَّ عالييا***في ليمٍة كػػاف فييا الغدُر مرتعشاً 
كُد في صمػفٍ  فحاُت السُّ  كالحرُّ يخشى كثيرًا ِمْف َتكالييػػا***تكالِت الصَّ

ْف قصَرْت  ُؿ ما فييا كتالييػػػػا***ىي المسافاُت إْف طاَلْت كا   المكُت أكَّ
لسكَؼ يبقى أميرًا في أعالييػػػا ***لكفَّ َمػػػْف عانَد المحتلَّ منتصراً 

 
كال شؾ في أنيا قصيدة عمكدية رائعة في بنائيا كنظميا كمعانييا ككمماتيا 

.  كمكسيقيتيا
كما انو شاعر مبدع عمى طريقة الشعر الحر اسمع لو يقكؿ في إحدى 

 " :الطُّرَؽ مغمقٌة فإلى أيَف تريُد؟"قصائده مف الشعر الحر 
ـِ راِي القدي  ىنا في السَّ

 رأيُتؾِ 
 كانْت عيكُنِؾ تممُع كالثَّمِج فكؽ الجباؿِ 

بلـُ عميُكـْ : ككانْت خطاِؾ تقكؿُ   السَّ
 تمشي كراَءؾِ  (بيرزَ )ككانْت بساتيُف 
 مشَي الجنكدِ 
 ككاف كبلمي

 يحاكُؿ أْف يجمَع الياسميَف الحزيفَ 
 لينثَرُه فكؽ رأِس المساِء الجميلِ 

ـُ سرِّي  (خريسافَ )ككنُت كنيِر   أكت
 كاحمُل أكزاَرُه طائعاً 

عراءُ   خرَج الشُّ



 :كأخرجني مف صناديِق يكمَي صكُت صديٍق 
 … تعاَؿ معي
 ! طيِّبٌة اليكـَ  (بعقكبةَ )ػ رائحُة 

بتِ  (بعقكبةَ )ػ الّرائحُة الطَّيِّبُة في   يكـَ السَّ
 أمٌر طبيعيّّ 

 فالجميبلُت يخرجَف في ىذا اليكـِ
ـِ   (أبي إدريس)لزيارِة مرقد اإلما

 ػ كما العطُر الذي يستخدمَنُو ؟
 (خريساف)ػ  زىُر البرتقاِؿ كماُء 
 تعاَؿ معي يا صديقي

 ديكُنَؾ أكثُر مّما ستجمُعُو في ثبلثيَف عاماً 
 ثبلثكَف فكَؽ ثبلثيَف سّتكفَ 

 ماذا ؟
كلقد كتبت لغزاي ... كىك شعر رقيق كلطيف كتتراقص بو الصكر متتابعة 

أخي غزاي بيذه المناسبة قرأت شيئا مف شعرؾ فكجدتو قمة : تعميقة تقكؿ 
كمفخرة ، كلشدَّ ما أثارني أف ُيسّمى البعض بالشعراء كما ىـ مف ىذه 

رجعت ... الصناعة بشيء ككأني بيـ ىـ الغاككف الذيف أشار ليـ القرآف 
إلى المنشكر مف قصائدؾ فأفرحني أف أرى صديقي متألقا في ذرى الشعر 

... في زمف يكثر بو األدعياء كىذه كذلؾ جزء مف محننا في العراؽ ... 
  .صبرا أييا الطائي فمـ يبق الكثير كىذا ما يصبِّر أخكؾ 

 ديكاف ذىب
كلـ تتكقف حنجرة غزاي عف الشدك كلـ يكف قمبو عف النزؼ ككاف ديكاف 

ىك استمرار الشدك كاستمرار النزؼ ككانت كل كممة فيو تقكؿ معد " ذىب"
معد ذىب معد ذىب لقد كاف ابنؾ يا غزاي ذىب في معدنو لكنو . معد معد



إف في عنكاف الديكاف تكرية يعرفو األلباب فقد ... ذىب إلى عالـ الخمكد
 . جمع كصف ذات الراحل كحركة الكجكدية 

يسبح في عالـ مف التداعيات تتشابؾ بيا " ذىب"غزاي في ديكانو الجديد 
التكاريخ كاألدياف كالعادات كالتقاليد كالكاقع كالماضي لتصل إلى الحكـ 

النيائي أك الفتكى بمغة الفقياء كبيت القصيد بمغة الشعراء كىك صرخة 
كغزاي مف نكع العراقييف الذيف . التحذير بالكيل الذي يحل في العراؽ 

يؤمنكف بأف الحب أكبر مف الكره كأف عصافير الحقكؿ أكبر مف طكاغيت 
كيحمـ أف لعصافَيُر الحبِّ التي تنقُر قمَب الّطاغيِة السجكف لذلؾ ينشد 

بيِع  ُرني بالرَّ  ...العصافيُر تبشِّ
لمعصافير حضكر كبير في شعر غزاي كلمدينتو الجميمة بعقكبة حضكر 

أّخاذ كقكيّّ كمؤثِّر فيك يغني ليا كلنير خريساف كلبيرز كلنير العكر كما 
كفكؽ كل ىذا ... أنو داعية لمحب كاإلنسانية كمناىض لمبغض كالكراىية 

إنو ... كذاؾ فيك المرتل في معبد الخمكد النشيد العراقي األزلي لمعراقييف 
كما أدراؾ ما تراب العراؽ ؟؟ إنو ذاؾ التراب الذي ... بقية تراب العراؽ 

يطير ذكاتنا ميما مالت بنا الظركؼ كحاربتنا الدىكر كتباعدت بيننا األكطاف 
ككأني بغزاي يخاطب العراؽ في كل كممة خطيا يراعو بل تحكؿ إلى صكفي 
اتحدت في مخيمتو ككعية كل المفردات ، معد ، بعقكبة ، الصداقة ، األرض 
، البساتيف ، كميا تكحدت بشئ اسمو عراؽ عراؽ عراؽ كىك تكحد يحس بو 
كل عراقي شرب مف ماء دجمة كالفرات كبني لحمو كعظمو مف تربة الرافديف 

د فينا منذ أبينا العراقيِّ األكؿ آدـ ثـ أبينا العراؽ الثاني .  إنَّو إحساس يتكحَّ
ثـ أباء العراقييف سرجكف كحمكرابي ... نكح ثـ أبينا الثالث إبراىيـ 

 .كنبكخذنصر كعمي كالحسيف كالعباس كككك
يتميَّز شعر غزاي بحيكيَّة الصكر كتدفقيا كبمقدرتو عمى عرض الكممات 

المترادفة كالمتعارضة كالمتناغمة في سياؽ لكحات فنية ليا بنائيتيا اآلسرة 



ككُب شاٍي كتّنكرٌة "لنأخذ مثبل قصيدتو في ديكف ذىب التي اسماىا . 
 " :قصيرةٌ 

 الشيُء الحمُك الكحيُد في حياِتنا 
 نحُف العراقيِّيَف 

 ىك ككُب الّشاِي الذي نشرُبُو في بيكِتنا  
ِر    كَّ  ممزكجًا مع ثبلِث مبلعَق ِمَف السُّ

*** 
 حيف أصبحْت أيدينا قاصرةً 

 .أصبحْت تنكراُت نساِئنا قصيرًة 
*** 

 منذ أكثَر ِمْف نصِف قرٍف 
 كنحُف نكتُب القصائَد الحرَّةَ 

 كلكفَّ ُأمََّتنا
 .ما زالْت غيَر حرٍَّة 

*** 
 نحُف العراقيِّيفَ 

 لـ نعرْؼ مّما ىك حرّّ 
 :سكى شيئيفِ 
عُر الحرُّ   الشِّ

ىُف الحرُّ   كالدُّ
*** 

 كـ ِمَف النَّيازِؾ تسقُط عمى األرضِ 
 كلَّ ليمٍة 

 !كلكفَّ األرَض ما زالْت عمى حاِليا 



 كىكذا نحُف العراقيِّيَف 
*** 

 ال عجَب في أْف يككَف في باطِف أرِضنا
فطِ   ِمَف النِّ

 ما يكفي أللِف سنٍة قادمٍة،
 فقد دفنَّا فييا

عِر  ـٍ ِمَف الشِّ  ثبلثَة آالِؼ عا
*** 

 عندما نسيرُ 
 نحُف العراقيِّيفَ 

 فإنَّنا نسيُر عمى ضكِء قمكِبنا
يفَ   كلذلَؾ ترانا غيَر ميتمِّ
 .إذا ما انقطَعِت الكيرباءُ 

*** 
 أركاُحنا نحُف العراقيِّيفَ 

 ليسْت نحمًة تيكي عمى زىرٍة 
 ثـ سرعاَف ما تنتقلُ 
 إلى زىرٍة أخرى ،

 ال
 أركاُحنا نخمةٌ 

 .تضرُب جذكَرىا عميقًا في األرِض 
  

ف ىذه المعاني ىي اإلبداع المتميِّز  .إف ىذا التناغـ ىك الشعر حقا كا 
  



يطكؼ في مدف العالـ " ككلُّ مدينٍة ىي في شأفٍ ... مدٌف "كغزاي في قصيدة 
باْب كيمر عمى باريس  ليرصد معاني الحياة فييا فيمر عمى لندف تحت الضَّ

ـْ ماٌء يجري في نيْر : ليقكؿ  ىنا الجميُع يمّركَف ِمْف تحِت قكِس النَّصْر كأنَُّي
ـ شطره لُدبي  لكف ىذه المدف بجماليا كتطكرىا كثرائيا كسبلميا . ، لييمِّ

سرعاف ما تغادر خاطره ليعكد لمكاقع إلى مدينتو المعذَّبة ليقكؿ عنيا إنيا 
 :مدينٌة تعرفكَنيا ، يقكؿ كىك يغرؽ بدمكعو الحارقة 

 ىنا
 سترى الخكَؼ كثيراً 

 سيككُف عيُشَؾ مريراً 
 سيككُف ليُمَؾ ُمداَىمًا بالممثَّميفَ 

يطراِت الكىميَِّة ،  كطريُقَؾ مقطكعًا بالسَّ
 كاألسئمُة الشيطانيَُّة ستستكقُفؾَ 

 :عمى حيِف غرَّةٍ 
ـِ أنَت ؟  ِمْف أيِّ األعما

 ِمْف أيِّ عشيرٍة ؟
 ِمْف أيِّ مدينٍة ؟

 ِمْف أيِّ حيٍّ في المدينِة ؟
 ،!أعطني جنسيَتَؾ 

 شقاؽٌ 
 كنفاؽْ 

 قطُع أرزاؽْ 
 ...كقطُع أعناؽْ 
 ؟  (الكاؽ كاؽْ )ىل أنا في 

 .ال، أنَت في العراؽْ 



 ىل أنا محككـٌ عميَّ ِبُعقكبْة ؟
  (َبْعقكبةْ )ال، أنَت في 

لقد تمكَّف الشاعر مف تككيف صكرة فذة عف معاناتو استخدـ فييا 
المتناقضات لمكصكؿ إلى ىدفو في الدعكة لمكطنية كالسبلـ كفي نقد التكبر 

كنبلحع إصرار غزاي عمى ذكر بعقكبة كىي مدينُة ... كالطغياف كاإلرىاب 
كيكتب كذلؾ عف مكضكعو ... الّشاعِر كىي مركُز محافظِة َديالى في العراؽ 

 2011 كالبعقكبيُّ 2009البعقكبيُّ : البعقكبيِّ األثير بيانات كنداءات منيا 
  ... 2012البعقكبيُّ ك

كيؤكد الطائي عمى أىمية القمـ الحر في بناء الحياة فيخصو بقصيدة مف 
كقد اشتممت كذلؾ " ليكف عندَؾ قمـ... القمـ "ديكانو الجديد تحمل عنكاف 

ـُ َلُو رأٌس : عمى الكثير مف المعاني اإلبداعية يقكؿ فييا  كلكْف ليس ... القم
ـُ ... كلذلؾ ال يمكُف أْف ينحني ... َلُو رقبٌة  يُف ببل ... إذا ماَت القم ظلَّ السَّ

ـْ ... أٍخ  ـْ كال زلَّةُ  قم جرِة الطَّيِّبِة ... زلَّةُ  قد ـُ الخيُِّر كالشَّ َمِف امتمَؾ ... القم
ـَ صاَر َلُو لساناِف  مِس َلُو ضياٌء ... القم ـُ مثَل الشَّ كمثَل القمِر َلُو ... القم

يِف َلُو حدّّ ... نكٌر  كمثَل البحِر َلُو ... كمثَل الجكاِد َلُو عناٌف ... كمثَل السَّ
ـِ... إجعِل القمـَ . كمثَل اإلنساِف َلُو شرؼٌ ... مكٌج  كال تخْف ... ساريةً  لمَعَم

 .عمى أيِّ شيٍء ... بعَد ذلَؾ ِمْف أيِّ شيٍء 
  

يتقد الشاعر بإنسانية طاغية كيكلد مف " أييا اإلنساف... أخي "كفي قصيدة 
المعاني الكثير مف اآلفاؽ المضيئة الممكنة المصطبغة بصبغة اإلنساف 
 :كالكحدة اإلنسانية لقد تمازجت مع ىذه القطعة الفنية الراقية التي تقكؿ 

 القمُب الذي ليَس فيِو رحمة ْ 
 .ليس سكى لحمة ْ 

ماُء زرقاءُ   السَّ



ماُء زرقاُء أينما كانْت،  السُّ

 فمنكْف نحُف البشُر 
ماءِ   كالسَّ
 .أينما ُكّنا

 أيُّيا البشرُ 
 ككنكا بشرا

 .ال تككنكا شرَّا
 كمُّنا آلدـَ 

 فتعاَلكا نتفاىـْ 
 .ال نتصادـْ 
 نحُف البشرُ 
بيضانًا كّنا 

 أـ كّنا سكداناً 
 إناثًا كّنا

 أـ كّنا ذكراناً 
 جعَل هللُا لنا أسنانًا بيضًا،

َد هللُا أسناَننا  كحَّ
ْد نحفُ   .قمكَبنا... فمنكحِّ

 تعاَلكا 
 ِمْف أجِل أْف نجعْل ِمَف األرِض جنَّةً 

 سيرانا هللاُ 
 كيرضى عّنا

 .كسُيدخُمنا الجنةَ 
 أنا ِمْف تراٍب 



 كأنَت ِمْف تراٍب 
 كمُّنا ِمْف تراٍب 

  
المغنِّي "كيترؾ الطائي غزاي آخر بصمة لو في ديكاف ذىب قي قصيدة 

اسمعو كقد ... ليعمف فييا مأساتو كمأساة العراؽ كمأساة العالـ " األخيرُ 
تدافعت الكممات تنسكب عمى أكراقو دما عبيطا مشبعا بألـ حزيف كحزف 

مآذف العراؽ كمقابر بغداد كالنجف لكنو حزف كمأساة تتخمميا كمضات أمل 
 :مرتقب يقكؿ 

ـُ يركُض   ما عاَد العال
 خمَف الكردِة كالعصفكْر،
 ما عاَد العّشاُؽ يمكتكفَ 
 لكي تزىَك ألكاُف الكردة ِ 

 كيعيَش سعيدًا قمُب العصفكْر،
 فابِؾ إذف يا قمبي

 إنََّؾ لف تقدَر أْف ُتخمَد كحَدَؾ 
ـُ ِمْف ناٍر في ىذا التُّنُّكْر   .ما تتضرَّ

يف ِ  ـُ الصَّ  ما عادْت أّيا
 حكاياٍت كسماًء صافية ً 

ُؿ أمطاِر هللْا ،  كذنكبًا تغسُميا أكَّ
 .ما جاَء إلينا ما كّنا نتمّناْه 

 ما عاَد الفبلُح يغّني لعيكفِ  الخيلْ ،
 ما عاَد الّشاعُر يتأمَُّل 

 في حدقاِت الميْل ،
 كما عاَد الطبلُب يعيشكَف مع المتنّبي



ـْ ،  كأبي تّما
 ،! اسكْت يا قمبي ما تمَؾ األحبلـْ 

ـُ إسمنتًا كحديداً   صاَر العال
 كدخانًا كنفاياْت،

ـُ عرباٍت كاقفة ً   صاَر العال
 كجيادًا ىاربةً ،

 عرباتٍ 
 عرباْت،

ـُ جيبًا مثقكبًا بالماؿْ   صاَر العال
ـُ قمبًا ِمْف صخرٍ ،  صاَر العال

 يرمي الخبَز إلى البحِر اليائج ِ 
 كيبيُع األطفاْؿ،

 .ما َأسكَأ تمَؾ األحكاؿْ 
ديكاف ذىب لؤلديب الشاعر غزاي درع الطائي إضافة نكعية لؤلدب العراقي 

الحديث لو لكنو المتميز كلعو طعمو الخاص كأرجك أف يككف تقديمي 
المتكاضع ىذا قارب إبحار في شعر غزاي ، كىذا ما آمل أف يجده القارئ 

 .الكريـ كىك يجكؿ في صفحات الديكاف 
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القصائد 
 



عمى ىذِه الببلْد  (أكيمي  )
 

األفعى التي َسَرَقْت ُعشبَة الخمكِد ِمْف كمكامَش 
ما زالْت تمارُس نشاَطيا الخبيَث 

عمى ضفَتي دجمَة كالفراِت 
 (أكيمي  )
عمى ىذِه الببلْد  (أكيمي  )

ماْد  ىذِه الببلِد التي استكطَنيا الرَّ
كتياكْت فييا الِعماْد 

كاشرأبَّْت فييا رؤؤُس الفساْد  
كاشتعل رأُسيا شيبًا 

ْت عيناىا ِمَف الحزِف  كابيضَّ
حتى أصبحْت أرَض البياِض  
كاْد  ِمْف بعِد أْف كانْت أرَض السَّ

 (أكيمي  )
عمى ىذِه الببلْد  (أكيمي  )

ال حكمٌة 
كال مكعظٌة حسنٌة 

كال جداٌؿ بالتي ىي أحسْف 
كاإليماُف يكاُد يتكثَّْف 

انكسرْت مصابيُح أديسكْف 
كتبعثرْت جميكريَُّة إفبلطكْف 

كاحترقْت مدينُة الفارابيِّ الفاضمُة  
ـِ ابتمَعُو حكُت البلجدكى  كقمُر الكبل



 (أكيمي  )
ـَ عزمًا  لـ َيِجِد هللُا ألبينا آد

نا كمكامُش ُسِرَقْت منُو ُعشبُة الخمكِد  َكَجدُّ
كأخاُؼ أْف ُنضيَِّع نحُف العراَؽ 

 (أكيمي  )
عمى العراِؽ  (أكيمي  )

إفَّ يأجكَج كمأجكَج مفسدكَف في العراِؽ 
ـْ سّدًا ؟  فَمْف يجعُل بيَننا كبيَنُي

ـْ سّدًا  َمْف يجعُل بيَننا كبيَنُي
مِس   كقد بمَغ ذك القرنيِف مغرَب الشَّ

!. كظلَّ ىناَؾ ؟
الببلُد في دائرِة اإلختبلِؼ 

ياسُة في مربَِّع التَّخالِف ال التَّحالِف  كالسِّ
كاإلقتصاُد في مثمَِّث التَّخمُِّف 
يَُّة في مكعَِّب الحديِد  كالحرِّ

دكَف يؤكِّدكَف  :  كالُمجدِّ
ـُ الكقِت فما ِمْف جديٍد   َعُقمْت أرحا
ـِ التَّبلميِذ  لـ تعْد ىناؾ حاجٌة لتعمي

ـِ  معنى الخطِّ المستقي
بعَد أْف أصبحِت الخطكُط الممتكيُة ىي الّسائدَة 

في كلِّ المجاالِت 
كمَع ذلَؾ 
مَع ذلَؾ 

أدعك كزارَة التَّربيِة  



ـِ  إلى التَّريُِّث في رفِع مكضكِع الخطِّ المستقي
ياضّياِت  ... مف كتاِب الرِّ

الكطنيَُّة انتقمْت ِمَف اليندسِة المستكيِة  
ماِت  إلى ىندسِة المجسَّ

كال تصُمُح الببلُد حّتى يصُمَح العباُد 
ال تصُمُح الببلُد ىذِه الببلُد  

حّتى يصُمَح العباُد  
ٌع بدمكِع الثَّكالى كاألرامِل كاليتامى  منديمي ُمنقَّ

كاليائسيَف كالحائريَف 
كقممي يرتعُش بيَف أكراقي 

رِع في لحظِة اإلنيياِر  مثَل ُمصاٍب بالصَّ
كقصائدي غيُر قادرٍة عمى َحمِل ىمكـِ الجميِع 

ِؿ أككسيِد األحزاِف  الرِّجاُؿ يختنقكَف بأكَّ
كاألعزَُّة يذىبكَف سالميَف 

ؤكِس  مي الرُّ كيعكدكَف ميشَّ
بِّ العدليِّ  إلى ثبلجاِت الطِّ

خْذ عصاؾ كارحْل : يقكُؿ العابركَف لي 
كأنا لف أفعْل 

البقاُء في الببلِد في سبيِل الببلِد 
... مثَل الجياِد في سبيِل هللِا 

انتظاٌر بعد انتظاْر 
كال يمرُّ بالمحطِة قطاْر 

كنُت أظفُّ أفَّ اإلخكَة ال يخكنكَف 
كخانكا 



كأفَّ الماَء ال يخكُف 
كخاْف 

كبعَد أْف خاَف الماُء 
ىل ِمَف المجدي تقميُب الَعَتِب مع الّناِر 

خانكا  
كخاْف 

خاْف  ليس سكى الدُّ
فكؽ مسطَِّح الماِء 

كفي سماِء اإلخكاْف  
ـِ ال ينقطُع  كىديُل الحما

 (يا كككتي كيف أختي ؟  )
أيَف ُأختي ؟  (يا كككتي  )

ذىبْت كبقي ظمُّيا 
 (يا كككتي  )

أيف أخي ؟ 
خرَج فابتمعْتُو سّيارٌة  

مزدحمٌة بخمسِة ممثَّميَف 
 (يا كككتي  )

أيَف جاري ؟ 
جثَُّتُو شكىدْت منحدرًة مع الماِء الجاري  

 (يا كككتي  )
أيف كلدي ؟ 

بي دانياَؿ في قريِة   (العكر  )حيّّ في مقبرِة النِّ
 (يا كككتي  )



 (يا كككتي  )
دكُر غيظًا  اشتعَمِت الصُّ

فاشتعمْت رؤكُس النَّخيِل شيبًا  
أعرُؼ أفَّ المكَت يجيُئني 

كلك كانْت بيني كبيَنُو سبعُة أقفاٍؿ 
ال كبلـَ لي مع األعمى 
كبلمي مع الذي يتعامى 

 (أكباما  )ال كبلـَ لي مع 
: كبلمي مع العراقيِّيَف 

... ليسْت ِمْف بطكلٍة في قتِل األِخ 
أنا أحمُل الجنسيََّة العراقيََّة 

كأنَت تحمُل الجنسيََّة العراقيََّة 
كأنتـ تحممكَف الجنسيََّة العراقيََّة 

إذْف فنحُف إخكٌة  
كليس مثَل اأُلخكَِّة في الكطِف ِمْف ُأخكٍَّة  

ىذِه الببلُد منخنقٌة 
ىذِه الببلُد مكقكذٌة 
يٌة  ىذِه الببلُد متردِّ
ىذِه الببلُد نطيحٌة 

ـْ  كلذلَؾ فإفَّ لحَميا حرا
ـْ  حرا
ـْ   حرا
ـْ  حرا

بلـْ  عميِؾ يا ببلدي السَّ



عصافيُر الحبِّ تنقُر قمَب الّطاغيِة 
 
 (1 ) 

ِمْف أعمى ُبرِج إيفَل 
ـِ باريَس الخبلبِة  يمكُف رؤيُة معال

كِمْف أعمى برِج قمبي 
يمكُف رؤيُة جماِلِؾ األّخاِذ 

 (2 ) 
ـ قامِت الثَّكرُة الفرنسيَُّة 1789في عاـ 
ـ قاـ في باريَس برُج إيفَل 1889في عاـ 
ـ رحَل سمفادكر دالي 1989في عاـ 
ماذا سيحدُث ؟ ... ـ 2089في عاـ 

 (3 ) 
ـِ قبٌح كَجماٌؿ  في العال

ُة الَجماِؿ أثقَل  كلكي تككَف كفَّ
 عمينا أْف نككَف فييا

 (4 ) 
عُب نفَسُو بنفِسِو  ـُ الشَّ متى يحك

 كليس عف طريِق الككبلِء ؟

 (5 ) 
باِح  ِؿ الصَّ عندما رأيُتِؾ مع أكَّ

أحسسُت  
تيِف   مَس أشرَقْت مرَّ أفَّ الشَّ



 (6 ) 
مُس  أنِت التي أشرْقِت عميَّ اليكـَ ال الشَّ

 (7 ) 
ـْ يا َمْف تبحثكَف عف الخبِز األبيِض  أنُت

ـْ سكى   ليس أماَمُك
كداءَ   أْف تزرعكا األرَض السَّ

 (8 ) 
عصافيُر الحبِّ تنقُر قمَب الّطاغيِة 

ُر مناقيُرىا  فتتكسَّ
 إنَّيا تنقُر صخرةً 

 (9 ) 
لكِل إنساٍف طكٌؿ كَعرٌض 

العمُل : طكُلُو 
 الحبُّ : كَعرُضُو 

 (10)  

الحياُة 
نميك بيا صغارًا 
كتميك بنا كبارًا 

 (11 ) 
بحيرُة الكجِع 

أكثُر عمقًا ِمْف بحيرِة البجِع 
 (12 ) 

إذا تزكََّج الجبلُد 



كرسيَّ الببلْد 
فعمى أىِل الببلْد 
إعبلُف الِحداْد 

كاِج  حتى يقصـَ هللُا ظيَر ذلَؾ الزَّ
 بمكٍت أك طبلؽٍ 

 (13 ) 
لـ أعُد ِمَف الذيف يسألكَف عف األمشاِط 

 بعَد أْف تساقَط َشعري 

 (14 ) 
رِؼ  الذي ال يحرُص عمى الشَّ

رُؼ ال يحرُص عميوِ   الشَّ

 (15 ) 
ثكَف عف اإلخكاِف  بعُض الذيف يتحدَّ

ركَف قابيَل كىابيَل  يتذكَّ
ركَف مكسى كىاركفَ   كال يتذكَّ

 (16 ) 
جرُة المثمرةُ   الشَّ

ىي األكثُر تعرُّضًا 
 لمقذِؼ بالحجارةِ 

 (17)  

الحفرُة كالعمُر متناقضاِف 
الحفرُة كمَّما أخْذَت منيا كُبَرْت 
كالعمُر كمَّما أخْذَت منُو َصُغَر 



 (18 ) 
شكرًا لمحبِّ عمَّمني أْف أككَف مسامحًا 

 (19 ) 
مِت غيُر مقبكلٍة  شيادُة الصَّ

 (20 ) 
الحقيقُة مكجكدٌة 

كلكْف عمينا إضاَءُتيا 
 (21 ) 

ـٍّ بالحكمِة  إذا كنَت غيَر ميت
ال تكْف شاعرًا 

 (22 ) 
حناجُرنا  

ُر منيا األناشيُد العظيمُة  متى تتفجَّ
 (23 ) 

مطُة كديعٌة  السُّ
عُب إلى المؤَتَمنيَف  ُيسمُِّميا الشَّ

 (24 ) 
الممكحُة في البحِر صفٌة أصميٌَّة 

 (25 ) 
الذَّىُب غاٍؿ 

دَؽ أغمى  كلكفَّ الصِّ
 (26 ) 

عمى كزارِة التَّخطيِط 



َدنا بإحصائياٍت يكميٍَّة دقيقٍة عف  : أْف تزكِّ
عدِد العراقييَف الذيف ُيقتمكْف 

عدِد الذيَف ُيجرحكْف 
ركْف  عدِد الذيَف ُييجَّ
عدِد الذيف ُيياجركْف 

جكْف  عدِد الذيف يدخمكَف السُّ
عدِد الذيف يدخمكَف المستشفياِت قيرًا 

لنعرَؼ كـ بقَي منيـ عمى قيِد اإلنتظاِر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطُّرُؽ مغمقٌة فإلى أيَف تريُد؟
 

ـِ راِي القدي  ىنا في السَّ

 رأيُتؾِ 

 كانْت عيكُنِؾ تممُع كالثَّمِج فكؽ الجباؿِ 

بلـُ عميُكـْ : ككانْت خطاِؾ تقكُؿ   السَّ

 تمشي كراَءؾِ  (بيرَز  )ككانْت بساتيُف 

 مشَي الجنكدِ 

 ككاف كبلمي

 يحاكُؿ أْف يجمَع الياسميَف الحزيفَ 

 لينثَرُه فكؽ رأِس المساِء الجميلِ 

ـُ سرِّي  (خريساَف  )ككنُت كنيِر   أكت

 حمُل أكزاَرُه طائعاً أك

….. 

عراُء كقالكا قصائَدُىـْ   كقَف الشُّ

….. 

ىا الحربُ  َُ  إفَّ

يَُّة الكرِد في خطرٍ   حرِّ

عراءُ )  ـْ أيُّيا الشُّ  ( دافعكا عف قصائِدُك

 العصافيُر ترقُب ِمْف فكِؽ أشجاِرىا

  : عجبلٍت محمَّمًة بالعتاِد فتسأؿُ 
 ماذا سيحدُث ؟

عراءِ  )  جيٌل جديٌد مف الشَّ

 ( ييزُّ عصاُه بكجِو البراري 

http://www.alefyaa.com/?p=12948


عراُء كقالكا قصائَدُىـْ   ىنا كقَف الشُّ

 ككقفُت أماَمِؾ مرتبكاً 

 ال تساعُدني تمتماتي

فِف المبحراتِ  ُؽ في البحِر كالسُّ  فُرحُت ُأحدِّ

 كفي الميِل كالكيلِ 

ـِ الزّاىراتِ   كاألنج

 كفي المستحيلْ 

 كفي رحمٍة ليس فييا دليلْ 

ليْل ؟  كأيف الدَّ

 كأيُّ دليْل ؟

َق َمْف كاف في قاعِة األمسياتِ )   كصفَّ

 ( كما كنُت مف بيِنِيـْ   

….. 

عراءُ   خرَج الشُّ

  : كأخرَجني ِمْف صناديِق يكمَي صكُت صديقٍ 

  … تعاَؿ معي

  ! طيِّبٌة اليكـَ  (بعقكبَة  )ػ رائحُة 

بتِ  (بعقكبَة  )ػ الّرائحُة الطَّيِّبُة في   يكـَ السَّ

 أمٌر طبيعيّّ 

ـِ  فالجميبلُت يخرجَف في ىذا اليك

ـِ   ( أبي إدريس )لزيارِة مرقِد اإلما

 ػ كما العطُر الذي يستخدمَنُو ؟

 ( خريسافَ  )ػ زىُر البرتقاِؿ كماُء 

….. 



 تعاَؿ معي يا صديقي

 ديكُنَؾ أكثُر مّما ستجمُعُو في ثبلثيَف عاماً 

 ثبلثكَف فكَؽ ثبلثيَف سّتكفَ 

 ػ ماذا ؟

….. 
 قصائُد حّبي معطَّرٌة بندى الياسميِف الحزيفِ 

 أيمكُف أْف أمنَح الحبَّ لمعابريفَ ) 

  (كما ُيمنُح الكرُد ؟  

 يا كطني ىذِه كردٌة لؾَ 

 يا كطني ُكَرُة الحزِف بيف يديؾَ 

 كقمبي عميؾِ 

ـُ بيا الكزفُ   كىذي القصيدُة ال يستقي

 خفُت عميَؾ ِمَف البرِد يا كطني) 

 فارتبكتُ 

 ( كأغمقُت نافذتي

….. 

 الكاحُد أصبَح اثنيفِ 

 كاإلثناِف أصبحا ثبلثةً 

 كالثَّبلثُة أصبحكا أربعةً 

 كاألربعُة أصبحكا خمسةً 

 خمسةً 

 أصبحكا خمسًة أيُّيا الفقيرُ 

جاجُة مف الطُّيكِر لكنَّيا ال تطيرُ   الدَّ

 خمسٌة ِمَف النُّجكـِ لي



 كالبقيَُّة لآلخريفَ 

 …  كلكفْ 

 بعد اشتباِؾ الخطكِط كاشتداِد الخطكِب 

 امتؤلْت سفينتي بالثُّقكِب 

 كسقَطْت أعزُّ نجكمي

  ( النبيِّ دانياؿَ  )فدفْنُتيا في مقبرة 

 كسَط دمكعي المجنكنةِ 

 …  كأسفي الذي تكاُد الجباُؿ تنشقُّ لوُ 

 إنَّني أنظُر إلى كطني بقمبي ال بعيني

 نائـٌ في حقيبتي (المتنّبي ) 

 كقمبي ال يدؽُّ في صدري 

 كأعكُذ بربِّ الفمقِ 

ةِ  قَّ  كِمْف نافذِة الشُّ

 ُتْخِرُج زكجتي رأَسيا

َعني  فأراىا كأحسُب أًنيا تريُد أْف تكدِّ

 فأفرحُ 

 :  كلكنَّيا تصيحُ 

 !يقكلكَف إفَّ الطُّرَؽ مغمقٌة فإلى أيَف تريُد ؟

 

 

 

 

 

 

 



 مسؤكليُة إعالِة العصافيرِ                  
 

 ( خريسافَ  )مزاجي خابٌط مثل نيِر 

ـِ العدكافِ   ككّفاَي باردتاِف مثَل أّيا

 كأحزاني مرميٌَّة عمى رصيِف الكضِع الّراىفِ 

 مثَل أحماٍؿ ال يمكُف رفُعيا

 :  كزكجتي تقكُؿ لي

 ستمكُت ِمْف غيِر أْف تقكَؿ كممًة دافئةً 
 في الميِل الباردِ 

  ...نعـ

 لـ تعِد البلمباالُة قادرًة عمى حلِّ الكمماِت المتقاطعةِ 

 بعَد أْف أصبحِت الحياُة ذاُتيا كمماٍت متقاطعةً 

 كبعَد أِف اختفى الباحثكَف عف سحِر الكمماتِ 

 كظيَر إلى العيافِ 

  الباحثكَف عف العطكِر كالتكابِل كالمؤلؤِ 

زِّ كالخيِل كالتمكِر كاؿ    كالحنطِة كالذَُّرةِ رُّ

  بكامِل أسمحِتِيـْ 

  ... كنعـْ 

بِر ككثيري التَّذمُّرِ  مُس عمى قميمي الصَّ   ال أشرقِت الشَّ

  : كال تعميَق لي عمى الذيف يرفعكَف يافطاتِ 

راِب / الخراِب  باِب / السَّ   / الذَّىاِب ببل إياٍب / الضَّ

  سكى أفَّ الغرباَف تدفُف قتبلىا في التُّراِب 

ـْ فغرابيُب سكٌد ،  أّما ُى



 أجل ، كلكْف مف نكٍع آخرَ 

 إنَّيـ يقتمكَف كال يدفنكفَ 

ـْ عمى الطُّرقاتِ   يقتمكَف كيرمكَف جثَث قتبلُى

ـْ في األنيارِ   يقتمكَف كيمقكَف جثَث قتبلُى

 كفي أحكاِض محطاِت تصفيِة المياهِ 

ـْ    ... نعـْ ... كنع

 أخَذْتني أّيامي المحشكَُّة باألحزافِ 

َرىا التِّكراُر كعطََّميا النِّسيافُ  ـٍ كسَّ   إلى أحبل

 فماذا أصنُع ؟

 ماتْت بالجرِب  (المقداديَِّة  )أبقاري في 

  تكقَّفَ  (ىيَت  )كناعكري في 

 (بغداَد  )كقصائُد حبِّي لـ ينشْرىا أحٌد في 
يحِ   سكى الرِّ

 أكمْتُو األنعاـُ  (بعشيقَة  )كزيتكني في 

 كسيِّدتي تطمُب ِمّني

 سماًء أكسَع مف ككفيَّتي

  كأرضًا أكسَع مف معطفي

  فتكقَّفْ 

ـِ ـُ إلى األحبل  تكقَّْف يا َمْف أخذْتَؾ األّيا

ـِ  كساَقْتَؾ األحبلـُ إلى اآلال

ـِ  فسّماَؾ الجيراُف أبا اآلال

  تكقَّفْ 

 كانقْذ نفَسَؾ مّما فييا



  كاعرْؼ كيف تحاكُر كتجادؿُ 

 كتدافُع عف نفِسَؾ حيف تسكُء األحكاؿُ 

... 

َمني مسؤكليََّة إعالِة العصافيرِ   قبَل أْف تحمِّ

 اعطني بيدرًا ِمَف القمِح كأشجاراً 

َمني مسؤكليََّة الكممةِ   كقبَل أْف تحمِّ

يَّةَ   اعطني الحرِّ

 كقبَل أْف تطمَب مّني أْف أشقَّ عباَب البحرِ 

 اعطني سفينةً 

 كقبَل أْف ُتجمَسني عمى كرسيٍّ جديدٍ 

كلجافَ   كتضَع في يدي الصَّ

 اعطني العدَؿ كالحكمةَ 

ـِ الجديدِ   كقبَل أْف تسأَلني عف العال

  أبعْد تمَؾ البكارَج كالغّكاصاِت كالفرقاطاتِ 

فَف الحربيََّة عف البحرِ    كالسُّ

ماءِ  كاريَخ الجّكالَة عف السَّ  كتمَؾ الطائراِت كالصَّ

 كأبعْد جكاسيَسَؾ عف قصائدي

كَّري عف جسدي غَط كالسُّ   كالضَّ

 كأبعْد ثكـَ التَّدَخبلِت عف فمي

عرِ   كال تمنْعني مف قكِؿ الشِّ

عرِ   اقتْمني كال تمنْعني مف قكِؿ الشِّ

  ... كنعـ

 إنَّني ال أنتظُر أْف يختمَط الحابُل بالّنابلِ 



نكاِت األخيرةِ   كمقاكلي السَّ

  بْل أنتظُر أْف تختمطَ 

  خشخشاُت األساكِر كالقبلئِد كاألقراطِ 

فكؼِ   بقرِع الطُّبكِؿ كالدُّ

 كيختمطَ 

  النَّرجُس كالياسميُف كالجكريُّ 

 كالقرنفُل كشقائُق النُّعمافِ 

ّماِف كأكراِؽ العنِب   بأزىاِر المشمِش كالتُّّفاِح كالرُّ

  ... كطمِع النَّخيلِ 

بلـْ   إنَّني أنتطُر أْف أرى السَّ

بلـْ   ال أْف أقرَأ السَّ

 عمى الببلِد كاألّياـْ 

  ... كنعـْ 

ياحُ  ُـّ بالبذكِر التي تنقُميا الرِّ  إنَّني ال أىت

ؿُ    كلكنَّني ُأعكِّ

 عمى البذكِر التي تزرُعيا كتسقييا يُد الفبلحِ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 الصائغ قعبداإلؿ  ) تعميقا تحت عنكاف 2013 / 11 / 21ػ كتب األستاذ الدكتكر عبداإللو الصائغ في 
ف بقصائد غزاي درع الطائي  الطُّرُؽ مغمقٌة فإلى أيف ) حكؿ  قصيدتي  (يغتسل بماء خريساف كيتنشَّ

كـ أنت جميل : )  اإللكتركني ، كفيما يأتي ّنصُّ التعميق ( مركز النكر ) بعد نشرىا في مكقع  (تريُد ؟ 
كأنت تحزف ، كأجمل منؾ حيف تغضب ، كأنت األجمل حيف تحمـ أك تتخيل أك تستذكر ، فيا صديقي 
إياؾ مف استراحة الشاعر ، خضيا حربًا صكفيَّة عشقيَّة مف قصيدة إلى قصيدة ، فمديؾ الكثير يا ابف 
درع الطائي لكي تؤنس كحشتنا بؾ ، أشيد أنؾ تكتب القصيدة بطريقة جديدة ، إذف أنت غزاي الذي 

رنا بقدكمو ، فاكتب لديالى كعنيا كبيا كفييا فأنت تكتب عف العراؽ كالحياة   . (عرفناه صبيا كبشَّ
 



 ككُب شاٍي كتّنكرٌة قصيرةٌ 

 

 ( 1 )  

الشيُء الحمُك الكحيُد في حياِتنا  
نحُف العراقيِّيَف  

ىك ككُب الّشاِي الذي نشرُبُو في بيكِتنا   
ِر     كَّ ممزكجًا مع ثبلِث مبلعَق ِمَف السُّ

 (2 ) 
حيف أصبحْت أيدينا قاصرًة 

أصبحْت َتّنكراُت نساِئنا قصيرًة  
 (3 ) 

منذ أكثَر ِمْف نصِف قرٍف  
كنحُف نكتُب القصائَد الحرََّة 

كلكفَّ ُأمََّتنا 
ما زالْت غيَر حرٍَّة  

 (4 ) 
نحُف العراقيِّيَف 

لـ نعرْؼ مّما ىك حرّّ 
: سكى شيئيِف ىما 

عُر الحرُّ  الشِّ
ىُف الحرُّ   كالدُّ

 (5 ) 
كـ ِمَف النَّيازِؾ تسقُط عمى األرِض 



كلَّ ليمٍة  
! كلكفَّ األرَض ما زالْت عمى حاِليا 

كىكذا نحُف العراقيِّيَف  
 (6 ) 

ال عجَب في أْف يككَف في باطِف أرِضنا 
فِط  ِمَف النِّ

ما يكفي أللِف سنٍة قادمٍة ، 
فقد دفنَّا فييا 

عِر   ـٍ ِمَف الشِّ ثبلثَة آالِؼ عا
 (7 ) 

عندما نسيُر 
نحُف العراقيِّيَف 

فإنَّنا نسيُر عمى ضكِء قمكِبنا 
يَف  كلذلَؾ ترانا غيَر ميتمِّ
إذا ما انقطَعِت الكيرباُء  

 (8 ) 
أركاُحنا نحُف العراقيِّيَف 

ليسْت نحمًة تيكي عمى زىرٍة  
ثـ سرعاَف ما تنتقُل 
إلى زىرٍة أخرى ، 

ال 
أركاُحنا نخمٌة 

 تضرُب جذكَرىا عميقًا في األرِض 



ككلُّ مدينٍة ىي في شأٍف ... مدٌف 
 

لندف    ( 1 ) 
ىنا 

الجميُع أحباْب 
باْب  تحت الضَّ

ىنا 
: ال أحَد يسأُلَؾ 

أنَت َمْف ؟ كابُف َمْف ؟ 
ـْ يعممكَف معًا  كمُُّي

From the sun  

to the sun 

.  أنَت في لندف 
 

باريس  ( 2) 
ىنا 

الجميُع يمّركَف ِمْف تحِت قكِس النَّصْر 
ـْ ماٌء يجري في نيْر   كأنَُّي

ىنا 
لف ترى األسبلَؾ الشائكَة 
كال الحكاجَز الككنكريتيَة 

مِل  كال أكياَس الرَّ
كال الخنادَؽ 
كال المتاريْس 



ىنا  
ببساطٍة يمكُنَؾ أْف ترى رئيَس الكزراِء 

ئيْس  أك الرَّ
أنَت في باريْس  

 
ُدبي  ( 3) 

ىنا 
ـُ عميَؾ  ُأسمِّ

ـُ َعَمْي ،  كُتسمِّ
: يقكَؿ لَؾ عابٌر 

Good day 

: فتردُّ عميِو 
Good day 

يَُّتَؾ معَؾ  حرِّ
ك 

You can say 

All what you want to say 
ال أحَد يقتُمَؾ بالخطأ 

: كال أحَد يقكُؿ لَؾ 
Go away 

أنَت في ُدَبْي  
 
مدينٌة تعرفكَنيا  ( 4) 

ىنا 



سترى الخكَؼ كثيرًا 
سيككُف عيُشَؾ مريرًا 

سيككُف ليُمَؾ ُمداَىمًا بالممثَّميَف 
يطراِت الكىميَِّة ،  كطريُقَؾ مقطكعًا بالسَّ

كاألسئمُة الشيطانيَُّة ستستكقُفَؾ 
: عمى حيِف غرٍَّة 

ـِ أنَت ؟  ِمْف أيِّ األعما
ِمْف أيِّ عشيرٍة ؟ 
ِمْف أيِّ مدينٍة ؟ 

ِمْف أيِّ حيٍّ في المدينِة ؟ 
، ! أعطني جنسيَتَؾ 

شقاٌؽ 
كنفاْؽ 

قطُع أرزاْؽ 
... كقطُع أعناْؽ 
؟   (الكاؽ كاْؽ  )ػ ىل أنا في 

. ػ ال ، أنَت في العراْؽ 
 ؟ ِبُعقكبةْ ػ ىل أنا محككـٌ عميَّ 

 *. (َبْعقكبْة  )ػ ال ، أنَت في 
 _________________________________

  مدٌنةُ الّشاعِر وهً مركُز محافظِة دٌَالى فً العراق : بعموبة .

 
 



 2009البعقكبيُّ 
 
 (1 ) 

أحبُّ الحياَة الكريمَة 
لكنَّني ال أراىا 

مدائُنيا ىربْت كُقراىا 
كلكنَّني سكؼ أبحُث عنيا  

 (2 ) 
خذي كردًة يا جميمُة ،  

بالكرِد نفتُح أّياَمنا كي يككَف لنا أمٌل  
دكنما ألـٍ  ،  
ال أريُد نقكدًا ، 

أريُدِؾ أْف تفرحي ، 
كلُّ شيٍء غدًا سيككُف عمى غيِر ما ىك فيِو ،  

خذي كردًة ِمْف يدي يا جميمُة ، 
تبتسميَف ؟ ، 

بابتساماِتنا نستطيُع امتبلَؾ القمكِب ، .. أجْل ىكذا 
إذا ما ابتسْمنا نجْحنا ،  

..  كلكْف ككا أسفاُه 
ابتساماُتنا تتساقُط تحت رصاِص الترّدي 

فِمْف أيف نبتاُع كفَّ التحّدي ؟  
 (3 ) 

أيُّ أىميٍة بقيْت لمشعراْء 
بعد أْف ترَؾ ِشعُرُىـ الحكمَة 



!  كاتَّجَو إلى اليذياْف ؟
 (4 ) 

ر كلَّ ىذه الحركْب ؟  ما الذي يا كتابي يبرِّ
يَُّة / الكطُف  المستقبُل ؟ / الثَّركُة / الحرِّ

ممعكنٌة الحركْب 
قاسيٌة الحركْب 
لئيمٌة الحركْب 

نركُبيا كنحُف نعرُؼ أنَّيا ممعكنٌة 
كأنَّيا قاسيٌة 
كأنَّيا لئيمٌة 

كلكنَّنا نركُبيا كاألعبلـُ ترفرُؼ فكَؽ رؤكِسنا 
كاألناشيُد تفرُش لنا سّجاَد النَّصِر 

ـْ  عمى بحيراِت الدَّ
... كطني 

اجعمني حبَل نجاٍة لَؾ ِمَف الحركْب 
كلعنِة الحركْب 
كقسكِة الحركْب 
كلؤـِ الحركْب 

كأصحاِب الحركْب 
... كطني 

كطني ال َتِبْعني إلى الغرباِء ، 
ـْ ،  كال ، ال َتِكمني إليي
كال ترِمِني في اليباْء 



فإّني أحبُّ البياَء ، 
كأغمْق طريَق الُجناْة  
فإّني أريُد النَّجاْة ، 

ـْ كاف ُحممي كبيرًا  َلَك
كلكفَّ صبرَي كاف قميبًل ،  

 : (الطكيلْ )كبحرَي كاف 
يقكلكَف ليمي كالعراُؽ مريضاِف 

                      فييتزُّ كجداني كتصطؾُّ أسنانػي 
ـُ  خذكني سريعًا بارَؾ هللُا فيُك

                      كال تترككني كْسَط أمكاِج أحزاني 
لعّمي ُأضّحي لممريَضْيِف بالذي 

                   يريدافِ  ِمْف ركحي كِمْف حرِّ ألحاني 
أنا دكَف ليمى مستحيٌل تنفُّسي 

المكُت يحتلُّ أركاني ..                    كدكَف العراِؽ 
كليس لديَّ اليكـَ ما أحتفي بِو 

ـِ كالزَّمفِ  الجاني  ي                    كىل أحتفي بالضَّ
(5 )

األرُض ليسْت بحاجٍة إلى ممْح  
ـْ  .. إنَّيا بحاجٍة إلى ُحم

ـْ  ... ُحم
ـْ  ماُء الغما يحمُميا كما تحمُل السَّ

يَِّة كالعدِؿ كالسبلـْ   كيفتُح ليا بّكاباِت الحرِّ
(6 )

ِمْف حركِب الحياِة خرْجنا 



ٍ  إلييا نعكُد  كلّما نزْؿ كلَّ يـك
كأّنا ُخمقنا جنكدًا ، 

كلّما تزْؿ عادياُت الزَّماِف 
ٍ  بحزفٍ  جديٍد  تفاجُئنا كلَّ يـك

فنضرُب حزنًا بحزفٍ  
كنخرُج ِمْف بيفِ  أحزاِننا حائريَف ، 

لماذا يككُف الحزُف أليفًا في منازِلنا  )
 (مثَل القطِط في منازِؿ األكربّييْف ؟ 

.. قفكا 
إنَُّو الحزُف ، نطرُدُه كيعكُد إلينا ، 

د أّياَمنا   لقد أصبَح الحزُف كىك ييدِّ
ُمقِمقًا لمجميِع ،  

لماذا يعكُد إلينا ؟ كنحف لماذا نعكُد إليِو ؟ 
.. قفكا 

ـَ مّما يمرُّ بنا كنمرُّ عميْو  .. نحف ال بدَّ أْف نتعمَّ
ذاىبكَف إلى أيَف ؟ 

منحدركَف إلى أيَف ؟ 
المكُت يطمُبنا كاحدًا كاحدًا لمقطاِؼ : يا سيِّدي 

.. كنحف ببل كجلٍ  سائركَف إليْو 
إليْو ؟ 

سائركَف إليْو ؟ 
أال انقمبكا يا ِصحابي عميْو 

كنحَك الحياِة كأنكاِرىا انقمبكا  



(7 )
  (خريسافَ )كاَف فكَؽ 

كىك يسيُر بتكأدٍة قمٌر مقبٌل ، 
كأنا كنُت أنثُر أحزاَف ركحي 

عمى رأسِ  محبكبتي ، 
النَّيُر يسمُعنا ،  : قالِت 
ـُ األميُف ، : قمُت  ىذا صديقي القدي

كحامُل سّري ،  
الذي كاف يكصُل نجكى البنفسِج حّتى يديِؾ ، 

ـُ في كلِّ كقٍت عميِؾ ،   ككاف ُيسمِّ
فبل تحزني ، 

القمُر اليكـَ مكتئٌب ، : قالِت 
كىك كذلؾ منُذ انتشاِر الجراِد : قمُت 

عمى العرباِت الغريبِة ، 
ْل ، : قالْت  تميَّ

تمفَّتُّ حكلي ،  
ـِ ،  رٍة بالظَّبل ـْ أَر غيَر بيكٍت مسكَّ فم

ـِ ،  ككمٍب يفتُِّش كْسَط القامِة عف أثرٍ  لمعظا
ْل ،  تميَّ

رفعُت إلى القمِر المتكاسِل في سيرِِه بصري ،  
: كرميُت إليِو سؤااًل يضايُقني 

يا أميَر الميالي متى يحصُل الّناُس  
ِمْف غيِر حرٍب عمى ما يريدكَف ؟ ، 

، ! قْل 



ُرني  ُؽ بي كتحذِّ :  كانِت الطُُّرقاُت تحدِّ
... الميُل يمضي سريعًا 

ْت   (َىَمْر  )كمرَّ
. فغاَب القمْر 

(8 )
أنَت يا صديقي أيُّيا الماشي عمى طريِق البراءْة 

:  أقكُؿ لَؾ 
ػ إْف كانْت ميمَُّتَؾ بحاجٍة إلى َجناْح 

.    فسبيُمَؾ إلى ذلؾ النَّجاْح 
ػ إْف كنَت تبحُث عف ضمعٍ  ليس فيِو اعكجاْج 

.    فسُتصاُب باإلحباِط حتمًا 
ػ ضعيا بنفِسَؾ كال تنتظْر أْف يأتَي غيُرَؾ  

قاَط عمى الحركْؼ  .    ليضَع النِّ
ـْ أينما كنَت حسنى  ػ أال فمتقْل لمذيَف تقابُمُي

   فإفَّ الذيَف يقكلكَف لمّناسِ  حسنى 
ـُ الفائزكْف  .    ى

(9 )
أنَت يا صديقي أّييا المسافُر عمى ظيِر الّريْح 

: أقكُؿ لَؾ 
يِل أْف تجَد امرأًة  ػ ِمَف السَّ

في الجماِؿ ليا صكلجاٌف كتاْج 
عِب أْف تجَد امرأًة مخمصْة  . كلكْف ِمَف الصَّ

. ػ ال أشرَؼ ِمِف الِميتِة التي تقكُد إلى الجنَّْة 
. ػ ال أحمى ِمْف حياٍة ُتقضى في فعلِ  الخيْر 



ػ ىك ظمَُّؾ ، كماداـ ىك كذلَؾ 
. فيك الذي يتبُعَؾ ال أنَت الذي تتبُعُو 

(10 )
ػ الخريُف يجرُِّد صديقاتي األشجاَر ِمْف كسكِتِيفَّ ،  

كيجعُمُيفَّ عارياٍت مثَل الجسر الحديدي ، 
ـِ المداىماِت كالتَّفتيشاْت  كارَع بأحكاِليا في أّيا . كُيذكُِّر الشَّ

ػ الشتاُء يحبُسني في كتِب الَعركِض كالقافيِة ، 
بكِة العنكبكتيَِّة ،  ـُ لي كجباتَي الغذائيَة عبَر الشَّ كيقدِّ

. كيفرُش نكمي عمى القنكاِت الفضائيَِّة 
بايا بالكركِد ،  ػ الربيُع يمؤُل دفاتَر الصَّ

كيمؤُل اليكاتَف الخمكيََّة بالجميِل مف كمماِت العشِق 
. كيمؤُل جيكَب الفبلحيَف باآلماِؿ العريضِة 

ني إلى النَّيِر ،  ػ الصيُف يجرُّ
فأجُد النَّيَر جاّفًا محترقًا ،  

ِل ،  فأجرُُّه معي إلى الظِّ
لَّ محاطًا بجنكٍد غرباَء ،   فأجُد الظِّ

فأفرُّ ، 
. كلكْف إلى أيَف ؟ 

! ككاحسرتاْه 
كنُت ما أْف أرى البرتقاَؿ يعانُق عينيَّ 

أنيخكا ،  : حّتى أصيَح بصحبي 
فنضحُؾ مبتيجيَف ،  

كنعمُف إخبلَصنا لشذا البرتقاِؿ ، 
تعالكا ىنا ،  : يصيُح صديٌق 



تعالكا ىناَؾ ،  : كيصيُح صديٌق 
ىنا أك ىناَؾ ،  

اأُلُخكَُّة تنصُب خيمَتيا فكَقنا ، 
كالعصافيُر تنثُر حكَؿ اأُلُخكَِّة  

ما عنَدىا ِمْف أغاٍف ، 
فننثُر ما عنَدنا ِمْف جنكٍف عمى العشِب ، 
ماِء   يا أصدقائي تعالكا لننظَر نحك السَّ

َُ لنا عنَدىا أمبًل ما نزاؿِ  إلى درِبِو  ُّ فإّف
ناظريْف   

(11 )
ػ فرحي قصيٌر  

مثَل كقِت الغركِب ، 
 . (شارلي شابمف  )كمثَل 

ػ ترحي طكيٌل  
مثَل ظييرِة آٍب ، 

،  (برناردشك  )كمثَل لحيِة 
كميِّ  )كمثَل قصيدٍة لػ  يِف الرُّ  . (جبلِؿ الدِّ

ٌر مثل الدكائِر الَعركضيَِّة ،   ػ َىّمي مدكَّ
كمثَل ساحاِت بغداَد قبَل دخكِؿ اإلشاراِت الضكئيَِّة إلييا ، 

ـِ الحركِب  . كمثَل أّيا
ػ كيكمي متقمٌِّب مثل َظيِر أفعى ،  

كمثَل امرأٍة لعكٍب ، 
. كمثَل سيادٍة كاذبٍة 



 
(12 )

ـْ / ُقْل  ْؾ / ُق ْد / تحرَّ ِد النَّظرا / تجدَّ سدِّ
ْع  ـْ / كسِّ ال تكْف حجرا / َتَحاَكْر / َتَعمَّ
قْل 
ـْ  ق

ْؾ  تحرَّ
ْد  تجدَّ

ِد النَّظرا  سدِّ
ْع  كسِّ
ـْ  تعمَّ

تحاَكْر 
ال تكْف حجرا 

ككْف  ْد عمى السُّ تمرَّ
بعدىا كلُّ شيٍء ييكْف  

(13 )
أحبُّ الحياَة الكريمَة 

لكنَّني ال أراىا 
كسكؼ أفتُِّش عنيا  

فإْف لـ أجْدىا سأصنُعيا 
كأصيُح تعالكا معي أيُّيا الصانعكْف 
.. سأصنُعيا مثمما ُيصَنُع المستحيُل 

 .كلك بالقصيدْة 

 



 2011البعقكبيُّ 
 
 (1  ) 

ُرفاْت  سبلـٌ عمى الكرِد مؤتمقًا يشرئبُّ مف الشُّ
عِر يخرُج مثَل الآللئ  سبلـٌ عمى الشِّ

مف دجمٍة كالفراْت 
: سبلـٌ عمى َمْف بقكا ثابتيَف كقالكا ِلَمْف ساكمكا 

لْف نبيْع 
نحُف نبيْع : حيف قاَؿ المراءكَف 

يِِّد المستحيِل  بيْع  .. سبلـٌ عمى السَّ الرَّ
ـُ خضَرَتُو كأزاىيَرُه لمجميْع  ... كىك يقدِّ

سبلـٌ عمى كطٍف أىُمُو ضيَّعكُه  
كلكنَُّو إِنٌف ال يضيْع 

 (2 ) 
. ػ البعيُر عمى التَّلِّ 
ـٌ  ػ ىذا خبٌر قدي
.    فما الجديُد ؟ 

عراُء  . ػ البعيُر عمى التَّلِّ كمعُو الشُّ
. ػ ىذا جديٌد فعبًل 
ػ الكطُف يحترُؽ 

عراُء مع البعيِر عمى التَّلِّ  كالشُّ
الّناُر تتسمَُّق التَّلَّ مف جميِع الجياِت 

عراُء مع البعيِر عمى التَّلِّ  كالشُّ
ـُ البعيَر  الّناُر تمتي



عراُء عمى التَّلِّ  كالشُّ
ػ إذْف 

: بعد اليكـِ ال تقكلكا 
حّتى متى يبقى البعيُر عمى التَّلِّ 

: بل قكلكا 
عراُء عمى التَّلِّ  . حّتى متى يبقى الشُّ

 ( 3 ) 
إنني قِمٌق 
قِمٌق جدًا 

ـِ   كقمقي أطكُؿ ِمْف سكِر الّصيِف العظي
كأعمى ِمْف قمَِّة جبِل أفيرست 

كأكسُع ِمْف بحيرِة قزكيف 
كأكبُر ِمْف جزيرِة كرينبلند 

كأعمُق ِمَف المحيِط اليادي 
 .. (قَمق  )أعكُس كممَة 

 (قَمق  )كأحصُل أيضًا عمى 
قَمٌق قَمْق 

ِمَف الفمِق إلى الفمْق 
قيقِة التي أنا فييا  قَمٌق عمى الدَّ
قَمٌق عمى الدقيقة التي ستأتي 

قَمٌق عمى النياِر  
قَمٌق عمى المَّيْل 
كيمي يا كيْل 

قَمٌق عمى العصفكِر كزقزقِة العصفكْر 



قَمٌق عمى األكالْد 
قَمٌق عمى الزّاْد 

قَمٌق عمى الببلْد  
قَمٌق عمى العباْد 
قَمٌق عمى الّضاْد 
قَمٌق قَمٌق قَمْق  

َعَميَّ أْف أقتنَص األلْق .. كَعَميَّ 
ِمْف كلِّ ىذا القمْق 

 (4 ) 
كاف أىمي يشتركَف الكرَد باألغاني 

... كنُت صغيرًا 
أركُض خمف بائِع الكرِد الذي يمرُّ مسرعًا 

: كأصيُح 
عّمي يا بائَع الكرِد 

يا بائَع الكرِد 
عّمي 

ـِ الكرُد ؟  . قل لي ِبَك
اليكـَ يمرُّ بائُع الكرِد متثاقبًل 

كليس بيف يديِو كرٌد 
: فأصيُح كأنا في مكاني 

عّمي يا بائَع الكرِد 
يا بائَع الكرِد 

عّمي 
أيف الكرُد ؟ 



أيف الكرُد ؟ 
كارِع  ): فيصيُح  ماِء في الشَّ  (! انظركا إلى الدِّ

: فأردُّ عميِو 
عّمي يا بائَع الكرِد 

. ىل أنَت بابمك نيركدا ؟ 
 (5 ) 

.. غدًا 
غدًا كلُّ شيٍء سػكؼ ينكشُف 

...  التَّمُر ىذا 
كىذا سادتي الحشُف 

ـْ سقطكا  كىؤالِء عمى كفراِنِي
ـْ كقفكا  كىؤالِء عمى إيماِنِي
ـِ الَيْكِؿ قد َثَبتكا  كىؤالِء برغ
كىؤالِء بسيِل الفتنِة انجرفكا 

... لكْف غدًا 
كلُّ شيٍء سكؼ ينكشُف 

... التَّمُر في الُمرتقى 
تحَت الخطى الحشُف 

 (6 ) 
أنا مثَل القمِر  

كلَّ يكـٍ لي حاْؿ  
كلكنَّني في جميِع األحكاْؿ 

. أحبُّ العراَؽ 
 (7 ) 



أنا مثَل النُّجكـِ  
أكاجُو الظَّبلـَ  

. بالمزيِد ِمَف التؤللْؤ 
 (8 ) 

: كلَّ يكـٍ أقكُؿ لنفسي 
ال تكْف خاضعا  
ال تكْف خانعا ، 

كلتكْف أكَّاًل ال تكْف تاسعا ،  
كلتكْف طيِّبًا ال تكْف السعا ،  

كلتكْف زارعا  
كلتكْف صانعا  

.. كلتكْف مانحًا ال تكْف مانعا 
كلتكْف جامعا 

 (9 ) 
يِق  .. كنُت عمى قارعِة التَّرّدي  عند منعطِف الضِّ

ْت بي جماعٌة ِمْف أصدقائي   حيف مرَّ
ـٌ  ـٍ ال ُتشبُييا أّيا : في أّيا

ـْ  احممكني  : قمُت لُي
فحمَّمكني 
ـْ  اشتركني : قمُت لُي
فَشَركني 
ـْ  ٍر كحميٍب كدقيْق  : قمُت لُي أنا بحاجٍة إلى سكَّ

لكا إلى ضفادَع  ... فتحكَّ
كلـ أسمْع منيـ غيَر النَّقيْق 



أيحُصل كلُّ ىذا بي أنا العراقيُّ ؟ 
ـْ يحُصل كلُّ ىذا بي أنا العراقيُّ  ..  نع

كلكْف أنا العراقْي 
لْف تنكسَر بَي المراقي  

كلْف يطكَؿ بقائي تحَت سنابِؾ المحِف القاتمِة  
فسأخرُج إلى البحِر الكبيِر  

. تاركًا كرائَي الجداكَؿ كالسكاقي 
 (10 ) 

سآكي إلى جبٍل ِمْف قصائِد حّبي التي 
ليس عندي سكاىا  

كأنشُر أكراَؽ عمري عمى نخمٍة  
في طريِق المحبَّْة ، 

ـُ كسأسأُلَؾ  : كىناَؾ سأصارُحَؾ أيُّيا المتكمِّ
ػ أحطَّمَت القيكْد ؟  

ػ ال 
ػ أحطَّمَت التحديداْت ؟  

ػ ال أبدًا 
ػ أحطَّمَت المقاييْس ؟  

ػ ىذا غيُر صحيٍح 
ػ أحطَّمَت الحكاجْز ؟  

ػ ىذا غيُر صحيٍح أيضًا 
ػ أحطَّمَت نفَسْؾ ؟  

.  ػ ىذا صحيْح 
 (11 ) 



ـِ مّما حصَل كمّما يحصْل   بالرُّغ
ىا أنا يا بغداُد  

ُأنيُخ بباِب ىكاِؾ دمكعي كقصائدي 
َيِؾ   كَأنزُؿ ِمْف قمقي كي أحيِّ

حِر كالبياِء كالّطيبِة   يا سيِّدتي المتفرِّدِة بالسِّ
عراِء  ... ككي أسأَؿ عِف الشُّ

: فتقكُؿ لي دجمُة 
عراَء في إجازْة   إفَّ الشُّ

ـُ اليكـَ يمشكَف كراَء َجنازْة   َكُى
.. كلكنَّيـ كا أسفاُه 

. ال يعرفكَف َمْف يككُف صاحُب الَجنازْة 
 (12 ) 

طكيُل .. ثكبي بحبَِّؾ يا عراُؽ 
كىكاَي أنَت 

! . فكيَف عنَؾ أميُل ؟
 (13 ) 

أسأُؿ الحرَب أْف تترَؾ راَءىا 
لتككَف حّبًا  

أك أْف تترَؾ عمى األقلِّ راَءىا كراَءىا  
..  لتتحكَؿ إلى حبٍر 

بِو نكتُب ما نحْب  
 (14 ) 

األرُض َعرْض 
المدُد ال ينقطُع إلى األبْد 



الكبلـُ ِمْف ربيٍع 
ككُت ِمْف خريْف  كالسُّ

كالمحبَُّة ِمحنٌة 
كالغربُة ُكربٌة 

كالغريُب غريٌق 
ُليا  كاألحبلـُ ال يمكُف تسكُّ

ارتديُت أحبلمي فكجدتُّيا ضيِّقْة 
كارتديُت أحزاني فكجدتُّيا كاسعْة 

!  عجبًا 
كيف ُتجافيني األناقُة كأنا مفتكٌف بيا  

: ككنُت دائمًا أقكُؿ 
كْف أنيقا 

بيُع لؾ صديقا  ... يكِف الرَّ
ُرفاْت  سبلـٌ عمى الكرِد مؤتمقًا يشرئبُّ مف الشُّ

عِر يخرُج مثَل الآللئ  سبلـٌ عمى الشِّ
مف دجمٍة كالفراْت 

: سبلـٌ عمى َمْف بقكا ثابتيَف كقالكا لَمْف ساكمكا 
لْف نبيْع 

نحُف نبيْع : حيَف قاَؿ المراءكَف 
يِِّد المستحيِل  بيْع  .. سبلـٌ عمى السَّ الرَّ

ـُ خضَرَتُو كأزاىيَرُه لمجميْع  ... كىك يقدِّ
سبلـٌ عمى كطٍف أىُمُو ضيَّعكُه 

كلكنَُّو إِنٌف ال يضيْع 
كنُت أبحُث عف سبلـْ 



رأيُت فتاًة كأنَّيا نجمْة ... في طريقي 
تحمُل باقَة كرٍد 

إلى أيْف ؟ : قمُت ليا أيَّتيا الجميمُة 
إلى المقبرْة : قالْت 

ـْ عمينا َدْيْف   فأصحاُب القبكِر لُي
بلـْ ؟ : قمُت  كالسَّ
أْف نحْب : قالْت 
فماذا أفعْل ؟ : قمُت 
ِسْر إليْو : قالْت 
: قمُت 

. كيف أسيُر كأنا أسيْر ؟ 
 (15 ) 

مررُت بسكِؽ المدينِة الكبيْر 
:  كأخذُت أنثُر تعميقاتي يمينًا كِشمااًل 

 ..ػ أماَمِؾ ماٌء 

..    كحكلِؾ تيْف 
!    كتمكتيْف ؟

.. ػ مسكيْف 
   كلساُنُو يقطُع كأنَُّو ِسّكيْف 

دُّ انياْر  ػ السَّ
   فاستعّدي لخطِر الفيضاناِت يا أنياْر 

ػ النساُء نمُل األسكاؽ 
 ػ أيتيا المرأُة ال تدخمي السكَؽ إال كمعِؾ رجلٌ 

جُل ال تدخِل الّسكَؽ كمعَؾ امرأةٌ   ػ أييا الرَّ



 ...ػ ال تضعكا الّزيْر 

    في طريِق الخنزيْر 

ةِ   ػ إذا عرضكا عميَؾ الذَّىَب بسعِر الفضَّ

...     إحذْر 
    كال تضْع نفَسَؾ بنفِسؾَ 

   كراَء القضباْف 
... ػ الجميبلْت 

    الذَّىُب ىك الذي يتزيَُّف بيفَّ 

 ...ػ الذَّىُب 

    لغيِر الجميبلِت خزينةْ 

   كلمجميبلِت زينٌة كخزينْة 
... ػ الّسكُؽ بّكاٌؽ ليس بحاجٍة إلى بكْؽ 

.......................... 

 :فجأًة سرْت شاعٌة خطيرٌة 

كؽْ  ُؿ في السُّ ـٍ ناسٍف تتجكَّ    امرأٌة بحزا

كِؽ بطرفِة عيفٍ     فانفرَط كلُّ َمْف في السُّ

  كما تنفرُط حّباُت ُسْبَحٍة طكيمٍة انقطَع خيُطيا  
 .عمى نحٍك مفاجْئ 

 

 
 
 
 
 



 2012البعقكبيُّ 
أنا ُأحرُؽ أشعاري أُلضيَء ظبلـَ العالـ 

 
 (1 ) 

بكا إذا ما رأيُتمكني   ال تتعجَّ
كأنا ُأحرُؽ أشعاري 

 .........
أنا ُأحرُؽ أشعاري 

ـِ  أُلضيَء ظبلـَ العال
أنا ُأحرُؽ أشعاري َبخكرًا 

ـِ  إكرامًا ألنِف العال
 (2  ) 

الكممُة ىَي الَمِمَكُة 
كالكاتُب ىَك الَمِمُؾ 

 (3 ) 
ـِّ العربيِّ  عمى ساحِل الَي

أفرُش عباَءتي  
كأضُع ِعقالي كيشماغي جانبًا 

كأضُع عصاَي تحَت رأسي 
كآُخُذ قيمكلتي الكاممَة 

تحَت شجرِة الّتاريِخ العربيِّ 
ٍة  تاركًا كرائَي مستشفياٍت ببل صحَّ

كحقكاًل ببل زركٍع 
كأنيارًا جافًَّة 



كأراضَي سبخًة 
كمصانَع ببل صناعاٍت 

ـٍ  كمدارَس ببل تربيٍة كال تعمي
ـٍ عاٍؿ كال بحٍث عمميٍّ  ككمِّّياٍت ببل تعمي

كعرائَض ال يطَّمُع عمييا مسؤكٌؿ 
كيافطاٍت ال يقرؤىا أحٌد 
كممّفاٍت مصيُرىا مجيكٌؿ 

كقضايا ال ينظُر فييا أحٌد ِمَف الُقضاْة 
َكِمَف العجائِب  

أفَّ التأُخَر تحمُمُو إلينا الّطائرُة 
ـُ فتحمُمُو إلينا السمحفاُة  أَما التَّقدُّ

ـُ ؟  ىْل أتكمَّ
َأَكَيُصحُّ الكبلـْ 

ـْ  عِف الكرامِة كالكرا
يَِّة  في ُأمٍَّة منزكعِة الحرِّ

بلِح إال عمى أبناِئيا  كمنزكعِة السِّ
كالغرباُء  

ـٌ   ـٌ كري ـْ فييا مقا َلُي
ـْ  كتحيٌَّة كسبل

ُأمٍَّة ىَي ُأمَُّة الُممّماْت 
عمييا الّنازالُت ممتّمْة 

سماؤىا غائمٌة بالخساراِت  
كىَي ُمغتمَّْة 

لك ُسئمُت عّما أعرُفُو ِمَف الَعَجْب 



: لقمُت 
َرْب  ُْ كلُّ دكتاتكرّياِت الَع

قصكُرىا ِمْف برديٍّ 
كخيكُليا ِمْف َقَصْب 

 (4 ) 
دخمُت المدينَة ِمْف بعِد تسٍع 

: دنا رجٌل في الثبلثيَف ِمْف خكِفِو ، قاَؿ 
يبدك عميَؾ التَّعْب 

يا صاحبي األمُر ال يستحقُّ الَعَجْب : قمُت 
؟  (رشيْد  )أيَف أصبَح : قمُت 
قضى في انفجاٍر شديْد : قاَؿ 
؟  (طارْش  )ك: قمُت 
قتَمُو الرَّصاُص الّطاِئْش : قاَؿ 
 (سعيْد  )كأيَف أصبَح : قمُت 
أتعرُفُو ؟ : قاَؿ 
كاَف معي في الجيِش برتبِة عريْف : قمُت 
ريْف : قاَؿ  ـِ الشَّ دفّناُه قبَل خمٍس في مقبرِة اإلما
رِة كالتُّكْت ؟  (أحمُد  )كأيَف الحاجُّ : قمُت  بائُع الذِّ
ٌر في الككْت : قاَؿ  ميجَّ
؟  (َجماْؿ  )كماذا عف : قمُت 
ـُ  : قاَؿ  أكه ، أال تعم

      لقْد أصبَح ذا ماْؿ 
؟  (أبك فراْت  )ك: قمُت 
أصبَح مسؤكاًل كبيرًا : قاَؿ 



      كىك اليكـَ ال يسيُر 
ّياراْت        إال في حشٍد كبيٍر ِمَف الحماياِت كالسَّ

؟ ... كأيَف : قمُت 
 ؟...        كأيَف 

؟ ...        كأيَف 
كفى  

كلُّ شيٍء تغيََّر  
 لقْد تغيََّر حّتى البلشيءُ 

لقْد تغيََّر حّتى البلتغيُُّر 
بْل لقْد تغيََّر حّتى التَّغيُُّر نفُسو 

نيا  ىذِه ىَي الدُّ
نيا  نيا الدُّ نيا الدُّ الدُّ

ـْ ىَي ىّمازْة  نيا ك الدُّ
ـْ ىَي لّمازْة  ك
ـْ ىَي غّرارْة  ك

ـْ ىَي غّدارٌة غيُر غّفارْة  ك
جّماعٌة ُمفرِّقٌة 

كال ترسك عمى حاْؿ 
َفِمَف استدارٍة إلى استدارْة 

كانْت يكمًا لمطَّربكِش 
دارْة  َـّ استداَرْت لتككَف لمسِّ ث

َـّ استداَرْت مرًَّة أخرى  ث
دارْة  لتككَف فييا لمبيريَِّة الصَّ
كلننظْر إلييا اليكـَ بتأمٍُّل 



َفَميا أيضًا استدارْة 
 (5 ) 

األسُد كاحٌد 
كالثَّعالُب كثيركْف  

 (6 ) 
كاُء قْد يقتُل   الدَّ
ُـّ قْد يشفي   كالسُّ

 (7 ) 
ليَس ِمْف قدكٍة في األخِذ كالعطاِء 

أفضُل ِمَف القمْر 
مِس   فالقمُر يأخُذ النُّكَر ِمَف الشَّ

كيعطيِو إلى األرْض ، 
كاألرُض َقَفْص 

كالكطُف َقَفٌص في ذلَؾ الَقَفْص 
كالعائمُة َقَفٌص في َقَفَص ذلَؾ الَقَفْص 

كالماُؿ كالبنكَف شبابيُؾ مغمقٌة 
في ذلَؾ الَقَفْص 

ـُ ُأرجكحاٌت في تمَؾ األقفاْص  كاألّيا
ـِّ كالخاْص  تتأرجُح ما بيَف العا

َكَمْف ينِشُد الَخبلْص 
ستمتبُس عميِو األمكُر أيَّ التباْس 

 (8 ) 
 :خبٌر 

َنَفْت أمريكا 



أْف يككَف النفُط 
ىَك ما جاَء بيا إلى العراْؽ 

 : تعميٌق عمى الخبر
كلكفَّ عّداداِت النفِط لـ تنِف ذلْؾ 

دٌ   : كىذا خبٌر مؤكَّ
مْع  كانكا قببًل يسترقكَف السَّ

اآلَف يسرقكَف النفْط 
 (9 ) 

ىناَؾ َمْف يستمقي عمى فراٍش كثيْر 
ك ىناَؾ َمْف يستمقي عمى حصيْر 

ىناَؾ َمْف يستمقي عمى فراٍش كثيْر 
كلكفَّ نفَسُو تستمقي عمى حصيْر 
ىناَؾ َمْف يستمقي عمى حصيْر 

كلكفَّ نفَسُو تستمقي عمى فراٍش كثيْر 
 (10 ) 

ال ينتيي الطَّيِّبكَف في ىذِه الببلِد  
ال ينتيي الطَّيِّبكَف في ىذِه الببلِد  
... ال ينتيي الطَّيِّبكَف في ىذِه الببلِد 

خُل شاىٌد عمى ذلْؾ  ًُ كالفَّ
 (11 ) 

رائحُة اأُلمَّياِت  
 ىي التي تجعُل الحياَة في ىذِه الببلِد ممكنةً 

 ............................................
رائحُة الحبيباِت 



ىي التي تجعُل الحياَة في ىذِه الببلِد ممكنًة 
 (12 ) 

أيُّيا المسؤكْؿ 
سمعُتَؾ تقكْؿ 

ُأريُد أْف أراَؾ تفعُل ما تقكْؿ 
أيُّيا المسؤكْؿ 

كبلُمَؾ المعسكْؿ 
ُف ِمْف أداِئَؾ المعمكْؿ  ال ُيحسِّ

أيُّيا المسؤكْؿ 
ْر كأنَت تضُع ربطَة العنِق  تذكَّ

في رقبِتَؾ كلَّ صباٍح 
أفَّ في رقبِتَؾ أمانْة 

كاألمانْة 
يانْة  تنتظُر ِمْنَؾ الصِّ

ال الخيانْة 
 (13 ) 

أيُّيا الّراعي احمْل عصاَؾ كاذىْب 
باِب  لتبحَث عف نعاِجَؾ التي أضعَتيا َكَسَط الضَّ

باُب انقشْع  فالضَّ
 (14 ) 

ـْ أيُّيا الباحُث عف اإلستنارِة يا أخي  تعمَّ
ـْ   تعمَّ
ـْ  فالجميُع ، كميما يكْف ... تعمَّ

طبلٌب عمى مقاعِد الحياِة 



ـْ ِمْف كلِّ شيٍء في الكجكْد  تعمَّ
ـْ قابيُل ِمَف الغراْب ؟  ـْ يتعمَّ أل

ـَ قتَل أخيِو ِمْف قابيَل  الغراُب تعمَّ
فَف ِمَف الغراْب  ـَ الدَّ كقابيُل تعمَّ

قابيُل كالغراُب 
كالقتُل كالتُّراْب 

رباعيّّ خالٌد يكتُب رباعّياِتِو  
كيعزُفيا عمى أكتاِر المكِت كالتُّراْب 

ـْ أخي أيُّيا الباحُث عف اإلستنارِة   تعمَّ
ـْ   تعمَّ
ـْ  تعمَّ

ـْ مف النَّممِة  تعمَّ
كالبعكضِة كالذُّبابِة كالعنكبكِت كالحمامِة 

كالحصاِف كالحماِر  
ـْ  تعمَّ
ـْ  تعمَّ
 ( 15 ) 

يريدكنني أْف أبيْع 
صّبارَة البرِد 

كحّمارَة القيِع 
يريدكنني أْف أبيْع 

 (أنشكدَة المطِر  )
.. كنكَر القمِر 
في بغداَد 



يريدكنني أْف أبيْع 
 (عّمي يا بّياع الكرد )
 (فكؽ النخل فكؽ  )ك

يريدكنني أْف أبيْع 
بطاقتي التمكينيََّة 

كراتبي الحبلَؿ القميَل 
كجسدي العميَل 

كخكفي عمى عائمتي 
كقمقي عمى يكمي 
كلكمي عمى لكمي 

كطيبتي 
كُصحبتي لخريساَف 

كمشيتي مع أصدقائي بيَف الجسريِف قبَل الغركِب 
كالقيكَة الُمرََّة 

كالّشاَي المعطََّر بالييِل 
كَسَمَر الميِل 

كصكَت األذاِف 
هللُا اكبُر  )

 (هللُا أكبُر 
كقصيدتي األخيرَة 

 ..........
ّماُف  (ُيجمجُل  )أىمي كاَف  ـُ الرُّ عميي
عميَّ األحزاْف  (تجمجُل  )كأنا اليكـَ 
كلْف أبيْع 



ـُ  ـٌ ... القم ليكف عندَؾ قم
 

 ( 1 ) 
ـُ   َلُو رأٌس .. القم
 ليس َلُو رقبةٌ  كلكفْ 

. كلذلؾ ال يمكُف أْف ينحني 
 (2)  

ـُ  إذا ماَت القم
يُف ببل أٍخ  . ظلَّ السَّ

 (3)  
ـْ  زلَّةُ  قد

ـْ  . كال زلَّةُ  قم
 (4)  

ـُ الخيُِّر  القم
جرِة الطَّيِّبِة  . كالشَّ

 (5)  
ـَ  َمِف امتمَؾ القم
. صاَر َلُو لساناِف 

 (6 ) 
ـُ  .. القم

مِس َلُو ضياٌء  مثَل الشَّ
كمثَل القمِر َلُو نكٌر 

 ُُ يِف َلُو حدّّ كمثَل السَّ



كمثَل الجكاِد َلُو عناٌف 
كمثَل البحِر َلُو مكٌج 

كمثَل 
اإلنساِف 

َلُو 
. شرٌؼ 

 (7)  
ـَ  إجعِل القم

ـِ  ساريةً  لمَعَم
كال تخْف بعَد ذلَؾ 

ِمْف أيِّ شيٍء  
. عمى أيِّ شيٍء 

 (8)  
إِف استطاَع ألُف برميٍل ِمَف الحبِر 

ـٍ كاحدٍة  أْف يمنَع نزيَف قطرِة د
. ففي ذلَؾ ربٌح كفيٌر 

 (9)  
ـَ  عُب الذي يحترـُ القم الشَّ

ينيُض 
ـِ   حتى لك كاَف في العد

 (10)  
ـَ  البّحاُر الذي يركُب القم

لف يغرَؽ 



ـَ  الّتاجُر الذي يركُب القم
لف يخسَر 

ـَ  العسكريُّ الذي يركُب القم
لف ينيزـَ ، 

ـَ  عُب الذي يركُب القم كالشَّ
يبقى رأُسُو أبدًا 
. عمى رأِس اليرـِ 

 (11 ) 
ـٌ  إذا كاَف عندَؾ قم
.. استطعَت أْف تسيَر 
كلك لـ تكْف لَؾ قدـٌ 
كاستطعَت أْف تطيَر 

كلك لـ يكْف عندَؾ جناٌح 
كاستطعَت أْف تسافَر 

َفِر  كلك كنَت ممنكعًا ِمَف السَّ
يََّة  كاستطعَت أْف تمتمَؾ الحرِّ

كلك كنَت محركمًا منيا  
َف  كاستطعَت أْف تتككَّ

ُف ،  في زمٍف غيِر مسمكٍح فيو التَّككُّ
ـٌ   فميكْف عندَؾ قم

ليكْف  
عندَؾ  

.. قمـٌ 



ـٌ  . قم
 (12 ) 

العربيُّ 
ال يضُع في جيِبِو قممًا ، 

أيُّيا العربيُّ يا أخي 
ضْع في جيِبَؾ قممًا 
فمعمَؾ تحتاُج إليِو 

. حيَف تريُد أْف تحؾَّ رأَسَؾ 
 (13 ) 

العربيَُّة 
ـَ معيا دائمًا  تحمُل القم

ذا أردَت أْف تتأكََّد  كا 
افتْح حقيبَتيا 
ـَ  ... ستجُد القم

فاِه  ـَ أحمِر الشِّ . أعني قم
 (14 ) 

حيف طمَبِت المعمِّمُة ِمَف التَّبلميِذ 
ـْ عممًا  أْف يرسـَ كلُّ كاحٍد منُي

رسـَ أحمُد نخمًة 
ثـ رسـَ إلى يساِر النَّخمِة قممًا 

 (هللُا أكبُر  )ككتَب بينيما 
ـِ  س : ككتَب تحَت الرَّ

. ىذا ىك َعَممي يا معمِّمتي 



 (15 ) 
أينما ذىبَت 

تجْد ِمْف يطمُب منَؾ قممًا ، 
ـِ   فالّناُس في ىذه األّيا

ـْ أقبلمًا ،  قمَّما يحممكَف في جيكِبِي
أينما ذىبَت 

... تجْد َمْف يطمُب منَؾ قممًا 
في المصرِؼ 

في دائرِة البريِد 
في المجمِس البمديِّ 

في الّشارِع ، 
فمتحمْل معَؾ قممًا 
فمعَل هللَا يرحُمَؾ  

: كأنَت تردُّ باإليجاِب عمى َمْف يسأُلَؾ 
ـٌ ؟ ،  ىل عندَؾ قم

ـْ  ـَ .. نع إفَّ حمَمَؾ القم
يمكُف أْف يككَف سببًا 

لنزكِؿ رحمِة هللِا عميَؾ  
ـَ  . فمتحمِل القم

 (16 ) 
: أنا بانتظاِر أْف تصيَح امرأٌة عربيٌَّة 

ـٌ  ميري قم
ـَ  ـْ إليَّ َمْف يحمُل القم . فميتقدَّ



 (17 ) 
 : (أحمد شكقي  )حيف قاَؿ 
ـِ  ـْ لممعمِّ ق

: فكأنَّما كاَف يقكُؿ 
ـِ  ـْ لمقم . ق

 (18 ) 
 (آشكربانيباؿ  )في حديقِتِو ، جمَع 

ثبلثمائِة نكٍع ِمَف أنكاِع الكرِد 
نيا كغرِبيا ،  جاَء بيا ِمْف شرِؽ الدُّ

طكبى لؤلنِف الذي 
شَـّ ثبلثمائِة نكٍع ِمَف الكرِد 

كيحيا الكرُد ، 
.. مجدًا 
عاَش بيننا اليكـَ  (آشكربانيباؿ  )لك أفَّ 

ـِ ،  لجمَع ثبلثيَف ألَف نكٍع ِمَف األقبل
. تحيا األقبلـُ 

 (19 ) 
ـِ  ـَ إلى متحٍف لؤلقبل ما أحكَج العال
ـَ الذي كتَب بِو   : (ىكميركس  )متحٍف يضُـّ القم

عِب ىك صكُت هللِا  )  (صكُت الشَّ
ـَ الذي كتَب بِو   : (سقراط  )كيضُـّ القم

ـَ غيَر نفِسِو فميس ِبُحرٍّ  )  (َمْف خد
ـَ الذي كتَب بِو   : (لكركا  )كالقم



 (أحبُّؾ خضراَء .. خضراَء  )
ـَ الذي كتَب بَو   : (ناظـ حكمت  )كالقم

إذا لـ أحترْؽ أنا   )
كلـ تحترْؽ أنَت 
كلـ نحترْؽ نحُف 

ـَ اآلخريَف ؟ رَب أما  (! فَمْف ينيُر الدَّ
ـَ الذي كتَب بِو   : (الجكاىريُّ  )كالقم

ىا التَِّربػا  ) قْف بالمعرَِّة كامسْح  خدَّ
نيا بما كىبا  َؽ الدُّ  (كاستكحِ  َمْف طكَّ

ـَ الذي كتَب بِو   :  (دمحم صالح بحر العمـك  )كالقم
  (أيَف حّقي ؟  )

ـَ الذي كتَب بَو  ّياُب  )كالقم  : (السَّ
ـٍ حيَف ُيعشُب الثَّرى نجكْع  ) ككلَّ عا

ـٌ كالعراُؽ ليس فيِو جكْع   (ما مرَّ عا
ـَ الذي كتَب بَو   : (محمَّد الماغكط  )كالقم

أنا أحبُّ ىذا الكطَف ِمْف محيِطِو إلى خميِجِو  )
إنَّني أحبُُّو 

ركا ظركفي كعكاطفي   (قدِّ
ـَ الذي كتَب بَو   : (عبدالرزاؽ عبدالكاحد  )كالقم

،  (يا صبَر أَيكَب  )
ـِ ... أجْل  . ما أحكَجنا إلى متحٍف لؤلقبل

 
 



صرخٌة في كاد 
ي الّرافديِف  ...صرخٌة في كاد
 

 (1)  

تنا متى تنتييَف عمى خيٍر ؟   يا قصَّ
تنا متى َتِصميَف إلينا كاممًة ؟   يا حصَّ
 يا فرَصتنا حّتى متى تبقيَف ضائعًة ؟ 

 يا فرَحتنا متى تكتمميَف ؟ 
 يا فرَقدنا حّتى متى تبقى غائبًا ؟ 

بِر ؟   يا مرَقدنا لماذا تنتظُرنا بفارِغ الصَّ
 يا ُقرحَتنا متى تنتيي آالُمِؾ ؟ 

ـَ أحزاِننا متى تنقطُع حباُلَؾ ؟   يا أّيا
 يا ُنصرَتنا متى تككنيَف حقيقيًَّة ؟ 

تنا متى تذىبيَف عّنا ؟   يا ُغصَّ
 يا جدكَؿ أعماِلنا متى تككُف يسيرًا ؟ 
 يا جدكَؿ آالِمنا متى ينقطُع ماؤَؾ ؟

. يا أسئمَتنا حّتى متى تبقيَف ببل أجكبٍة قاطعٍة ؟ 
 (2 ) 

كّنا عمى َطَرَفْي نقيٍض 
... اليكـَ 

أصبَح النَّقيُض عمى َطَرَفْينا ، 
كّنا نخرُج 



كنعكُد بُخفَّي ُحنيٍف  
... اليكـَ 

يخرُج ُحنيُف 
ْينا ،  كيعكُد بُخفَّ

كّنا نغّني  
إْف كجْدنا خمخاَؿ خالِتنا 

أك لـ نجْدُه  
... اليكـَ 

يغّني خمخاُؿ خالِتنا إْف َكَجَدنا 
ْف لـ يجْدنا  كا 

 فما أحكَجنا اليكـَ إلى الذَّىاِب 

 .كَتْرِؾ ما تقطََّع ِمَف األسباِب 
 (3 ) 

كلُّ ما نراُه اليكـَ حكَلنا  
حجُر عثرٍة 

. كنحُف بحاجٍة إلى حجِر زاكيٍة 
 (4 ) 

 كلُّ األشياِء ليا أسماءٌ 
ـَ األسماَء كمَّيا  ـَ آد كهللُا تعالى عمَّ

. فمماذا ال نسّمي األشياَء ؟ 
 (5 ) 

نحف ُنسّمي األشياَء 
كلكْف ليس بأسماِئيا ، 



قاَط  كنضُع النِّ
كلكْف ليس عمى الحركِؼ ، 

كنضُع أيدَينا 
كلكْف ليس عمى الجراِح ، 

كُنشعُل الّناَر 
كلكْف ليس تحَت الُقدكْر  

 كندكْر 

نحُف اليكـَ ندكْر 
َف حّتى اآلَف ِمَف التَّفريِق   ِمْف غيِر أْف نتمكَّ

بيَف الجاِر كالمجركْر 
ترى ىل سنظلُّ ندكْر 

كندكْر 
 ! .إلى أْف ُنحمَل إلى القبكْر ؟

 (6 ) 
رسالُتنا إلى َمْف ييمُُّو األمْر 
كصمْت إلى َمْف ييمُُّو الخمْر 

فرماىا كىك مخمكٌر 
. إلى الجمْر 

 (7 ) 
أيُّيا الّساقي 

. منَؾ المشتكى 
 (8 ) 

أيُّيا الّساقي 



انتبْو  
راَب  ال تسكِب الشَّ
. فالكؤكُس مقمكبٌة 

حيف َطَمْعنا ِمَف الّطيْف  )
ماِء  ـُ بزرقِة السَّ كّنا نحم

مِس  كُصفرِة الشَّ
كُخضرِة المراعي 
فِق  كُحمرِة الشَّ

... كلكْف 
بلطيْف  َفنا السَّ تمقَّ

ـُ النَّخَل  كجعمكنا نزرُع لُي
يتكَف كالتِّيفْ   كالزَّ

يْف  . كىكذا ُعدنا إلى الطِّ
 (9 ) 

إذا َعَبَسِت الكجكُه 
يكِؼ  . فمنا أْف نتكقََّع لمعاَف السُّ

 (10 ) 
تنا متى تنتييَف عمى خيٍر ؟   يا قصَّ

تنا متى َتِصميَف إلينا كاممًة ؟   يا حصَّ
 يا فرَصتنا حّتى متى تبقيَف ضائعًة ؟ 

 يا فرَحتنا متى تكتمميَف ؟ 
 يا فرَقدنا حّتى متى تبقى غائبًا ؟ 

بِر ؟   يا مرَقَدنا لماذا تنتظُرنا بفارِغ الصَّ



 يا ُقرحَتنا متى تنتيي آالُمِؾ ؟ 
ـَ أحزاِننا متى تنقطُع حباُلَؾ ؟   يا أّيا
 يا ُنصرَتنا متى تككنيَف حقيقيًَّة ؟ 

تنا متى تذىبيَف عّنا ؟   يا ُغصَّ
 يا جدكَؿ أعماِلنا متى تككُف يسيرًا ؟ 
 يا جدكَؿ آالِمنا متى ينقطُع ماؤَؾ ؟

. يا أسئمَتنا حّتى متى تبقيَف ببل أجكبٍة قاطعٍة ؟ 
تنا  يا قصَّ
تنا  يا قصَّ
تنا  يا قصَّ

. متى تنتييَف عمى خيٍر ؟ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 أيُّيا اإلنسافُ ..أخي 
 
 (1  ) 

القمُب الذي ليَس فيِو رحمةْ  
. ليس سكى لحمةْ  

 (2 ) 
ماُء زرقاءُ   السَّ

ماُء زرقاُء أينما كانْت ،  السُّ
فمنكْف نحُف البشُر  

ماءِ   كالسَّ
. أينما ُكّنا 

 (3 ) 
 أيُّيا البشرُ 
 ككنكا بشرا

. ال تككنكا شرَّا 
 (4 ) 

 كمُّنا آلدـَ 
 فتعاَلكا نتفاىـْ 
ـْ  . ال نتصاد

 (5  ) 
 نحُف البشرُ 
بيضانًا كّنا 

 أـ كّنا سكداناً 



إناثًا كّنا 
 أـ كّنا ذكراناً 

جعَل هللُا لنا أسنانًا بيضًا ، 
َد هللُا أسناَننا  كحَّ

ْد نحُف  ... فمنكحِّ
. قمكَبنا 

 (6 ) 
 تعاَلكا 

 نجعْل ِمَف األرِض جنَّةً ِمْف أجِل أْف 
 سيرانا هللاُ 

كيرضى عّنا 
. كسُيدخُمنا الجنَة 

 (7 ) 
 أنا ِمْف تراٍب 

 كأنَت ِمْف تراٍب 
 كمُّنا ِمْف تراٍب 

 نحُف متشابيكفَ 
 نجعَل ِمْف ىذا التَّشابوِ ِمْف أجِل أْف تعاَلكا 

ـَ اإلختبلْؼ   سّدًا أما
.  كطريقًا إلى اإلئتبلْؼ 

 (8 ) 
رُؽ ِمْف تراٍب   الشَّ
 كالغرُب ِمْف ماءٍ 



 نجمَع التُّراَب إلى الماءِ ِمْف أجِل أْف تعاَلكا 
رُؽ كالغرُب كاحدًا  . عندىا سيككُف الشَّ

 (9 ) 
يُف ِمْف تراٍب   الصَّ
تاُء ِمْف ماءٍ   كالشِّ

يفِ ِمْف أجِل أْف تعاَلكا   نجمَع تراَب الصَّ
تاءِ   إلى ماِء الشِّ

. عندىا سيككُف لدينا ربيٌع 
 (10 ) 

ُأَمُمنا 
 متَّحدٌة في نيكيكرؾَ 

 كمتفرِّقٌة 
. في أرجاِء المعمكرِة 

 (11 ) 
 كرُتنا األرضيَّةُ 

 كرةٌ 
لكْف ال يحقُّ ألحٍد  

. أْف يمعَب بيا 
 (12 ) 

 عمى البلعبيفَ 
 كلِّ البلعبيفَ 

 أىكاًة كانكا أـ محترفيفَ 
 أْف ال يمعبكا بكرِتنا األرضيَّةِ 



. كأْف ينَسكا أنَّيا كرٌة 
 (13 ) 

.. .ػ تعاكٌف ببل تياكٍف 
ىذا ما ُتحتُِّمُو مصمحُة الجميع 

بلـْ   ػ الّذاىُب إلى السَّ
. ال ُيبلـْ 

ػ انتيْت منُذ زمٍف  
 عبكديَُّة األفرادِ 

كِؿ ،   كابتدأْت اليكـَ عبكديَُّة الدُّ
كِؿ  اليكـَ نرفُض   عبكديََّة الدُّ

.  عبكديََّة األفرادِ ِمْف قبُل  ناكما رفْض 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 القسطُل الذي نحُف فيوِ 
 
 (1 ) 

انتيْت معركُتنا َمَع الَّميِل  
 انتيْت معركُتنا َمَع النَّيارِ ك

كلكفَّ معركَتنا َمَع الحياِة  
. مستمرَّْة 

 (2 ) 
نستطيُع أْف نجَد ألَف عذٍر  

ِلَمْف تعثََّر في طريِقِو  
كلكنَّنا 

ال نستطيُع أْف نجَد عذرًا كاحدًا  
. ِلَمْف تعثََّر بظمِّْو 

 (3 ) 
أمنياُتنا الكثيرُة  

رْة  . غرقْت في بحِر التَّأجيبلِت المتكرِّ
 (4 ) 

ليس كلُّ دخاٍف  
يشيُر إلى عمٍل في معمٍل       
 فبعُضُو يشيُر إلى كقكِع حريقٍ 
 .كيكجُب عمينا أْف نفعَل شيئًا 

 ( 5 ) 
 إذا كّنا ننظُر إلى الماضي بخكؼٍ 



 كالى الحاضِر بحذرٍ 
 كالى المستقبِل بقمقٍ 

فكيَف سنرفُع أشرعَتنا 
يِح اليكجاْء  . بكجِو الرِّ

 (6 ) 
عندما سمَّمنا مكضَع الماِء  

 إلى حّراٍس نائميفَ 
 كاَف عمينا أْف نتكقَّعَ 
. مكَتنا ِمَف العطْش 

 (7 ) 
نا أعندنا عصيّّ ال تكاُد تفارُؽ  كفَّ

كليس بيننا َمْف ىك ضعيُف العصا 
. فمماذا ال نضرُب غرائَب اإلبْل ؟

 (8 ) 
 دركْس 
 دركْس 
 دركْس 

ركِس في حياِتنا   ينا ِمَف الدُّ كـ تمقَّ
 دركٍس في الّتاريِخ كالجغرافيةِ 
 دركٍس في الفيزياِء كالكيمياءِ 

 دركٍس في الجبِر كالحساِب كالمثمَّثاتِ 
ماِت كالتَّفاضِل كالتَّكاملِ               كالمجسَّ

 دركٍس في النَّحِك كاإلنشاِء كاإلمبلءِ 



ينيَِّة كالتَّربيِة الكطنيَّةِ   دركٍس في التَّربيِة الدِّ
 دركسٍ 

دركٍس  
 دركسٍ 

كمَّيا رميناىا في البحِر  
. كركْبنا رؤكَسنا 

 ( 9 ) 
..  شيٍء ىكمُّنا كتْبنا ذكرياِتنا عل

جرِ   كتبناىا عمى جذكِع الشَّ
 أك عمى الجدرافِ 
 أك عمى الرِّماؿِ 

 أك عمى جريِد النَّخلِ 
 عمى الكرؽِ  .. أك

 ذكرياِتنا أُ ككمُّنا سنجُد َمْف يقر
الكحيُد الذي 

 ذكرياِتِو  أُ لْف يجَد َمْف يقر
ىك َمْف كتِب ذكرياِتِو عمى الماِء ، 

ـْ  أكثرَ كما   الذيف يكتبكَف ذكرياِتِي
. اليكـَ عمى الماِء 

 ( 10 ) 
ـُ نحُف عمى األرضِ .. اليكـَ   ننا

كاألرُض  
كىي تشعُر بكطأِة أثقاِلنا فكَقيا 



: تقكُؿ لنا ، مع نفِسيا 
ـْ  ـُ فكَقُك . غدًا سأنا

 ( 11 ) 
الجداكُؿ ال تنفؾُّ تبلحُقنا 

فحيف أعطْينا ظيكَرنا 
رِب   لجداكِؿ الضَّ

ركِس األسبكعيَّةِ   كجداكِؿ الدُّ
أعطْينا كجكَىنا  
لجداكِؿ التَّرقيِة  

كجداكِؿ اإلحالِة عمى التَّقاعِد ، 
 ِمْف أشيِر جدكَلْيفِ 

ييَرْيِف ،  إلى الجدكَلْيِف الشَّ
بطِ   كال ننسى جداكَؿ الضَّ

تمؾ التي تعجُّ بالعقكباِت  
ْضنا إلييا ،  التي تعرَّ

ـِ ِمْف كلِّ تمَؾ الجداكؿِ  كلكفْ   بالرُّغ
 فإنَّنا لـ نغرؽْ 

ـْ نحف محظكظكَف    .!فك
 
 
 
 
 



قبضُة عدٍس 
 
 (1 ) 

نحف عراقيكَف 
كما دمنا عراقييَف 

فنحُف ندري ، 
ندري أفَّ األمَر 

ليس قبضَة عدٍس ، 
إنَُّو أكبُر ِمْف ذلَؾ بكثيٍر 

كأكسُع منُو ألَف مرٍَّة 
كأعمُق 
أعمُق 
 .......

. األمُر ليس قبضَة عدٍس 
 (2 ) 

فيعُة  أغمُع ما فينا أخبلُقنا الرَّ
. كأرفُع ما فينا ِغمظُتنا تجاَه الباطِل 

 (3 ) 
الفظاعُة كلُّ الفظاعِة 

ـْ أقكى مّنا  أْف نبقى نقكُؿ لمذيف ُى
. سمعًا كطاعًة 

 (4 ) 
اخترنا أْف نجعَل الفتاِت مكتانا 



ِبيضًا 
لنردَّ عمى الذيف يسّمكَف أرَضنا 

كاِد  . بأرِض السَّ
 (5 ) 

لـ يكصِ  بنا أحٌد 
كلـ يكصِ  إلينا أحٌد 
كحيدكَف نحف كالعزلِة 
. كلكّنا كاقفكَف كالنَّخمِة 

 (6 ) 
مامَة  ما أقبَح الدَّ

. عندما ال تككُف تحَتيا شيامٌة 
 (7 ) 

عرفنا لّما فاجأنا الثمُج 
بتساقِطِو العجيِب 
فَط األبيَض  أفَّ النِّ

لُو قمٌب أسكُد 
فقد ترَؾ أطفاَلنا يرتجفكَف 

دكَف أْف تنزَؿ منُو 
ـْ  دمعُة نفٍط كاحدٍة عميِي
. كلك عمى سبيِل المكاساِة 

 (8 ) 
اشتّدي  

.. تػ 



.. تنفػ .. تنػ 
ـُ أنَّؾ لف تنفرجي  نعم

اشتّدي 
اشتّدي  
. تنفجري 

 (9 ) 
ىذه الركائُح غيُر الطَّيِّبِة  

ثيَف  التي يتحدُث عنيا الكثيُر ِمَف المتحدِّ
ال عبلقَة ألنكِفنا بيا ، 
فنحُف ال ندسُّ أنكَفنا 
. إال بيِف أكراِؽ الكرِد 

 (10 ) 
األعمى ال يقكُد أعمى 

ذا ما قاَدُه  كا 
ِؿ حفرٍة  . فابحثكا عنيما في أكَّ

 (11 ) 
األفضُل األفضُل 

اإلبتعاُد عف معارِؾ األكاني الزُّجاجيَِّة 
. فميس فييا سكى الكاسِر كالمكسكِر 

 (12 ) 
عريَِّة الجميمِة  الكثيُر ِمَف األبياِت الشِّ
ُر سيقاُنيا في أحذيِة القكافي  تنكسَّ

. فتصبُح عرجاَء 



 (13 ) 
يِّداِت  الكثيُر ِمْف جماِؿ السَّ

ليس ِمَف األساطيِر 
. بل مّما تصنُعُو األصباُغ كالعقاقيُر 

 (14 ) 
أجْل  

إفَّ األمَر ليس قبضَة عدٍس 
... كلكْف 

. ىذا ما ُيقاُؿ عنو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كثباٌف ساخنٌة ال بدَّ ِمْف عبكِرىا 
 
 (1 ) 

أنا ال أطمئفُّ إلى الحّطاِب ػ أيِّ حّطاٍب ػ 
 ألّني أخاُؼ عمى أشجاِر كمماتي ِمْف فأِسوِ 

. عندما يقلُّ الغاُز السائُل 
 (2)  

 لّما أيقنُت أفَّ العكدَة مستحيمةٌ 
 . جعمُت البلعكدَة طريقي 

 (3 ) 
: قاؿ لي ناقٌد حصيٌف 

عرِ   اكتْب ألَف بيٍت ِمَف الشِّ
 حبيبِتؾَ ؿ كاقرْأىا

ْف أعجَبيا كلك بيٌت كاحٌد منيا إؼ
.  فأنَت شاعرٌ 

 (4 ) 
الكمُب الكحيُد الذي لـ يكْف كفّيًا  

كاَف كمبي 
ىل كاَف ذلؾ ألنَّني كنُت أطعُمُو ِمْف طعامي 

.  كليس ِمْف فضبلِت طعامي
 (5 ) 

يََّة  يَ لك ُقيَِّض لي أْف ُأعط  الحرِّ
ـِ   ألعطيُتيا لمعصافيِر كالحما



 .كليس لمغرباِف كالبكـِ 
 (6 ) 

: أخكتي سبعٌة 
. ػ القمُب الذي أحبَّني أّياـ العداكاِت 

. ػ العصا التي عمََّمْتني 
 ػ الثدُي الذي أرضعني الخيرَ 

.    عندما شحَّ الحميُب 
ػ الظَّيُر الذي َحَمَمني 

   حينما ألقى بَي الحبُّ  
.    عمى قارعِة الجنكِف 

ـُ الذي أعطاني ُقبمَة الحياِة   ػ الف
.    عندما غرْقُت باليمكـِ 
ػ الذراعاِف المذاف رفعاني 

ـِ الكظيفِة      َبْعَد أْف سقْطُت ِمْف سمَّ
.    مغميًَّا عميَّ 

كُت الذي صاَح بالمجانيِف   ػ كالصُّ
كِؽ  :    الذيف تكأكاكا عميَّ في السُّ

.    افرنقعكا 
بعُة   أخكتي السَّ

عَر حّتى اليكـِ   ـُ الذيف جعمكني أكتُب الشِّ ُى
. بعَد أْف دفعكني إليِو دفعًا 

 
 



نٌة عمى أكراٍؽ ِبْيضٍ   تساؤالٌت ممكَّ
 
 (1 ) 

 تتناقُل الكبلِب 
 آالَؼ األحاديِث عف القمرِ 

 كلكفَّ القمرَ 
ال يتناقُل حديثًا كاحدًا  

. عف آالِؼ الكبلِب 
 (2 ) 

ـُ البحرُ   أيعَم
 أفَّ األمكاَج التي يدفُعيا إلى الشاطئِ 

 بعَد كدٍّ شديدٍ 
خكُر التي تنتظُرىا ىناَؾ ؟  ُرىا الصُّ . ُتكسِّ

 (3 ) 
 مثيرك اإلنتباهِ 

 الذيف يكتبكَف قصائَد التَّسميةِ 
أصبَح عدُدُىـ  

. أكبَر ِمْف أْف يْشطَبُو ناقٌد متجرِّدٌ 
 (4 ) 

فيعةُ   األقبلـُ الرَّ
يِّئيفَ  .  حباٌؿ غميظٌة عمى رقاِب السَّ

 (5 ) 
ـُ ما سكَنْت فكَؽ األشجاِر   الحمائ



 إال تخمُّصًا ِمَف القططِ 
 ىكذا قيلَ 

ـُ اليكـَ   كلكْف إلى أيَف تذىُب الحمائ
 كالقطُط أصبَحْت قادرةً 

. عمى تسمُِّق األشجاِر ؟ 
 (6 ) 

 القصيدُة البيضاءُ 
كداءِ  كِؽ السَّ  ال تنفُع في السُّ

عراَء ما زالكا يكتبكَنيا  عراَء الشُّ . كلكفَّ الشَّ
 (7 ) 

ِر   ـِ ِمْف كلِّ التَّطكُّ بالرُّغ
 الذي كصَمْت إليِو كسائُط النَّقلِ 

ما زاؿ بعُض الّناِس يركبكَف الحيطاَف ، 
ـِ في العمكـِ ـِ ِمْف كلِّ التَّقدُّ  كبالرُّغ

ـْ  . ما زاَؿ بعُض الّناِس يركبكَف رؤكَسُي
 (8 ) 

ْت بدجمةَ  ـِ ِمْف كلِّ المياِه التي مرَّ  بالرُّغ
ْت بالفراتِ   ككلِّ المياِه التي مرَّ
ـِ ِمْف كلِّ المياِه التي   كبالرُّغ

 ما زالْت تمرُّ بدجمةَ 
 كما زالْت تمرُّ بالفراتِ 

 ما زالْت بعُض القمكِب غيَر نظيفةٍ 
. كما زالْت بعُض األيدي متَّسخًة 



 (9 ) 
ـِ خسارةٌ  ديُء في الزَّمِف العظي جُل الرَّ  الرَّ

ـُ في الزَّمِف الرديءِ  جُل العظي  كالرَّ
. خسارٌة مضاعفٌة 

 (10 ) 
يُف العادُؿ كالعقُل الّراجُح   السَّ

 .ىما ما يحتاُج إليِيما الّساعُد القكيُّ  
 (11 ) 

 ماُء القصائِد مثَل أيِّ ماءٍ 
 ال ُينقُل بالغرابيلِ 

عراءِ   فمماذا يصرُّ بعُض الشُّ
ـْ بتمَؾ الطَّريقِة ؟   .عمى نقِل مياِه قصائِدِى

 (12 ) 
ْف كانكا قميميَف  إك المخمصكفَ 

 .قادركَف عمى فعِل الكثيِر 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مضُغ الزُّجاجِ 
 
 (1 ) 

ككتَ   تعمَّمَت السُّ
دَت عميوِ   كتعكَّ
 بل كأْدَمْنَتوُ 

كلـ تحصْل عمى شيٍء ، 
. اآلَف جرِِّب الكبلـَ 

 (2 )  
كمماٌت كثيرٌة  

كُجَمٌل مفيدٌة قميمٌة ، 
 فيا َلخيبِة أصحاِب اآلماِؿ الكبيرةِ 

كيا َلخيبِتَؾ أنَت 
. أيُّيا الباحُث عف المعنى 

 (3 ) 
ـِ  حيَف كقعْت فأُس األّيا

عمى رأِس أحبلِمَؾ 
 سمَع اآلخركَف ضحكَتَؾ المجمجمةَ 

كلـ يسمعكا بكاَءَؾ المكجَع ، 
 أفعمَت ذلؾ استسبلمًا لمفأسِ 

ـِ ! . ؟ أـ تخمِّيًا عف األحبل
 (4 ) 

 سكاكيُف كثيرٌة جّداً 



كجسُدَؾ كحيٌد ، 
!  ؟ (سيرؾ) ىِل الحياُة 

إذا كانْت كذلَؾ  
 ! .في جسِدَؾ ؟ فمماذا كلُّ ىذِه اإلصاباتِ 

 (5 ) 
حبَُّؾ الكبيُر  

يحتاُج إلى دليٍل مممكٍس ، 
 لك كانِت القمكُب سبُّكراتٍ 

 كالمشاعُر كتاباٍت طباشيريَّةٍ 
الستغنيُت عّما أطمُبُو ، 

لكْف ما حيمتي 
كالقمكُب أْمُرىا 

! . بيِد َعبلـ الغيكِب ؟
 (6 )

 صّيادكَف كثيركفَ 
كسمٌؾ قميٌل ، 
ّياديَف  : قْل لمصَّ

ِع ،  يا ذابحي الكقِت بسكِّيِف التََّسكُّ
ـْ تفعمكفَ   ؟ ماذا كنُت
ـْ تصّمكَف   أكنُت

مِؾ ؟ ! . ِمْف أجِل سبلمِة السَّ
( 7 ) 

ـِ   ـْ مفكِّرًا باليكـِ القاد ن



. ال منشغبًل باليكـِ الفائِت 
 (8 ) 

ليس ما يأتي إليَؾ   ..األحبلـُ 
كأنَت نائـٌ ، 

بل ما تذىُب إليِو  
. كأنَت يقظاٌف 

 (9 ) 
 ما دمَت ظمآناً 

راَب ماًء ،  فستحسُب السَّ
كلذلَؾ لف أسأَلَؾ 

 أْف تدلَّني عمى مكضِع الماءِ 
 .الذي أحتاُج إليِو 

 (10 ) 
: إسأْؿ نفَسَؾ 

ماذا أبقيُت ألكالدي ، 
  كال تسأْليا

. ماذا ترَؾ لي أبي 
 (11 ) 

 ِغناَؾ ليس في ما أحضرَتوُ 
لعشاِء ىذِه المَّيمِة ، 

خرَتوُ  . لفطكِر اليكـِ الّتالي  بل في ما ادَّ
 (12 ) 

 باتِّجاِه الحائِط ، ما دمَت قد رميَت الكرةَ 



. أْف تنتظَر رجكَعيا إليَؾ  فعميؾَ 
 (13 )

المرارُة دكاؤَؾ ، 
، ! فيِل الحبلكُة داؤَؾ ؟

 (14 ) 
ـِ   َؽ كلَّ الكبل لْف ُأصدِّ

 الذي نقَمُو عنَؾ اآلخركفَ 
ـَ   فكيَف بإمكاِنَؾ أْف تتكمَّ

! .     كالزُّجاُج في فِمَؾ ؟
( 15  )

طريُق النُّجكـِ  
ليس طريَق صعكٍد سريٍع ، 

ْل كأنَت تبحُث عف نجِمَؾ   فتميَّ
. في سماِء البلمعيَف 

(16   )
 إذا أردَت أْف تطفَئ الحريقْ 

غيِِّر الطَّريْق ، 
ذا أردَت أْف تعرَؼ الحقيقةْ   كا 

 .غيِّر الطريقْة 
 (17 ) 

جاِج  . مضُغ الزُّجاِج كال العيُش عيشَة الدَّ
 (18 ) 

ُؿ المحتاِج  . مضُغ الزُّجاِج كال تسكُّ



دعكني كشأني 
 
 (1 ) 

حيَف ألقاني أخكتي 
في الجبِّ ، 

ّيارِة ،  لـ يمتقْطني بعُض السَّ
حيف ألقاني أخكتي 

في الجبِّ ، 
. التقطني الذئُب 

 (2 ) 
 انتظرُت النسيـَ 

، ! فجاءِت العاصفُة 
بيعَ   انتظرُت الرَّ
، ! فجاَء الخريُف 
 انتظرُت األملَ 
، ! فجاَء اليأُس 

 سأنتظُر المكتَ 
!! . لعلَّ الحياَة تجيُء 

 (3 ) 
يحِ  راُع بيِد الرِّ  الشِّ

كالمجذاُؼ ليس بيدي ، 
فيا زكرقي  

إذىْب أّنى شئَت ، 



بلمُة ،  لتبارْكؾَّ السَّ
. كليبارْكني اليبلُؾ 

 (4)  
مُس إلى الغركِب ،  مثمما تجنُح الشَّ

 كمثمما يجنُح قكـٌ 
ـِ م  إلى السِّ

تحاشيًا لمحركِب ، 
 . أجنُح إلى كرقتي كقممي

 ( 5 ) 
 طفكلتي أكَميا الفقرُ 

 كشبابي أكمْتُو الحركبُ 
.. كما تبّقى ِمْف أّيامي 

 ُر الفقرِ استأكُمُو آث
كآثاُر الحركِب ، 
يَّةِ   كلكفَّ تاَج الحرِّ

سيضُع نفَسُو عمى رأسي 
: كسيقكُؿ لي 

 شكراً 
 ؿُ باسهلِل درُّ ظيِرَؾ أيُّيا اؿ
. لقد كاف ِحمُمَؾ ثقيبًل 

 (6 ) 
عطاياَي الكثيرُة 

لـ تستطْع دفَع الببليا القميمِة  



. التي تدكُر حكلي 
 (7 ) 

مكاقفي الحسنُة 
. خمقْت لَي أعداَء سيِّئيَف 

 (8 ) 
كلُّ األلكاِف جميمٌة عندي 

كلكفَّ المَّكَف الذي يستيكيني 
أكثَر ِمْف بقيَِّة األلكاِف 

ىك المكُف األبيُض 
الذي أستطيُع أْف أكتَب عميِو 

ما أشاُء ِمَف األسماِء التي أحبُّ 
. ِمْف غيِر سكٍء 

 (9 ) 
النَّجاُح ليس رميَة نرٍد 

. إنَُّو تعٌب متكاصٌل في الحرِّ كالبرِد 
 (10 ) 

الكطنيَُّة ناٌر خضراُء باردٌة 
. في قمكِب المخمصيَف 

 (11 ) 
اإلنسانيَُّة  

ىي أْف تساعَدني ألْف أعيَش 
كأساعَدَؾ ألْف تعيَش 

ـَ لمعدِؿ عندما نتنازُع  . كنحتك



 (12 ) 
ـٍ  الّرافضكَف ببل عم

كالكارىكَف ببل سبٍب 
ـْ  . ال أحترُمُي

 (13 ) 
تي كأنا صغيٌر  : قالْت لي جدَّ

ـْ كال تبَق ىكذا  تحزَّ
كحيَف كبرُت 

لـ أجْد َمْف يحزُِّمني 
ـُ ِبِو  كلـ أجْد ما أتحزَّ

. فتحزَّْمُت بنفسي 
 (14 ) 

َقَمَب أبي ُعْمَبَة قمبي 
األكراُد كأكراُؽ اآلِس  : فتساقطْت 

كزقزقاُت العصافيِر ككركراُت األطفاِؿ 
ثْق بي ، اعتمْد عميَّ ، الُمْمُؾ هلِل ، : ككمماُت 

بًا  : فصاَح بي متعجِّ
كيف تعيُش كىذِه األشياُء في قمِبَؾ  

ـِ   في ىذِه األّيا
. التي يخاُؼ فييا حّتى األسُد عمى نفِسِو 

 (15 ) 
رحمُة هللِا  

تصُل إلى َمْف يحتاُج إلييا 



. َعْبَر أيدي الطَّيِّبيَف 
 (16 ) 

ـُ حيَف طرَدُه هللُا ِمَف الجنَِّة  لـ يبِؾ أبي آد
كلكنَُّو بكى بكاًء ُمّرًا حينما ُقتَل كلُدُه ىابيُل 

كـ أنَت تحبُّ الحياَة  
ككـ يقمُقَؾ المكُت يا أبتي 

. إنَّي ال ألكُمَؾ أبدًا فأنا مثُمْؾ 
 (17 ) 

سيِّئاتي القميمُة 
ُُ لي بحسناتي الكثيرِة  يغفُرىا هللُا

كيغضُّ النَّظَر عنيا أصدقائي 
. أّما أعدائي فيعدمكَنني بسبِبيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجباُؿ مشْت كراَء جنازِتؾ ... شيركك بيكو س
 
 (1 ) 

عِر  جاءِت األخباُر اليكـَ برأِس الشِّ
مرفكعًا عمى رأِس رمٍح 

 (2 ) 
الجباُؿ ىي التي مشْت كراَء جنازِتَؾ  

يا شيركك بيكو س 
كال تمشي الجباُؿ إال كراَء جبٍل 

عِر الّشاىِق  فيا جبَل الشِّ
تريَّْث كأنَت ترفُع يَد الكداِع لممشيِّعيَف  

 (3 ) 
أشعاُرَؾ كنَت ُتطمُقيا لمجباِؿ 
يِح  ككانِت الجباُؿ ُتطمُقيا لمرِّ
يُح ُتطمُقيا لمغيكـِ  ككانِت الرِّ

ككانِت الغيكـُ ُتطمُقيا مطرًا فكؽ الجباِؿ 
فترتدي الجباُؿ ثكبًا أحمَر 

ِمْف شقائِق النُّعماِف 
 (4 ) 

ـِ ِمْف أفَّ جراَحَؾ   عمى الرُّغ
كانْت أعمَق ِمْف بحيرِة الثَّرثاِر 

أال أفَّ آماَلَؾ  
 كانت أعمى ِمْف جباِؿ طكركَس 



 (5 ) 
لـ يكْف شركاُلَؾ ِمْف حريٍر كال كّتاْف 
 بل كاَف ِمْف كبرياِء جباِؿ كردستافْ 

 (6 ) 
شيركك 

ليُل العراِؽ الطَّكيُل 
 كنَت تضيُئُو بنكِر أشعاِرَؾ الذَّىبيَّةِ 

 (7 ) 
ِشعُرَؾ  

كاف شبلاًل مضافًا إلى شبلالِت كردستاَف 
ككانْت أيدي الغيكـِ تمتدُّ إليَؾ  

 لتصافَحَؾ كمَّما كتبَت قصيدًة جديدةً 

 (8 ) 
يِح تسمُع ىديَر أشعاِرَؾ  كانْت آذاُف الرِّ
فترسُل الغيكـَ إلى الجباِؿ عمى عجٍل 
يا بشآبيِب المطِر احتفااًل بيا  لترشَّ

ُق أشعاَرَؾ  ككانْت قمكُب الجباِؿ تتعشَّ
فتكتسي قمُميا بأشجاِر البّمكِط كالجكِز 

 كسفكُحيا بشقائِق النُّعمافِ 

 (9 ) 
دائمًا 

كنَت تكاجُو رشقاِت الرَّصاِص اليمجيِّ 
برشقاِت الكركِد  



 الزاىرِة في حدائِق أشعاِرؾَ 

 ........
رشقٌة ِمْف كركِد أشجاِنَؾ 
جعمْت قمكَبنا المكمكمَة  

معطَّرًة بركائِح النَّرجِس الجبميِّ 
 (10 ) 

عَر  منُذ أْف بدأَت تكتُب الشِّ
لـ تعْد أسراُب الطُّيكِر تمتقَط الحبكَب لتعيَش 

ال 
 أخذْت تمتقُط كمماِت أشعاِرؾَ 

 (11 ) 
  َُ كأخيراِّ

بِو بيف قصائِدَؾ كالنُّجكـِ  عرفُت سرَّ الشَّ
أنَت كنَت تصعُد كتصعُد حّتى تصَل إلى قمَِّة الجبِل 

ماِء  كِمْف ىناؾ تمدُّ يديَؾ إلى السَّ
ُليا إلى قصائدَ   لتقطَف نجكمًا تحكِّ

 (12)  

شكىَد كاكا الحّداُد  
ـِ الجباِؿ  يراَف عمى قم كىك ُيشعُل النِّ

يراُف يا كاكا : فسأَلُو الّناُس  ما ىذه النِّ
كنكركُز قد غادَرنا قبَل أكثَر ِمْف أربعِة أشيٍر 

إنَّيا نيراُف قمبي التي تشتعُل  : فقاَؿ 
حزنًا عمى رحيِل شيركك بيكو س 



 (13 ) 
ما ينزُؿ ِمْف كمي عمي بؾ   

ليس شبلَؿ ماٍء 
مكُع التي تذرُفيا الجباُؿ   بل ىك الدُّ

عمى ركِح شيركك بيكو س  
 (14 ) 

النخُل أيضًا يبكي عميَؾ 
يا شيركك بيكو س 

كلكفَّ دمكَعُو تختمُف عف دمكِعنا كدمكِع الجباِؿ 
إنَّيا كبيرٌة كحمكٌة 

إنَّيا التَّمُر 
تساقَط التَّمُر : فبل تقكلكا 
بكى النَّخُل فذرَؼ تمرًا : بل قكلكا 

فيا لَؾ ِمْف كبيٍر أيُّيا النَّخُل 
حَتى دمكُعَؾ غذاٌء 

 (15 ) 
منُذ ىابيَل كالّناُس المكتى ُيدفنكَف في األرِض 

عرَاَء   إال الشُّ
ماِء  ـْ يرتفعكَف إلى السَّ فإنَُّي

ليككنكا فييا نجكمًا 
ماُء نجُمِؾ الجديُد  فمبارٌؾ لِؾ أيَّتيا السَّ

 (16 ) 
ىناَؾ ... عبدهللا ككراف 



منشغٌل اليكـَ بكتابِة قصيدٍة جديدٍة  
ترحيبًا بقدكِمَؾ 

 (17 ) 
ركحًؾ ػ كما أعمنَت أنَت ػ 
َدَخَمْت في جسِد كردستاْف 

كَمْف دخَمْت ركُحُو في جسِد كردستاْف 
 يظلُّ خالدًا ميما كافْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تشييُع القارَِّة الّثامنِة إلى الخمكِد 
 

إلى الراحِل الخالِد نيمسكف مانديبل 
 
 (1 ) 

برحيِل نيمسكف مانديبل 
تغيَّرْت رائحُة األرِض 

فرائحُة األرِض  
ِمْف رائحةِ  الرِّجاِؿ األحراِر فييا 

 (2 ) 
ـُ أعبلَمَؾ  نكِّْس أيُّيا العال

حزنًا عمى َمْف رفَع أعبلـَ الحريَِّة 
 ( 3 ) 

جِف  عندما كاَف نيمسكف مانديبل في السِّ
ـِ ُيغّنكَف ُأغنيَة  كاَف أحراُر العال

يَُّة لمانديبل  )  (الحرِّ
 ....

جِف   كبعدما خرَج نيمسكف مانديبل ِمَف السِّ
َأخَذ ىك يغّني ُأغنيَة 

ـِ ) يَُّة لمعال  (الحرِّ

 (4 ) 
يَِّة  طريُق نيمسكف مانديبل إلى الحرِّ

كاَف طكيبًل 



كليس ِمْف طريٍق  
يَّةِ   أطكُؿ ِمْف الطريِق إلى الحرِّ

 (5 ) 
طريقاْف 

سارا مَع نيمسكف مانديبل 
ـِ  كىك يقكـُ بقطِف األحبل

كطرِد األحزاْف 
طريقاْف 

يبُة كالغفرافْ   )  (الطِّ

 (6 ) 
َل راكبًا  ترجَّ

فما أجمَل نيمسكف مانديبل راجبًل 
كما أشجَعُو راكبًا 

 (7 ) 
الذيف مثَل نيمسكف مانديبل 

 إنَّما ُيشيَّعكَف إلى الخمكدِ 

 (8 ) 
كاَف نيمسكف مانديبل 

ـَ النِّضاِؿ ضدَّ التَّمييِز العنصريِّ  زعي
فَمْف يككُف  

ـَ النِّضاِؿ ضدَّ التَّمييِز الّطائفيِّ ؟  زعي

 (9 ) 
ـُ النِّضاِؿ ضدَّ التَّمييِز العنصريِّ  ماَت زعي



ـُ النِّضاِؿ ضدَّ التَّمييِز الّطائفيِّ  فمتى سيكلُد زعي
 (10 ) 

كاليٌة رئاسيٌَّة كاحدٌة 
كانت كافيًة لكضِع نيمسكف مانديبل 

 في قمكِب العاَلميَف 

 (11 ) 
رفَع نيمسكف مانديبل شكَؾ الرِّئاسِة 

ِمْف عمى رأِسِو 
ككضَع بداًل عنُو تاَج األعماِؿ الخيريَِّة 

حّتى مماِتِو 
 (12 ) 

بكجكِدِه 
ـُ  كاف العال

يتألَُّف ِمْف ثماني قاّراٍت 
فنيمسكف مانديبل كاف القارََّة الّثامنَة 

 (13 ) 
بايا كفَّ يعمِّقَف صكَر نيمسكف مانديبل  الصَّ

عمى صدكِرِىفَّ 
ـْ  باُب كانكا يضعكَف صكَرُه عمى قمصاِنِي كالشَّ

يَِّة يحفركَف اسَمُو  ككاف عّشاُؽ الحرِّ
عمى جذكِع األشجاِر 

كظلَّ اسُمُو ينزُؿ ِمَف الينابيِع 
 منغَّمًا 



ف ي ؿ س ك ف ـ ا ف د ي ؿ ا 
طيمَة خمسٍة كتسعيَف عامًا 

 (14 ) 
بعَد الثَّكرِة الفرنسيَِّة 

منسيًَّة  (المساكاِة  )ظمَّْت كممُة 
حتى مجيِء نيمسكف مانديبل 

الذي أعادىا إلى كاجياِت المرايا 
 (15 ) 

أرضى نيمسكف مانديبل َمْف عمى األرِض 
ماِء  كلسكَؼ ُيرضيِو َمْف في السَّ

 (16 ) 
أمدُّ بصري عمى طكِؿ الببلِد كعرِضيا 

لعّمي أعثُر عمى نيمسكف مانديبل عراقيٍّ كاحٍد 
فيرجُع بصري خاسئًا كىك حسيٌر 

 (17 ) 
نيمسكف مانديبل 

يَِّة كالمصالحِة الكطنيَِّة  شعمُة التَّسامِح كالحرِّ
الكّىاجُة 

كرايُة معاداِة العنصريَِّة كالعبكديَِّة كاإلستعماِر 
كالفصِل العنصريِّ العاليُة 

 (18 ) 
المناطقّيكَف / الفئكّيكَف / الّطائفّيكَف / العنصرّيكَف 

عمييـ أْف يأخذكا ِمْف دمكِع الحبِّ التي ُذرفْت 



عمى نيمسكف مانديبل درسًا 
 (19 ) 

ُأمَُّة نيمسكف مانديبل اليكـَ ببل أْب 
ما أقسى أْف تككَف اأُلمَُّة ببل أْب 

 (20 )  

برحيِل نيمسكف مانديبل  
ـِ الكبيِر الذي فيِو  ـُ عمى الظِّم صحا العال

كعمى البلمساكاِة  
التي تفرُش غطاَءىا عمى بقاٍع كبقاٍع 

 ببل رحمةٍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ثقٌب في سفينٍة عمى ظيِر الماِء 
 

يد في قريتنا ػ العكر ػ ىـ عادكا بأربع  خكتي األربعة لمصَّ خرجُت أنا كا 
ُدّراجات كأنا عدُت بيذه القصيدة 

 
 (1 ) 

أفرُش قمبي سجادًة حمراَء 
ِة حبِّ العراِؽ  : كأقكُؿ لمذيف يمشكَف عمى جادَّ

ُمّركا  
كاستمّركا 

 (2 ) 
أنا ِمْف ِدْيْف 

كأنَت ِمْف ِدْيْف  
كلكْف كمُّنا ِمْف طيْف ، 

أنا ِمْف ِدْيْف 
كأنَت ِمْف ِدْيْف 

لكْف دعنا نكْف ُمتحابِّيْف ، 
أنا أحبُّ الكطَف كأنَت مثمي 
أنا أحبُّ العدَؿ كأنَت مثمي 
يََّة كأنَت مثمي  أنا أحبُّ الحرِّ
بلـَ كأنَت مثمي  أنا أحبُّ السَّ

إذْف  
عمينا أْف نككَف كالبنياِف المرصكْص 

كال نككَف محككميَف بنكاصي النُّصكْص 



أك حّراسًا لمصكْص 
عمينا أْف نككَف آدمّييَف 
عمى كجِو الخصكِص 

عمينا أْف نككَف ُممِيميَف 
كُممَيميْف 

فإْف كّنا ىكذا 
لف نككَف نادمْيْف 

 ( 3 ) 
انزْع لثاَمَؾ عف كجِيَؾ 

عف قمِبَؾ 
عف لساِنَؾ 

ككاجيني بالتي ىي أحسُف 
 (4 ) 

ـْ عميَّ   سمِّ
كلك كانْت بيني كبيَنَؾ خصكمٌة 

كْأِثْر عمى نفِسَؾ  
كلك كانْت بَؾ خصاصٌة 

كأكمْل نقصَي إْف كاَف بَي نقْص 
يا أخي  

ما نزَؿ بالبغضاِء َنْص 
 (5 ) 

ال تكْف  
ُثقبًا في سفينٍة عمى ظيِر الماِء 

ـٍ لمصكْت  ٍس كات كال رصاصًة في مسدَّ



كال تكْف مساىمًا في شركٍة ِمْف شركاِت المكْت 
كال تكْف لمدكتاتكرّييف حزاما 

كال تكْف لكجكِه المصكِص لثاما 
كال تكْف لثريِد الطُّغاِة ىاشمًا أك ِىشاما 

أشعِل النَّشاَط مف حكِلَؾ 
ماحَة عمى جانَبْيَؾ  كانثِر السَّ

كال تدسَّ سَـّ الفئراِف في أكياِس الطَّحيِف 
نيا محكريِف فقْط  ْؽ أفَّ في الدُّ كال تصدِّ

فيناؾ مئاُت المحاكِر 
غيِر المكتشفِة 

فاكتشْف 
إفَّ الحياَة كككبٌة ِمَف اإلكتشافاِت 

كال تضرْب عمى طبِل التَّممُِّق 
في عرِس الفاسديَف 

 ( 6 ) 
بيَع  منُذ صغري كأنا أحبُّ الرَّ

بيِع العربيِّ  كلكْف بعَد اخضراِر الرَّ
نِة ثبلثَة فصكٍؿ  أبقيُت لمسَّ

بيِع  كألغيُت فصَل الرَّ
 (7 ) 

ال تيأْس 
فنافذٌة كاحدٌة 

ؤيِة  بإمكاِنيا أْف تعطيَؾ إمكانيًَّة كاسعًة لمرُّ
كَمْف ثقٍب في باٍب 



تستطيُع أْف تطَّمَع عمى أسراٍر مذىمٍة 
 (8 ) 

ماحِة مساحًة أكسَع  . ػ أعِط لمسَّ
ػ أشعْل شمعًة 

معُة ال تمنُح نكَرىا إال إذا أشعمناىا  . فالشَّ
ػ إْف كنَت كبيرًا أك كنَت صغيرًا 

ـْ عمى الجميِع  . سمِّ
ػ أعمِف الحبَّ 

فمعلَّ إعبلَف الحبِّ  
. يككُف بديبًل عف إعبلِف الحرِب 

 ( 8 ) 
رصَدْتني اآلالـُ 

فرصدُت جائزًة لَمْف ُيخمُِّصني منيا 
فجاَءني بعَد سنكاٍت 

: َمْف يقكُؿ لي 
سأخمُِّصَؾ منيا اآلْف 

: قمُت لُو 
. فاَت األكاْف 

 (9 ) 
طمبُت مف حمامٍة مسَح دمعتي 

فبكِت الحمامُة كىي تمسُح دمعتي 
فمسحُت دمعَتيا بدمعٍة ثانيٍة 

 (10 ) 
إعمْل أيُّيا اإلنساُف 



ال تسترْح 
ال تيأْس 
ال تقنْط 

ال تضجْر  
ـْ  ال تسأ

ال تركْف إلى الّراحِة 
كاذىب إلى التَّعِب سعيًا ال مشيًا 

أفيشرُِّفَؾ أْف تنقطَع عف كلِّ شيٍء 
منتظرًا قدكـَ المكِت 

في كقِتِو غيِر المعمكـِ 
مت الكثيَر  ال تقْل إّني قدَّ

ـَ المزيَد ِمَف الكثيِر  فعميَؾ أْف تقدِّ
كالمزيَد ِمَف الكثيِر الكثيِر 

كالمزيَد المزيَد ِمَف الكثيِر الكثيِر  
 (11 ) 

: أخطُّ بيدي عمى كرقٍة كارتكنيٍَّة كبيرٍة عبارًة تقكُؿ 
أخي أيُّيا اإلنساُف أنا بحاجٍة إليَؾ 

كأمضي حامبًل تمؾ الكرقَة الكارتكنيََّة 
عبَر بغداَد كمكسكك كنيكدليي كطككيك  

كباريس كلندف كجنيف كنيكيكرؾ 
... كأكتاكا كالقاىرة كدمشق كطرابمس 
أخي أيُّيا اإلنساُف أنا بحاجٍة إليَؾ 

 
 

 



ليسْت ىناَؾ حقيقٌة أنصُع ِمَف الكطِف 
 
 (1 ) 

ليسْت ىناَؾ حقيقٌة أنصُع ِمَف الكطِف 
الكطُف ىك الحقيقُة الّناصعُة 

بْل ىَك أنصُع حقيقٍة في الكجكِد 
 (2 ) 

دقَّْت ساعُة الحرِب في العراِؽ منذ حزٍف بعيٍد 
الحرُب 

أ ؿ ح ر ب 
ـِ  بل أيدينا عمى كتِف السَّ
كيُد الحرِب عمى أكتاِفنا 

 (3 ) 
نِيمِت الحرُب ِمْف دماِئنا 

أكثَر مّما نيْمنا ِمْف مياِه دجمَة كالفراِت 
كطبكُليا مزَّقْت آذاَننا 

الحرُب 
أ ؿ ح ر ب 

الحرُب أنثى تقتُل الرِّجاَؿ كُتنبُت األرامَل 
. كتدفُع اليتامى إلى المجيكِؿ 

 (4 ) 
الحرُب 

 (ا  )جعَمْتنا كاقفيَف في الخنادِؽ مثَل األلِف 



لـ نعرِؼ النَّكـَ   
! كحرُؼ األلِف ىل يعرُؼ النَّكـَ ؟

قائـٌ ىك كغيُرُه نائمكَف ، 
ـُ ػ كنحُف ال نعرُؼ النَّكـَ ػ  كحيَف ننا

ُر عمى أنفِسنا   نتككَّ
 (ىػ  )مثَل حرِؼ الياِء 

 (5 ) 
لدغُة الحاقِد أكثُر إيبلمًا ِمْف لدغِة األفعى 

 (6 ) 
ـْ كجياِف  بعُض الرِّجاِؿ مثَل العممِة َلُي

 (7 ) 
ـِ  الذيف يسيركَف تحت جنِح الظَّبل

ـْ  ال نستطيُع رؤيَتُي
ـْ  كلكنَّنا نرى آثاَرُى
مِس   بعَد طمكِع الشَّ

 (8 ) 
ـْ تحَت التُّراِب  األعزَُّة الذيَف دفّناى

ىـ  
دفنكنا فكَؽ التُّراَب  

 (9 ) 
الجباُؿ أكتاُد األرِض 

ـُ   كالرِّجاُؿ الِعظا
أكتاُد البمداِف 



 (10 ) 
ماِء تتدافُع النُّجكـُ كالككاكُب  في السَّ

كعمى األرِض 
ـَ  يتدافُع أبناُء آد

ياَء كالنُّكَر  ماُء أعطِت لؤلرِض الضِّ السَّ
ماِء ؟  فما الذي أعطْتُو األرُض لمسَّ

 (11 ) 
ـُ في زمٍف مضى  كاَف الظُّم

تحَت الجذِر التَّربيعيِّ 
أّما اليكـَ 

ـُ تربيُع  ـُ ىك الظُّم فالظُّم
 (12 ) 

كاَف األسُد ال تأتي عمى خاطرِِه اليرابيُع 
األسُد بحٌر 

كاليرابيُع نقطٌة 
األسُد جبٌل  

كاليرابيُع ذرٌَّة ِمْف تراٍب عمى سفِحِو 
؟ ... ما َلُو األسُد اليكـَ 

ما َلُو ؟ 
 (13 ) 

رؤكُس األمكاِؿ 
كرؤكُس الحراِب 

َُ النَّككيَُّة  ؤكُس كالرُّ



ـَ رؤكِس النَّخيِل الّشامخِة  ال شيَء أما
 (14 ) 

جمُع الخبيثيَف مفرٌد 
كمفرُد الطَّيِّبيَف جمٌع 

خْذ طريَقَؾ 
إنزْؿ 

مُع  أيُّيا الدَّ
 (15 ) 

ـُ نتمّقاُه ِمَف الحياِة  اإلليا
بْل كنتمّقاُه ِمَف المكِت 

 (16 ) 
ـْ ال يكترثكَف لمحياِة ؟  ما َلُي

شبلالُت أحبلِمنا العذبُة تتدفَُّق بعنٍف 
دئِة  منحدرًة ِمْف صخكِر أّياِمنا الصَّ

كمكاكيِل أحزاِننا القديمِة   
ُب بجرياِنيا  كلكْف ليَس ىناَؾ ِمْف نيٍر يرحِّ

فتنحدُر غيَر مأسكٍؼ عمييا 
يِّ  حِّ رِؼ الصِّ !   مع شبكاِت الصَّ

 (17 ) 
أحبلُمنا مغمقٌة  

خٌة تّكًا ،  مثَل شارٍع انفجرْت فيِو سّيارٌة مفخَّ
كأكضاُعنا مقِمقٌة 

حراِء ،  مثَل ممسكٍع في عرِض الصَّ



كأّياُمنا أخكاٌت عكانُس 
يتخاصْمَف كلَّ صباٍح 

بسبِب جكِؿ األعماِؿ البيتيِّ ، 
يٌَّة محبكسٌة   كليالينا طيكٌر برِّ
في بيكٍت تضيُئيا الفكانيُس ، 

ُر   كأخطاؤنا تتكرَّ
ـْ شيئًا ِمَف الحياْة ،  كأنَّنا لـ نتعمَّ
الخطُر يحيُط بنا كاألخطُر آْت ، 

فيا أيُّيا العقبلُء 
ماْء  افعمكا ما تأمُر بِو السَّ

قبَل أْف يزكَؿ البياْء 
كيحلَّ اليباْء 

 (18 ) 
ـُ لمجميِع معنًى عظيمًا  مُس تقدِّ الشَّ

إنَّيا ال تنسى أحدًا 
جِر كالحجِر  إْذ تعطي ضكَءىا لمبشِر كالشَّ

بْل كتعطي ضكَءىا حّتى لمقمِر 
ـِ  ليَتنا نتناغـُ مع ىذا المعنى العظي

 (19 ) 
ـُ يظلُّ قديمًا  القدي

ثـ يصبُح أكثَر ِقَدمًا  
ـِ الزَّمِف ،  بتقاد

كالجديُد يظلُّ جديدًا 



إلى أْف يظيَر جديٌد جديٌد 
ـُ قديمًا ،  فيصبُح الجديُد القدي
َد  ـَ يمكُف أْف يتجدَّ كلكفَّ القدي

كالجديَد يمكُف أْف يظلَّ جديدًا  
إذا ما سعى إلى تجديِد نفِسِو  

باستمراٍر 
 (20 ) 

ّياُت الفرديَُّة   الحرِّ
ّياِت العامَِّة ،  ليسْت بديبًل عف الحرِّ

ّياُت العامَُّة   كالحرِّ
يجُب أْف ال تفرَض قيكَدىا  

ّياِت الفرديَِّة ،  عمى الحرِّ
ّياُت مع القيكِد   فبل تجتمُع الحرِّ

.  إال عمى حدكِد التقاطِع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مِس  تحيٌَّة لمشَّ
 
 (1 ) 

مُس  الشَّ
تحرُؽ نفَسيا 
ـَ  لتضيَء العال

 (2 ) 
مُس  الشَّ

تحرُؽ نفَسيا 
كلكنَّيا ال تمكُت 

ـِ  فَمْف يحرُؽ نفَسُو ِمْف أجِل العال
ال يمكُت 

 (3 ) 
مُس في مكاٍف  ما غابِت الشَّ
 إال كأشرقْت في مكاٍف آخرَ 

 (4 ) 
مُس  ما أْف تنسحُب الشَّ

حّتى يحتلَّ الظَّبلـُ كلَّ شيٍء 
كلَّ شيٍء 

 (5 ) 
مِس أعداٌء كثٌر  لمشَّ
كلذلَؾ تحتاُط كثيرًا 

فُتشرُؽ كلَّ يكـٍ ِمْف مكاٍف 



 كتغرُب كلَّ يكـٍ في مكافٍ 

 (6 ) 
مَس   لك أفَّ الشَّ

باعْت كلَّ أمبيِر ضكٍء بعشرِة آالِؼ ديناٍر 
ـِ  َؿ في العال ألصبحْت الثَّريَّ األكَّ

 (7 ) 
مِس  لك أفَّ بشرًا حّمكا محلَّ الشَّ

ليقكمكا مقاَميا 
ـْ ؟  ـْ سيككُف عدُدُى فَك

ـْ ِمَف الكزاراِت الخدميَِّة سُيشكِّمكَف   كَك
ـِ كاحٍد بالمميكِف ِمْف خدماِتيا ؟  لتقدي

 (8 ) 
ـٌ  مِس َعَم ليس لمشَّ

كليَس ليا نشيٌد كطنيّّ 
 كال دستكرٌ 

كال مجمُس نّكاٍب 
كال شرطٌة  
كال جيٌش 

كال كزاراٌت سياديٌَّة 
كلكنَّيا مستقمٌَّة كذاُت سيادٍة 

 (9 ) 
مَس تقاضْت راتبًا  لك فرْضنا أفَّ الشَّ

ُميا لمككِف  عِف الخدمِة التي تقدِّ



ـْ سيككُف مقداُر ذلَؾ الّراتِب ؟ ! فَك
 (10 ) 

أكثُر ما أخشاُه  
ىك أْف يطالَب أعضاُء مجمِس النُّّكاِب العراقيِّ  

مِس  ! بمساكاِة ركاتِبيـ براتِب الشَّ
 (11 ) 

مُس في الككِف  الشَّ
مثُل األسِد في الغابِة 

كلكفَّ األسَد يأخُذ 
مُس تعطي  كالشَّ

 (12 ) 
مِس   تحيًَّة لمشَّ

ـِ  كسجدَة شكٍر لخالِقيا العظي

 (13 ) 
مُس  ـْ أنِت جميمٌة أيَّتيا الشَّ َك

 لكفَّ حبيبتي أجمُل منؾِ 

 

 
 
 
 
 
 



كاِد كالبياِض تككُف العيُف جميمًة  بالسَّ
 
 (1 ) 

كاِد كالبياِض تككُف العيُف جميمًة  بالسَّ
 (2 ) 

سكاُد العيِف ال يعتدي عمى بياِضيا 
 (3 ) 

تتشابُؾ األغصاُف 
لكْف ال يكِسُر بعُضيا بعضًا 

 (4 ) 
كلُّ الغرباِف طميقٌة 

كأكثُر الببلبِل محبكسٌة في األقفاِص 
 ( 5 ) 

الّناُر تستعُر كالِقدُر فكَقيا 
إْف ُسكَب الماُء في الِقْدِر  

فسيغمي الماُء 
ْف ُسكَب الحميُب في الِقْدِر  كا 

فسيغمي الحميُب 
أّما إذا ُسكبْت الّطائفيَُّة في الِقْدِر 

ـُ  فسيغمي الدَّ
ـُ   سيغمي الدَّ

فميحذْر َمْف يسكُب الّطائفيََّة في الِقْدِر 
ـِ  مف غمياِف الدَّ



 (6 ) 
يُف المغمُد مسألٌة نتيجُتيا تساكي صفرًا  السَّ

يُف المسمكُؿ  أّما السَّ
فمسألٌة تنتظُر النَّتيجَة 

 ( 7 ) 
مِس  ال جديَد تحت الشَّ

فما الخبُر اليقيُف الذي سيأتي بِو جيينُة ؟ 
 ( 8 ) 

يٍَّة  ـِ ِمْف أىمِّ ماذا تتبّقى لمخاَت
ُو ؟ ! إذا سقَط ُفصُّ

 (9 ) 
الذي ينثُر حبكَب القمِح 

عميِو أْف يحسَب حساَبُو لتيافِت الغرباِف 
 ( 10 ) 

مع رغيِف الخبِز 
يٍَّة  يحتاُج اإلنساُف إلى رغيِف حرِّ

 (11 ) 
الطُّكُؿ كالَعرُض ضركرّياِف لؤلرِض 
يَُّة ضركرياِف لئلنساِف  كالخبُز كالحرِّ

 (12 ) 
األرُض ال يمكُف أْف تككَف ببل طكٍؿ كال عرٍض 

يٍَّة  كاإلنساُف ال يمكُف أْف يككَف ببل خبٍز كببل حرِّ
 



عَر  ماِء كأكتُب الشِّ أنظُر إلى السَّ
 

 ( 1 ) 
ـْ : ال أقكُؿ  بلـُ عميُك السَّ
: بل أقكُؿ 

ـْ  عُر عميُك الشِّ
بلـُ  عُر ُىَك السَّ فالشِّ

 (2 ) 
كاِد كحَدُه نحبُّ الحسيَف  ليس بالسَّ

 (3 ) 
ىناؾ َمْف ُخطاُه َتتَّجُو إلى الحسيِف 

كلكفَّ قمَبُو يتَّجُو إلى يزيَد 
 (4 ) 

عِب  الرِّضا رضا الشَّ
مطاِف  ال رضا السُّ

 (5 ) 
َمْف يجعُل هللَا في قمِبِو 

ال يحتاُج إلى نكٍر في بيِتِو 
 (6 ) 

بعُض الَبَشِر 
ـْ  ُقِطَعْت باؤُى

 (7 ) 
دخمِت امرأٌة فائقُة الجماِؿ 



إلى حديقٍة 
لقطِف كردٍة 

فكقَفِت األكراُد عمى شفا حفرٍة 
ِمْف جماِليا 

كاشرأبَّْت لقطِفيا 
 (8 ) 

ركحي اختمطْت بركِحِؾ 
كما تختمُط حّباُت المطِر  

بماِء األنياِر  
 (9 ) 

ـْ ِمَف القبلدِة  أنا لسُت ِمَف الذيف يكفيِي
ما أحاَط منيا بالعنِق 

 (10 ) 
تبكي الغيكـُ 

فتنزُؿ دمكُعيا مطرًا 
فتضحُؾ األشجاُر كاألكراُد 

كالبشُر ... كاألعشاُب 
 (11 ) 

حيَف ُكلدُت 
رِّيَّ  نسيِت القابمُة أْف تقطَع حبمَي السُّ

كىكذا بقيُت مرتبطًا بخيِر ُأّمي 
 (12 ) 

أقمعُت عف تدخيِف األخباْر 



فارتحُت 
كلكْف سرعاَف ما  

َنْتني أخباُر الفّمكجِة  دخَّ
كأخباُر األنباْر 

كتبَعْتيا أخباُر بيرَز 
دكَف سابِق إنذاْر 

 (13 ) 
ال يعجُبني أْف أتعامَل مع الذي 

ال ُيجيُبني حكارًا 
كال يردُّ عميَّ اعتبارًا 

 ( 14 ) 
عِر  ليتني أكتُب ِمَف الشِّ

ما يصُمُح أْف يككَف خبزًا 
في تّنكِر ُأّمي 

 (15 ) 
حِف  ال أعرُؼ كيَف ال تحترُؽ أكراُؽ الصُّ

كىي تنشُر قصائدي الّساخنَة  
 (16 ) 

إْف ظمَِّت الَفَرُس  
غيَر مستجيبٍة لنداءاِت اإلسراِع في الجري 

فاستعماُؿ الّسكِط  
سيحثُّيا عمى ذلَؾ 

بكلِّ تأكيٍد 



 (17 ) 
غدًا سأذىُب إلى بغداَد 

لْف أدخَل بغداَد : كقراري 
كيداَي فارغتاِف 

سآخُذ ليا معي عمى األقلِّ 
سمََّة برتقاٍؿ 

فمعلَّ عصيَر البرتقاِؿ قادٌر 
عمى إنعاِش كلك َنَفٍس كاحٍد 

ِمْف أنفاِسيا الحارَِّة 
 (18 ) 

حيَف ُيذكُر اسـُ العراِؽ أمامي 
أك حيَف أقرؤُه في كتاٍب 

أك صحيفٍة 
أصبُح عاطفيًا إلى درجٍة غيِر مسبكقٍة 

فكممُة العراِؽ تيزُّني ىزًّا 
كأشعُر معيا بيزٍَّة جسميٍَّة شديدٍة 

كلك كاف ريختُر حيًَّا 
لطمْبُت منُو   

أْف يخترَع مقياسًا لميزّاِت الجسميَِّة 
 كما اخترَع ِمْف قبُل مقياَسًا لميزّاِت األرضيَّةِ 

 
 
 



باقُة ياسميف 
 

ُبَعْيَد الغركِب  
عِب  )رأيُتِؾ في   (شبلَؿ  )في سكِؽ  (الشَّ

كنِت عمى الُبعِد تبتسميَف 
قًة بالحنيِف  مطكَّ

كرافعًة باقَة الياسميْف 
ككانْت مآذُف بغداَد تدعك لنا  

ببقاٍء أميْف ، 
فجأًة 

سقَطْت قنبمْة 
كعبل في المكاِف دخاٌف حزيْف 

فجأًة 
سقَطْت باقُة الياسميْف 

كسقْطِت ... 
    سقْطِت 

لقد كنِت إّذذاَؾ ما زلِت تبتسميْف 
ركضُت إليِؾ 

ركضُت 
كلكنَّني لـ أجْدِؾ 

فقد حمَمْتِؾ البركُؽ عمى ظيِرىا 
ماْء  كمضْت نحك أعمى السَّ
فحمْمُت أنا باقَة الياسميْف  



المغنِّي األخيُر              
 
 (1 ) 

ـُ يركُض   ما عاَد العال
خمَف الكردِة كالعصفكْر ، 
 ما عاَد العّشاُؽ يمكتكفَ 

ِ  الكردةألكاُف لكي تزىَك 
العصفكْر ، سعيدًا قمُب كيعيَش 

فابِؾ إذف يا قمبي 
كحَدَؾ  أْف ُتخمَد إنََّؾ لف تقدَر 

ـُ ِمْف ناٍر في .  ىذا التُّنُّكْر ما تتضرَّ
 (2 ) 

يف ـُ الصَّ ِ  ما عادْت أّيا
ً  حكاياٍت كسماًء صافية

ُؿ أمطاِر هللْا ،  كذنكبًا تغسُميا أكَّ
. ما كّنا نتمّناْه  ما جاَء إلينا

 (3 ) 
 ،  ْ  الخيل ِ لعيكف  ما عاَد الفبلُح يغّني

ما عاَد الّشاعُر يتأمَُّل  
في حدقاِت الميْل ، 

كما عاَد الطبلُب يعيشكَف مع المتنّبي 
ـْ ،  كأبي تّما

، ! اسكْت يا قمبي ما تمَؾ األحبلـْ 



ـُ   سمنتًا كحديداً إصاَر العال
كدخانًا كنفاياْت ، 

ـُ عرباٍت كاقفة ً  صاَر العال
 ،  ً كجيادًا ىاربة

 عرباتٍ 
عرباْت ، 

ـُ جيبًا مثقكبًا بالماؿْ   صاَر العال
ـُ قمبًا ِمْف صخر  ،  ٍ صاَر العال

ُِ اليائج ِ  يرمي الخبَز إلى البحِر
كيبيُع األطفاْؿ ، 

. ما َأسكَأ تمَؾ األحكاْؿ 
 (4 ) 

يا قمبي  
يا قمبي 

 أنََّؾ لْف تقدَر أْف ُتخمَد كحَدؾَ 
ـُ ِمْف ناٍر في  ىذا التُّنُّكْر ، ما تتضرَّ

دْ   فتمرَّ
ْر  .. كتحرَّ

يجكْر ،  ـْ أركاَف الدَّ حطِّ
كاكتْب شعرًا 
اكتْب شعرًا  
ِ  الكردةألكاُف كي تزىَك 
. العصفكْر سعيدًا قمُب كيعيَش 



بيعِ  ػُرني بالرَّ  العصافيُر تبشِّ
     
 (1 ) 

بأزىاِر قصائدي  
نُت الخريفَ   لكَّ
. فأصبَح ربيعًا 

 (2 ) 
حياتي غباْر  
كمائَي ناْر 

ىذا ما قمُتُو لمعصافيِر  
عريَِّة األخيرةِ   في أمسيتي الشِّ

 : ْت بعُض العصافيِر قاؿ
ىذا فظيٌع ، 

 : ْت بعٌض العصافيِر قاؿ
ىذا بديٌع ، 

.. انظركا  :قمُت 
 ال أرى غيَر الخريفِ 

كلُّ شيٍء يكاُد يضيُع ، 
قالِت العصافيُر  

 كىي تصغي إلى صكٍت بعيدٍ 
ماِء  : كتنظُر إلى أعماِؽ السَّ

خريَر ماٍء  إّنا نسمُع 
كحفيَف أكراٍؽ 



ـٍ  كىديَل حما
 كركراِت رضيعْ ك

بيْع  رُؾ بالرَّ . إّنا نبشِّ
 (3 ) 

يحُ   حيَف جاءِت الرِّ
ما كاَف بإمكاني  

 أْف أُسدَّ باَب بيتي كأستريحُ 
. فقد كنُت في العراِء 

 (4 ) 
داَسْت عمى ركحي الرَّحى 

حى ،  لكنَّني ما زلُت أنتظُر الضُّ
ني ِمْف خافقي  كالحزُف راَح يجرُّ

لكنَّني 
ما زلُت أصبُر آمبًل أْف أفرحا ، 
 قد كنَت يا حّبي الُمَعّنى أعزالً 

 قد كنَت دكمًا أعزالً 
ما كنَت ال  

. إال عمى قمبي الضعيِف مسمَّحا 
 (5 ) 

 جسدي يحتاُج إلى المطرِ 
مثمما يحتاُج إليِو التُّراُب ، 

.. جسدي أيضًا تراٌب 
. تراٌب كلك بعَد حيٍف 



 (6 ) 
 مثَل جسرٍ 

 يحني ظيَرُه عمى نيرٍ 
لكي تستمرَّ الحياُة  
في الجيِة المقابمِة ، 

.. حنيُت ظيري عمى نيِر الحياِة 
عمى نيِر الحياِة حنيُت ظيري 

ـِ  مّري ،  :كقمُت لدكرِة األّيا
.. إذا فرٌح 

تعالي كاستمّري ، 
ْف َتَرٌح  .. كا 

. فأمُرِؾ غيُر أمري 
 (7    ) 

 لقد عانيُت كثيراً 
ِمْف أجِل أْف أصَل إلى برِّ العناْء ، 

 كلكنَّني بعَد كلِّ العناءْ 
 .كصمُت إلى العناِء ذاِتِو 

 
 
 
 
 
 



معرفُة الطَّريِق ليسْت ِمْف مسؤكليَِّة الحصاِف 
 
 (1 ) 

رِّ   ليَس في الشَّ
ما يكفي ِمْف قكٍَّة لئلنتصاِر عمى الخيِر 
كلكفَّ في الخيِر ما يكفي ِمْف َضعٍف 

ِر  ـَ الشَّ . لئلنكساِر أما
 ( 2 ) 

ألُف سنٍة مع الحبيِب  
ال تعادُؿ سكى دقيقٍة كاحدٍة ، 

كدقيقٌة مع العدكِّ 
. تعادُؿ ألَف سنٍة 

 (3 ) 
إنَّني أراِؾ 

أستطيع أْف أراِؾ حّتى لك َعِميت عيناي 
. ما دمُت ُأحبُِّؾ 

 (4 ) 
معرفُة الطَّريِق ليسْت ِمْف مسؤكليَِّة الحصاِف 

. إعرْؼ ذلَؾ أيُّيا الفارُس 
 (5 ) 

ال أقبُل أْف يمسَّ أحٌد 
جانَب األرِض بسكٍء  

ميما كاَف ، 



فمنيا ُخمْقنا 
كفكَقيا نعيُش 

كبالخيراِت التي عمى سطِحيا كفي باِطنيا 
تستمرُّ حياُتنا 
لييا نعكُد  كا 

. فماذا نريُد أكثْر ؟ 
 (6 ) 

األرُض ليسْت ضيِّقًة 
كليس في سعِتيا ِمْف نقٍص ، 

كىكذا فأنا لسُت ِمْف دعاِة تكسيِع األرِض 
كلكّني ِمَف الّداعيَف إلى تكسيِع الخيِر فييا ، 

عكا الخيَر الذي في األرِض   كسِّ
ـْ الخيْر  . ُيِصْبُك

 (7 ) 
يا َمْف بيِدَؾ األمُر 

سيِّدي 
اجعمني عمى خزائِف الُحبِّ 

لكي أمؤَل ِبِو األرَض ، 
كاجعمني عمى خزائِف الَحبِّ 
لكي أطرَد الجكَع عف الّناِس 

بلـْ  ـْ يتفرَّغكَف لمسَّ . كأترَكُي
 (8 ) 

. ػ لقد سقطُت في الجبِّ 



ػ كماذا تفعُل اآلْف ؟ 
ّيارْة  . ػ أنتظُر أْف يمتقَطني بعُض السَّ

 ( 9 ) 
إذا تحطََّمْت زجاجٌة 

لَؾ أْف تستبدَليا بغيِرىا ، 
ـَ قمٌب  كلكْف إذا تحطَّ

. ىْل لَؾ أْف تستبدَلُو بغيرِِه ؟ 
 (10 ) 

بلـُ  أيُّيا السَّ
إْف جاَءَؾ قكـٌ ما 

دكَؾ ِمْف أِلِفَؾ التي تسبُق ميَمَؾ  كجرَّ
فبل تبتئْس 
ـَ  )فستككُف  م ،  (السِّ

كلكْف إْف عادكا 
كحاكلكا أْف يجرِّدكَؾ ِمْف ميِمَؾ 

ـْ  فامنْعُي
ـْ ميَمَؾ  ال تعِطِي

انتفْض  
انتفْض 

َؿ إلى  بلـْ ؟  (ِسلٍّ  )أيمكُف أْف تتحكَّ . أيُّيا السَّ
 (11 ) 

: ىناَؾ َمْف يقكُؿ 
أيُّيا اإلنساُف الحقيقيُّ ، 



كىْل ىناَؾ إنساٌف حقيقيّّ   )
،  (كآخُر غيُر حقيقيِّ ؟ 

: كىناَؾ َمْف يقكُؿ 
أيُّيا اإلنساُف الكامُل ، 

كىْل ىناَؾ إنساٌف كامٌل  )
،  (كآخُر غيُر كامٍل ؟ 

... عجبًا 
كحَدىا كافيٌة  (اإلنساِف  )إفَّ كممَة 

 (اإلنساْف  ): كعندما نقكُؿ 
فإنَّنا نعني أنَُّو حقيقيّّ 

. كنعني أنَُّو كامْل 
 (12 ) 

مِع  رضينا بالدَّ
ـْ ،  حينما رأينا الدَّ

ـِ  ـْ : إفَّ طريَق الدَّ . عدـٌ كندـٌ كسد
 (13 ) 

ـُ كمُّيا تبحُث عف حْل ،  األقدا
لكفَّ بعَض الّسائريَف عمى اليابسِة 

ـَ كلِّ حْل ،  يضعكَف كاكًا أما
ـُ في كحْل  لكي تندفَع األقدا

. ال أحَد يعرُؼ منتياْه 
 (14 ) 

مُس  إذا غابِت الشَّ



َل القمُر بنقِل ضكِئيا إلينا  تكفَّ
إذْف نحُف بحاجٍة إلى قمٍر مقابَل كلِّ شمٍس 

أي إلى نكٍر مقابَل كلِّ ضكٍء 
. لكي تستمرَّ حياُتنا ما بيَف ضكٍء كنكْر 

 (15  ) 
الغركُب ىنا  

ىك في ذاِت المحظِة شركٌؽ ىناْؾ ، 
ركُؽ ىنا  كالشُّ

ىك في ذاِت المحظِة غركٌب ىناْؾ ، 
كما بيَف غركٍب كآخْر 

كشركٍؽ كآخْر 
كغركٍب كشركْؽ 

كشركٍؽ كغركْب ، 
 . تمضي أعماُرنا كسراٍب بقيعْة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



محاكرٌة ِمْف طرٍؼ كاحٍد 
 

 ( 1 ) 
ما أجمَل أْف تككَف قكّيًا 

كما أسكَء أْف تككَف قكَيًا ظالمًا 
 (2 ) 

ُأطَمْب ِمْف أكالِدَؾ  
أْف يككنكا أفضَل ِمْنَؾ 

لكي يككَف مستقبُل عائمِتَؾ 
أفضَل ِمْف حاِضِرىا 

 (3 ) 
ـْ تعرْؼ ىدَفَؾ  إذا أنَت ل

فكيَف ستختاُر كسيَمَتَؾ ؟ 
 (4 ) 

حياُتَؾ كانْت أصعَب ألَف مرٍَّة 
ِمْف صعكِد جبٍل 
كلكنََّؾ َكَصْمَت  
كغيُرَؾ ما كصَل 

فاكتْب لنا كلآلخريَف  
عف كيفيَِّة صعكِد الجباْؿ  

ببل معّداٍت كال حباْؿ 
 (5 ) 

ال تغمْس قمَمَؾ في ما ال تعرُفُو 



كفي ما لسَت متأكِّدًا منُو 
راِب  ال تغمْسُو في السَّ

الذي تحسُبُو ماًء 
 (6 ) 

النَّكـُ عمى برميِل باركٍد 
كال الفراُر ِمَف الحدكِد 

 (7 ) 
كلُّ رجٍل َلُو عصا 
فأيَف عصاَؾ ؟ 

 (8 ) 
كلُّ مدينٍة ليا رائحٌة  

فكيَف تككُف مدينُتَؾ ببل رائحٍة ؟ 
 (9 ) 

أسماُء المستقبِل 
ال تكبُر إال بأفعاِؿ الحاضِر 

 (10 ) 
أريُد أْف أعرَفَؾ 

: فقْل لي 
َمْف أنَت ؟ 

َمْف قدكُتَؾ ؟ 
َمْف صديُقَؾ ؟ 
تحبُّ َمْف ؟ 

ما ىي غايُتَؾ ؟ 



ما ىي كسيمُتَؾ ؟ 
ماذا عمْمَت لآلخريَف ؟ 
ماذا ستترُؾ كراءَؾ ؟ 

ماذا سيتبّقى ِمْنَؾ بعَد ذىاِبَؾ ؟ 
ىْل أنَت ربُّ أسرٍة ناجٍح ؟ 
ىْل أنَت ربُّ عمٍل ناجٍح ؟ 
ـُ عميَؾ ؟  جاُرَؾ ىْل يسمِّ

غسيُمَؾ ىْل تنشُرُه عمى شرفاِت غيِرَؾ ؟ 
كتُبَؾ ىل ُتعيُرىا ؟ 
ىل تستعيُرىا ؟ 

أّياُمَؾ ما لكُنيا ؟ 
لياليَؾ ما لكُنيا ؟ 
كّفاَؾ ما لكُنُيما ؟ 

ثكُبَؾ ىْل ىك طاىٌر ؟ 
 (11 ) 

عساْؾ ... ماذا تفعُل 
كقْد ُكِسَرْت عصاْؾ ؟ 

 

 

 

 

 

 
 
 



ـْ نصْل َبْعُد ؟  َأل
 
 (1 ) 

ـْ يرفعكَننا  إنَُّي
يرفعكَننا إلى األعمى ، 

أعمى فأعمى ، 
ـْ حريصكَف جدًا   إنَُّي

ـْ ،  عمى عمِمِي
 ال لشيءٍ  يرفعكَننا ،

رًا كي إال ؿ . يككَف سقكُطنا مدمِّ
 (2 ) 

 الميُل يركُض كراَء النَّياْر 
 كالنَّياُر يركُض كراَء الميلْ 

 كالكيُل كلُّ الكيلْ 
.. لنا 

 إْف لـ نركْض مثَل الميلْ 
. كلـ نركْض مثَل النَّياْر 

 (3 ) 
 عجبي ِمَف الذيَف يضحككفْ 

أكثُر ِمْف عجبي ِمَف الذيَف يبككْف ، 
 فأكضاُعنا تدفُع إلى البكاءِ 

حْؾ  . أكثَر مّما تبعُث عمى الضَّ
 (4 ) 

ـْ نصْل َبْعُد ؟  ػ َأل



ػ َأبعَد كلِّ تمَؾ المحّطاِت  
ـْ نصْل ؟     كل

   لقْد طاَلْت رحمُتنا  
!    أكثَر مّما يجْب 

ػ أىَي إلى المجيكْؿ ؟ 
.. ػ أبدًا 

   إنَّيا لـ تكْف ِمَف المجيكْؿ  
.    لكي تككَف إلى المجيكْؿ 

ػ أىِي في المجيكْؿ ؟ 
!. ػ ال أظفُّ 

ػ أىَي المجيكْؿ ؟ 
 ! .ػ أعتقُد َأنَّيا كذلْؾ 

 (5 ) 
النُّجكـُ ال يمكُف تعميُقيا   

في سقكِؼ البيكْت ، 
 كالقمرُ 

ال يمكُف حمُمُو مثَل مظمٍَّة ، 
طفاؤىا  مُس ال يمكُف إنارُتيا كا  كالشَّ

عبَر ِزْر ، 
.. لذا 

: عمينا أْف نككَف 
 المعيَف كالنُّجكـْ 
 كمنيريَف كالقمْر 

مْس  . كمضيئيَف كالشَّ



 (6 ) 
 َمْف يريُد أْف يككَف مطراً 

 عميو أْف يرتقيَ 
إلى مصاِؼ الغيكـِ أكَّاًل ، 

مَس   َمْف يريُد أْف يتحّدى الشَّ
 عميِو أْف يككفَ 

 قبَل ذلؾَ 
 .إشراَقَة ضكٍء في األقلِّ 

 (7              ) 
يكِة في إيقاِظنا  إذا بقينا معتمديَف عمى الدِّ

فسكَؼ ال نستيقُع  
ماِء  مُس في كبِد السَّ إال كالشَّ

يكُة   فما عادِت الدِّ
تصيُح صيحاِتيا المعركفِة عند الفجِر 
يكُة مثمما تغيََّر الّناُس  لقد تغيَّرِت الدِّ

كسكَؼ يستمرُّ مدراؤنا  
في تكجيِو العقكباِت إلينا 

كسكَؼ تستمرُّ استقطاعاُت ركاتِبنا 
ِؿ تقميِص في المبلكاِت  كسكَؼ يدفُعنا مدُّ أكَّ

إلى خارِج النيِر الكظيفيِّ 
لُيمقينا عمى شاطِئ البيِع بالمفرِد 

 (8 ) 
أبصاُرنا  

نيا  رأْت ما لـ يَرُه أيُّ بصٍر في الدُّ



ـِ ما رأْت أبصاُرنا  فمتَر بصائُرنا بحج
 (9 ) 

األحجاُر مكجكدٌة 
لكفَّ األيدي التي تقكـُ بالقدِح مفقكدٌة 

ئًا  لذلَؾ سنبقى نأكُل طعاَمنا نيِّ
إْف لـ نبحْث لنا عف مخرٍج 

 (10 ) 
كراِف  باباِت عف الدَّ حيف تكقَّفْت ُسَرُؼ الدَّ

ـْ جانبًا  كألقى الجنكُد ُخَكَذُى
كاَف رأُس الحقيقِة مقطكعًا 
ـِ  كمرمّيًا عمى طبِق األكىا

كحبلكُة التَّمِر  
ـِ العصيبِة  كانْت مدفكنًة تحَت مرارِة األّيا

كأفئدُة العّشاِؽ كانْت فارغًة إال ِمَف البلفتاِت الممزَّقِة 
كالكيرباُء لـ تكْف مكجكدًة  

إال في البيكِت المجيَّزِة بالمكلِّداِت الكيربائيَِّة 
ـِ  كأشجاُر الحدائِق كانْت تحترُؽ تحَت قدكِر الطَّعا

في ذلَؾ الكقِت 
فِر  بِر عناَء السَّ ـَ قميمك الصَّ تجشَّ

ـَ إال عمى كسائِدنا  أّما نحُف الذيف ال نستطيُع أْف ننا
ْمنا عناَء البقاِء  فقد تجشَّ

 (11 ) 
لـ تنطبْق عمينا القكاعُد 

كاذُّ  انطبقِت الشَّ



 ابتساماٌت في دمكعٍ 
 
 (1 ) 

ماِء  مطٌر ... دمكُع السَّ
أدعيٌة مستجابٌة ... دمكُع األمَّياِت 
مكِع  نكٌر ... دمكُع الشُّ
ندى كعطكٌر ... دمكُع الكركِد 
عراِء  قصائُد ... دمكُع الشُّ
أكراٌؽ متساقطٌة ... دمكُع األشجاِر 

مياٌه ... دمكُع المحيطاِت كالبحاِر كاألنياِر 
ـٌ ... دمكُع الكطِف  فقراُء كمساكيُف كأرامُل كأيتا

كنيَِّة  سّكاٌف متجاكزكَف ... دمكُع األحياِء السَّ
كارِع  لكَف كمتسكِّالٌت  ... دمكُع الشَّ متسكِّ

ينقركَف بأصابِع الفقِر  
ّياراِت عند التَّقاطعاِت  عمى النكافِذ المغمقِة لمسَّ

مناديُل لمسِح القمِق ... دمكُع الحبيباِت 
عراِء  كأكزاٌف لقصائِد الشُّ

 (2 ) 
مكُع مثَل المعادِف  الدُّ

بعُضيا رخيٌص كالرَّصاِص 
كبعُضيا نفيٌس كالمؤلِؤ 

 (3 ) 
دمكُع الممثِّميَف أكثُر صدقًا 



حيَف لئلنتخاباِت  ِمْف دمكِع الكثيِر ِمَف المرشَّ
خكَف بيا دعاياِتِيـ اإلنتخابيِة  التي يمطِّ

 (4 ) 
ػ أيبكي الرِّجاُؿ ؟  

ـْ  الرِّجاُؿ يبككَف ... ػ نع
ساِء ؟  ػ أمثَل النِّ

ػ ال 
   الرِّجاُؿ يبككَف أكثَر 

ػ أكثَر ؟ 
ـْ  كدمكُعُيـ حقيقيٌَّة ... ػ نع

 (5 ) 
يداُء ... ابتساماُت الكطِف  الشُّ

 (6 ) 
يداُء  ابتساماُت الكطِف  ... الشُّ

 (7 ) 
ـْ  مكِع د نصُف الدُّ

 (8 ) 
معِة  ليَت اإلنساَف يقتدي بالشَّ

تبكي 
كفي الكقِت نفِسِو تيُب نكَرىا لآلخريَف 

 (9 ) 
ُر عمى مكزائيِؾ النِّسياِف  حكاُت تتكسَّ الضَّ

مكُع  أّما الدُّ



ماِء  فترفُعيا المبلئكُة إلى السَّ
 (10 ) 

مكِع  ... في متحِف الدُّ
مكِع   كِمْف بيِف آالِؼ الدُّ
التي يضمُّيا المتحُف 

دمعتاِف حصدتا إعجاَب الزّائريَف  
عمى نحٍك الفٍت 
معتاِف  تمؾ الدَّ

كانتا دمعتيِف سقطتا ِمْف خشيِة هللِا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عجبلُت اإلطفاِء أصبحْت عجبلِت حرائق 
 

 (1 ) 
لكال أككاُب الّشاِي الحمكُة الكثيرُة 

التي نرتشُفيا 
لفعمْت مرارُة أحكاِلنا بأفئدِتنا 

ياُح  ـِ الذي تذركُه الرِّ ما تفعُمُو الّناُر باليشي
 (2 ) 

عجبلُت اإلطفاِء  
أصبحْت عجبلِت حرائْق 
كليس ِمْف مزاٍج رائْق 
يراِف  سكى مزاِج النِّ

 (3 ) 
أرجُمنا في التُّراِب 
كأيدينا في اليكاِء 

كالّناُر تحيُط بنا ِمْف كلِّ اتِّجاٍه 
كالماُء بعيٌد 

 .......
لماذا كلُّ ىذا العداِء لنا 

! يا عناصَر الحياِة ؟
 (4 ) 

كلُّ ما ىك آٍت 
ال يصُل إلينا 



 (5 ) 
الصقٌة 

بعد الصقٍة 
حّتى أصبحْت َمْكتاُتنا متبلصقًة 

 (6 ) 
ليس ِمْف صائْب 

ليس سكى المصائْب 
 (7 ) 

حقكُقنا 
تأتينا تحت الجذِر التَّربيعيِّ 

ككاجباُتنا 
 (  4 )نذىُب إلييا بُأّسِ 

 (8 ) 
ما لؤلعداِء يتكاثركَف مف حكِلنا  ُِ

بيُع  كما لَؾ أنَت أيُّيا الرَّ
تأتي يابسًا 
ببل أزىاٍر 

كال كمأٍة كال كؤٍل 
بيُع  يا لقمِبَؾ القاسي أيُّيا الرَّ

لقْد أصبَح قمُبَؾ قاسيًا  
حيَف أصبحَت عربيًَّا 

 (9 ) 
ـْ  الذيف قالكا سنككُف معُك



أصبحكا عمينا 
 (10 ) 

ـِ العصا  ال ُتسمِّ
ِلَمْف عصى 
ـِ العصا  سمِّ

ِلَمْف يضرُب بيا َمْف عصى 
 (11 ) 

... َمَمكاِف 
غيُر كافييِف  

لتسجيِل ما نقترُفُو ِمْف سيِّئاٍت 
 (12 ) 

معتصمكَف نحُف بحباٍؿ كثيرٍة 
ليس ِمْف بيِنيا حبُل هللِا 

كلذلَؾ نظلُّ متفرِّقْيَف 
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