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 الحموق محفوظة للمإلؾ

 

 

 ذمذيى

     هذه مضامٌن علٌا ، ال ٌمكن المساس بشاعرٌة 

صاحبها ، ولد أولفتنً كثٌراً بما فٌها من لمحات شاعرٌة 

وإنسانٌة، إنه ٌحس بمعاناته اإلنسانٌة، وٌرجو الخبلص 

من العنفوان والهامشٌة أهنٌه على هذه المابلٌة والروح 

 . مع حبً واعتزازي بشاعرٌته.... الشعرٌة المتعالٌة جداً 
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                                              الشاعر 

                                       دمحم زاٌر إبراهٌم

                                         النجؾ األشرؾ
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صىخ انحريح 

لال شاعر العرب األكبر تثمٌنا (أخً  جعفر)فً لصٌدة 

:- لشعل الحرٌة التً ال تنطفا 

أتعلم أن جراح الشهٌد         تظل عن الثؤر تستفهم  

أهدي هذه المصٌدة الى المثمؾ ،الشاعرالمبدع الذي عزؾ 

ألم الحٌاة الذي ال ٌهدأ على أحرؾ المصابد  فجعل الشعر 

ٌخلك معنى للحٌاة فً هذا العالم المعدوم الفاضل الدكتور 

 0ألسدي مع فابك الود اأبو أعٌان ، صدام 

 

تعلم كنت 

 أم كنت ال تعلم   

بؤن المٌود سٌنخرها 

 المعصم 
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تعلم كنت  

أم كنت ال تعلم    

 بؤن نزٌؾ الجراحات 

 معلم  

فسٌل الجراحات 

 أسراب   

 تتمدم  

لنٌل الحرٌة أال تفهم  

تعلم كنت 

 أم كنت ال تعلم   

  أن الحرٌة حسام 

 ٌتبرم 

تعلم كنت 

 أم كنت ال تعلم 

  بؤن الضحاٌا عٌن  



   (6)    

تتكلم  

تمضً السنون وفكر 

 ٌتحطم 

  تتبلشى فهً لٌست 

 تعصم  

ٌدفن طؽٌانا وٌولد 

 فم ٌتكلم  

 ٌصدح فً لبره  

كالشرذم 

تعلم كنت 

 أم كنت ال تعلم   

أن التارٌخ صوت 

ال ٌعدم  

حتى الؽربً نادى 

 أنا ارحم  
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 أأخ أنت وبجلدي تجرم 

 

هًىو َخهح 

عندما تهبط بن الطابرة فً أحد مطارات العراق ، فبل ترى 

شًء ٌحتضن العراق األ النخٌل ، كؤم تحتضن صؽٌرها ، ال 

أحد كساه بؤحد ناطحات السحاب ، أو أبدع فً شًء تبجله 

 :-وهنا نستذكر لول فحل العرب الجواهري 0األلباب 

وهنٌبا لمن ؼزا   وهنٌبا لمن سلب                               

 0(خسر الدرة البطًء   وفاز الذي حلب 

 

  أمس كؤنً أسٌر فً ضٌعة العراق 

استولفنً فً المسار فبلح لاببل  

ماذا تحمل بٌدن ٌا عابر السبٌل  

 دربً الطوٌل  رفٌكللت أنه 

كتاب حكمة أذا ما سؤلته ٌجٌب  

ٌهدئ روعً هنٌهات  
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عما حل فً وطنً من عذاب  

لال أنً أكدح مخلصا فً خدمة النخٌل  

بصرت الحزن فٌها سمٌما   

هبل أعلمتنً مواطن العلل  

فعدت حابرا رؼم أنً أعرؾ األسباب 

كثٌرة كاألرلام فً األعداد  

فراحت نخلة بحكمة تجٌب  

سؤختصر لكم ٌا سادتً حوار  

ألرأتم عن مجدي األزلً  

أنا أطعمتكم وأعطٌت رمزي للعراق  

ماذا صنعتم بكنزه الثمٌن  

هل احترمتم عمت أوصى بها الرسول   

العراق لوالي لبات عارٌا  

األفاعً ترٌد أن تسلبه ردابه المصون  

أنا وحدي بمٌت ردابه الرحٌم  
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لُاديم 

لمر  

وسناه ٌعبد الطرٌك               

للسابرٌن فً مداه  

خٌر رفٌك 

والحك كالشمس  

كل ٌوم ٌفٌك     

 ٌكسح ظبلم العبودٌة  

والرلٌك 

فاللٌل بعد كل حٌن 

 ٌسدل دجاه   

  على البسٌطة  

فهو محك  
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وٌؤبى على المنادٌل 

 الخابٌات     

أنوارها 

وعلى زٌتها الحرٌك 

أهً سنة الحٌاة 

 أرادت          

 هذا الشذى 

 أم لدر سحٌك  

أبمتل لابٌل لهابٌل 

 أبتدئ          

 أو بمكر الؽراب المعلم  

العتٌك  
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 يُاتر

 أطلبوا العلم من المهد إلى (((ص)لال الرسول الكرٌم 

  0صدق رسول هللا ((اللحد

 

كل المنابر مصٌرها  

العدم                   

  األ منبر الدٌن ومنبر العلم  

 

فكبلهما  

للهدي لد تجلى               

  وكبلهما 

 ٌساٌر الصبلح والنعٌم 

 

فكن هادٌا للعلم  
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أو طالبا له        

   تكن فً الورى لاموسا 

 للتراجم 

 

والتكن لحٌاتن أسٌرا لها               

    وأعز نفسن بشتى  

التعالٌم  

 

فالدٌن فً النفس  

رٌاض لها               

  والعلم فٌها زٌنة  

 التصامٌم
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 (ع)رأيد انميى في األياو انحطيٍ 

إلى الذي علمنً كٌؾ أصون المبادئ السامٌة ،فً هذا 

الزمن األهوج والدي العزٌز أهدي لصٌدتً إلى روحه 

  0الطاهرة

 

مذ كنا صؽارا 

 شاهدنا أذٌال الجرٌمة 

مذ فتح أبً التلفاز لٌسمع نشرة أخبار  

الهزٌمة  

هزٌمة المٌم فً اإلنسان   

شاهدنا ضوضاء وتظاهرة  

وضجٌجا ٌصنع الفوضى  

ٌعلوها رأس إنسان  

ممطوع فً أعلى السارٌة  

فساءلته حٌنها ما هذه 

الضحٌة  
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لال أنها المٌم فً اإلنسان  

أنها معارضة الفوضى والسلطان فً  

اإلنسان  

فبادرنً الخوؾ  

واستنجدت فً النسٌان 

وصرت شابا حامبل أحبلما  

أنادي  

وطنً   

أٌن تارٌخن المزدان  

وبمً الكابوس 

ٌراودنً  

رأس إنسان  

مذ فتح أبً التلفاز لٌسمع نشرة أخبار 

الهزٌمة  

هزٌمة المٌم فً اإلنسان  

فً كل ٌوم تهزم المٌم فً  

 اإلنسان 
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فً السكوت والكبلم  

أشواق تهرسها اآلالم  

ٌلعمها الزمان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (16)    

 

َعى نهحطيٍ  

لما رأٌت اإلبرار  

أرتمت        

 سبللم ومعاصم األعماب 

ورأٌت  

الجاحدٌن لسعٌهم       

الناكرٌن 

 العهود واألخبلب 

ففزعت نفسً لنصرتهم  

فزعا 

 وتبلشى محابس الدمع فً  

األهداب 

وبصرت الحك ٌصارع  

جاهدا     
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 للباطل والمبطلٌن فً كل  

باب 

ونظرت الحك ٌصرخ  

عالٌا       

 

 ال تستكٌنوا وال تكونوا  

طراب 

وهمست الصبر له  

مددا         

 ٌؽذٌه لطرة لطرة  

دون ارتٌاب 

وزحؾ الصابرٌن والثابرٌن 

 جهدا  

  ال ٌمطع  السٌل كثرة  

التباب 
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وال ٌحدهم جرح أو نزؾ دما   

 أو ألم أو صوت أكثر 

 النداب  

فجحافل المجد إلى العبل  

أرتمت 

 الٌعترٌها خشٌة من ناصب  

ونصاب 

ونستؽٌث بدعاة الحك  

ما جفلوا  

 فالتفرلة فٌنا طرلت كل 

 باب 

 

فهذا الحسٌن صار للحك  

كاشفا 

 ٌكشؾ الشمس فً ٌوم 
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 ضباب 

فهذا الحسٌن والمجد  

لرٌنه  

  بل شٌد للمجد مزارا 

 ولباب 

ٌمحك الكرب عن  

البابسٌن   

 وٌحثهم إلى الرلً فً كل 

جناب 

فٌا وٌح المنكرٌن لمجدهم  

وبؤس  نبح الكلب وعواء 

الذباب   

فؤٌن سٌرة الماجدٌن 

 وأرثهم  

  فً العدل  
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أهل وضعناها فً الجلباب 

أم أٌن عهود ٌا حسنها 

 شمخت          

أؼفاها الزمان 

  وأسدل النماب

 

 

 

 

 

ضفافك يا عراق  

ما أنبل أن ٌكون األنسان أمٌنا على أرض إباءه وأجداده ، 

وما أجمل أن ٌكون األنسان صادلا أمام ربه ومجتمعه 

،أهدي هذه األبٌات الى أالنسان النبٌل الذي رفع األمانة 
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على كتفٌه فكان أبنا بارا للعراق ،األستاذ الماضً عبلء 

 .لساعديا

 

هذه نفس الصبا عراق  

أنً     

  رنوت إلى ضفافن  

ضٌاعا محوال 

حملت اكؾ العاشمٌن 

 فٌضا               

  إلى ربوعن والنبع  

األزلً       

 فما أعطتنً العٌن  

من الصبر        

 شٌبا 

 فما رأٌت اال الدمع  

مسٌبل 
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أعراق أنت عروس 

 الربٌع         

 وخضرة سحرٌة وضفابر 

 تجود هطوال 

أنت أعظم من وصؾ  

شاعر           

 أنت أبهى جمٌع البماع  

جماال 

أعراق وعشمً ألٌن  

صبابة               

 تكاد تمتل الواشٌن  

ذهوال  

فؤنت مازلت كسور 

 لبلبد              

 زان عٌنٌن نبع طوق 
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 نخٌبل 

فطوبى لبلد صاغ فٌه  

عناق               

  دجلة والفرات عشما  

نبٌبل 

وما أبهى العٌش 

 فً ظل أفنان        

  تزٌنه الشمس كالدراري  

نزوال 

وموج المد والجزر 

 رالٌا            

 إلى محٌان  

كعاشك جاء متبوال 

إنً أرلت فما وجدت أال          

  سحرن شافٌا  
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من الصبابة عجوال 

فرنوت إلى خضرابن 

 مولها 

 فناؼٌت الماء والخضراء 

 نزوال 

فما رأٌت أال كضفابر  

جمٌلة            

ٌبلعبها الندى والنسٌم  

مبلوال 

فذكرت نمٌرن فً السٌاب 

 شعرا    

  فكم جاء لمحٌان الؽٌث  

هطوال 

وكركر صوت 

 صر ناظمه         
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    من ألجواهري 

 إلٌن نظما هدٌبل  

فٌا لٌت األوطان  

كلها عراق       

   ولٌت ربٌعن العابم فٌنا  

ٌدوم سرورا     

أعراق أنت جنة  

موهوبة               

من هللا  

لننعم فً أرجابها وصوال  

ٌثٌب بها كل واثب 

 مإمن                  

من الفردوس  

أرٌجا شموال 
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تاٌ انصثا 

 

بان الصبا فملبً الٌوم  

متبول                 

إلى الؽٌد سار سٌر  
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مكلل 

بان الصبا والحزن  

آرله             

  ال ٌبؽً صبرا فهو اآلن  

مسلول 

سار فً أٌامه سٌر 

 جامه                 

 وران إلى تبللن فهو 

 منمول  

ؼذته النجوم فً 

 أفولها                  

صبرا إلى محٌان فهو  

معلول 

وكلمه البدر فً كماله                  

أن ٌحٌا جمال الشوق  
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مجهول   

وسؤلته الشمس فً 

 خٌوطها             

 بؤن ٌرنو رفٌع العود 

 محلول 

فؤخذ من النجوم سموها                    

 فؤدام للصبابة جمال 

 األفول 

وراح ٌمضً وراء  

البدر            

  مبتدر   

فً ضٌاع سعً مهول 

لٌنسخ فوق أجنة 

 أزهارها              

  ضٌا سرمدٌا فاكها 
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 معسول     

وكانت الشمس له  

حكمة                  

  بؤن الصبابة ولد  

ال ٌزول  

وأنت 

 ٌا صنم الفتنة  

ناصب                 

 كدت أن تؽتال لن  

ممتول  

وأضفت إلى المولد 

 جمرة             

شمس األصٌل فً حمرة  

تجول 

أسرنا فً أحداق شزر  
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               عٌونن  

 كؤلمها فكنا لها  

لبول  

فاألصفاد ال ترفع لٌد  

معصم                 

  أال ٌد رامت لها 

 لفول  

وسبلنا المنى عن  

ؼاٌاتها           

  وهً تحد بموافل الصبا  

نهول  

فمربت فً ارتعاش 

 طرفها              

 بان الصبا سر بات  

مفتول 
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فعدنا بانتكاسة 

 ما بدا لنا             

  بؤنا أبحرنا دون ساحل  

عدول   

 

 

 

 

 

أشىاق راحهح  

 

حبلى هً األشواق        

محابس الدموع               

 والحزن واأللم  

سبمت من ضٌابن كالعلٌل   
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ٌحدق فً أنفاس ال تعشك الرحٌل  

وأنت أٌن أنت 

من حزنً واأللم  

أتعلمٌن أي طرق أنت تطرلٌن  

وأي سؤم رحت أنت تصنعٌن  

لسؤلت نفسن الشكوى  

ولعدت  تحملٌن  

مصابٌح  الضٌاء ال تهمس  النجوى 

كربت من ضٌابن كالعلٌل  

ٌفتش عن مخابا الظبلم 

لم ٌلعك النسٌم بل جاءت السموم   

تلعمه األلم 

فالرحٌل كناٌة العلٌل 

وأنت أٌن أنت    

 من حزنً واأللم  

بصرت فً األزهار 

 جمالها العذب  
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باذلة الرحٌك للنحل 

ببلسم السمم والشكوى 

لكنن  

لم تتركً وراء ضلن العٌون  

ترالب السراب 

أوعطرن ٌخالط النسٌم  

ولم تنظري خلفن للمسٌر 

ألدام تسٌر 

 خطوة تلت خطوة  

أو شراع ظل ٌساٌر الرٌاح 

أحتضنه المؽٌب بؤذرع ملٌبة  

أصفاد لٌدت ذراعً أسٌر 

 صوت ٌنادي السراب 

 خطوة تلت خطوة 

وبحار بات فً انتظار لؽرٌك  

عٌناه راحت ترافك المؽٌب  

الؽروب وأصٌل ورفٌك وانتظار  
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خطوة تلت خطوة  

وترجع خطواته  

ببل انتظار  

فبل جدوى   

الرفٌك بات لن ٌعود  

وٌصمت المكان صمته  

الرهٌب  

وٌترن األمواج تبلعب الحصى  

لٌشك الفجر سرباله النحٌؾ  

ٌساٌره الظبلم الدامس  

ومنازل الحبور  

خطوة تلت خطوة  

وكؾ دمعه ،شراع ذاب فً 

 محٌط  

محاه الؽروب  

لم تلمحه العٌون فً باكورة الصباح 

فبل بماٌا النتظار  
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أو ابتسامة وسنى كهبلل  

ران إلى اكتمال 

 خطوة تلت خطوة  

فالرحٌل كناٌة العلٌل  

وأنت أٌن أنت ٌا فارسة الشجون 

 0من حزنً واأللم 

 

 

 

 

شًص وعصافير  

فهً باتت رمز لجمال ,الشمس أٌة لعظمة الخالك عز وجل 

كل المخلولات  

   فً كل ٌوم أنت 

 تزهرٌن                

تؽرسٌن الحب والشوق 
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 واألمل 

فً كل ٌوم أنت  

تظهرٌن               

 تمنحٌن العصافٌر بركات  

المبل 

 تبرزٌن 

 بجمال حلو فتن               

 تشعلٌن األشواق كموج  

 هطل 

ثم بعد حٌن أنت 

 تؽربٌن                

 ؼابب ال أحد فٌه  لد كان  

سبل 

تتركٌن  
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الحب ٌنمو بسنٌن              

   تحصدٌنه بحرق دون 

 وجل 

تؤسرٌن الهوى بصفد  

وفن              

تهربٌن 

 من صرعه دون  مهل      

أٌن أنت ومتى  تبصرٌن             

  لترٌن الشوق 

 كٌؾ ما كان فعل 

تصمتٌن 

 بدٌاجٌر  لٌل ٌبن  

          تبسمٌن  

كالندى ٌبسم للصبح  بلل  

أٌن أنت 
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من سهاد السنٌن             

كل من أراد جاء فً الحب  

كمل 

واثك سوؾ أنت              

تشرلٌن 

 كشروق الشمس 

 منذ األزل 

 

انخهك يُسنح 

الخلك مدرسة  

لو تتلمذت بها          

  لصرت زهرة تعلو  

األؼصان  

الخلك منزلة لو ترفعت  

لها            
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  ألصبحت دوما للسفٌنة 

 ربانا 

فكن زهرة تفوح  

عطرا وسنا           

  أو رٌحانة 

 تعطر كل من دنا  

وأنظر إلى الؽٌث أذا 

  بان وهما        

    ال ٌرجو شكرا 

  فهو لد أكرما   

وتحل بالصبر فهو ند 

لؤلذى           

 تكن حلٌما  

وفً الورى علما  

وال تعجب لرامً نخل             
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  جمل الفضاء سعفه 

 وبؤرطبه تكرما  

فكن فً العتمة 

 نجما وسنا                  

   وللضامىا مبلذا  

زمزما  

وأرلب أذا جن فً السماء 

 الدجى    

 كن لمرا  ٌؽلؾ  

 

 ضوءه األنجما 
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صثاتح انروض  

لو كنا نعلم الؽٌب لوضعنا أٌدٌنا على آذاننا ، وابتعدنا عن 

أكاذٌب الدمى التً مثلت أشخاص الزعماء ، أنها كذبت 

 0العمر التً ال تنتهً ، دعونا نبتعد عن تلن المهزلة

 

هٌا ٌا صبابة  

الروض        

  من شكر إلى شكر 

فبل نؤتً إلى العتبى            
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   وال نمشً بؤنفار 

هٌا ٌا صبابة  

الروض            

 من ود إلى ورد 

فبل نؤتً إلى الحزن            

   وال نعرض للنكد 

فبل نشؽل بؤفكار                      

وفً أشٌاء ال تجدي 

فشتان أن للنا                    

  نظٌر الضد الضد 

هٌا ٌا صبابة الروض     

          رافمٌنً بؤسفار 

تعالً نعلو هنان         

     بعٌدا عن النار 

لربنا فرأٌنا أوحال           
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  فبصرنا العدل أزهار 

 

علمنا الشر ألشرار             

 ومحك الشر أبرار 

فبل نسؤم أذا للنا                  

   جمال اللٌل أسحار 

فررنا من المٌد                     

   بهاتٌن فً ألرار 

عشمنا الصدق زٌتونا               

   سبلم ٌحرس دار 

أردنا السلم طٌارا                   

     ال لسوة  أنسار 

أسٌنا على الورد                  

    جمال الكون سهار 

ولدنا فكنا أحرارا           
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  كالشد زان أطٌارا 

بؽٌنا الحب سفاحا        

   كجٌش كان جرارا 

طلبنا النصر لواحا       

    كعصؾ سر أنظارا 

أرلنا لكثر أحداث    

           كجابل باع ألذارا 

 

زرعنا األرض رٌحانا    

    حصدنا ألسى ألدار 

وهبنا الثراء مجانا         

    ؼرلنا ألجل محار 

سكنا لصر سراب        

      حٌٌنا حٌاة ثرثار 

أدعٌنا جم حموق         
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    أٌنصؾ ساحت ؼدار 

ابتؽٌنا ماال ٌبتؽى          

    فخسرنا الدار والجار 

لوحنا ونحن ؼرلى           

 إلعبلم تجوب أبحار 

أنمذونا وكانوا جوعا         

         فؤكلونا بالتدار 

لو علمنا ما رجوناهم           

  عونا أٌن الفرار 

ملكا خسرناه ثرا               

 من الجدود والجرار 

فتوسمنا باإلمبلق              

    فن عبلبم األلدار 

فرجونا ما لٌس ٌرجى            

  فدهشنا لحومة أطٌار 
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فعجبا لما رأٌنا            

     ظل ؼٌب األنوار 

وداهٌة أعجزتنا   

   تسٌد الفؤر فً أوكار 

فكٌؾ للؽاب ترجو  

 تسٌد شرعة األبرار 

أنترن الؽاب ترنو    

   لشرع أباح وكرار  

ٌولد الحك ضعٌفا   

    فٌبٌحه ؼدر ومكار  

فبلبد للحك من حاد     

   صوته كالمزمار  

والبد للبٌت حارس     

  وطوق من أسوار  

سهرنا اللٌل فكها   
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       وكآبتنا فً الحمار 

وكنا فً األسحار صلدا   

  وهباء فً النهار 

منحنا العمر زهٌدا    

    فً كذبة االزدهار  

فما جنٌنا أال وحبل    

     بزهوة االستعمار 

فؤصبحنا كالفؤر         

   صنعة فً اختبار 

فما كسبنا كنزا      

      أو شًء من اإلبهار 

ولد أصبحنا جسرا        

   لكل سكران تتار  

لم ٌدفعوا شٌبا       

        بٌعا كان أو أٌجار  
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ولد أكلوا الولٌمة        

        خفٌا فً إشهار  

فلم ٌتركوا للطٌر         

      فتاتا من أشطار 

ولد صمتنا لرنا      

   ونطمنا فً اجترار 

فمد كنا نبؽً      

      وحدة دون أنفار 

ولد جبنا بعصر     

    سلمنا النفط  

وهو فً  أعماق أآلبار  

فوحدة العرب        

   سارت إلى انتحار 

فالسودان شعب      

     جزء جزبٌن إلى شنار 



   (49)    

 وفً العراق نجوى     

 مكر فً إصرار 

فما رأٌنا نشوى     

    أو أفك جمع فً أفكار 

فلٌت الحزن وهى       

ؼٌب فً خمار  

فإذا سبلنا هنا         

  كٌؾ جنٌنا عارا 

لكنا نحن أذن         

  جواب فً انتظار 

فنحن أبطال الفوضى   

   الذٌن خربنا المسار  
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زهىر عائًح  

 

دعً  الشكون عنن  

بعٌدا         

وانظري وتبصري 

 فً نفسن  

روٌدا 

فكم من زهر عذب شروله  

وٌبعد الناظر عن شوكه 

 صدودا 
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الحسن كالمرأة 

 للحٌاة عاكس      

  تجلت به آالء الجمال  

جمودا 

فدع روضن 

 للصباح صادحا                

 ٌشدو به وٌبادله 

 ردودا 

فتنفس الصباح  

 دعوة        

كً ترفل األوراد  

والطٌور 

 بها ورودا  

فرسل النحل إلى األزهار 

 لوا لح   
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 وضوء الشمس فً الحمل  

بث الو جودا 

وعطر الرٌاحٌن  

فً النفس باد 

 ونسٌم العبٌر فً الربوع 

 ساد 

فتعلك ٌا صبا بشوق 

 السما              

وكن شهٌما 

 أو زفٌرا ٌترن الفم  

وعم فً النفس  

مؽردا طربا          

  عم حبا فً مداها 

  أال رحبا 
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شعة انرافذيٍ  

  

ال تؤمنوا  ال تؤمنوا  

صبر شعبً الشادي  صبر شعبً الشادي  

    ال تؤمنوا     ال تؤمنوا 

 فالثورة تعوم فً  فالثورة تعوم فً 

 فإادي   فإادي  

  

عمود مضت  عمود مضت  

عشرات أعدها        عشرات أعدها        

 ولافلة الشهٌد  ولافلة الشهٌد 

 لم ٌسترح الحادي  لم ٌسترح الحادي 
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عمود مضت والصبر ٌلفها         عمود مضت والصبر ٌلفها         

 ولم تؤت بسمة   ولم تؤت بسمة  

تمود إلى إسعادي تمود إلى إسعادي 

سلبتم نفط شعبً وفمر  سلبتم نفط شعبً وفمر  

ٌحٌطه     ٌحٌطه     

 للبتم أحرؾ وطنً  للبتم أحرؾ وطنً 

 فممتم بتؽٌٌب النماد  فممتم بتؽٌٌب النماد 

أممتم النفط ٌاوٌحها           أممتم النفط ٌاوٌحها           

من حٌلة       من حٌلة       

 ثم جعلتم شعبً لبٌله   ثم جعلتم شعبً لبٌله  

السهاد السهاد 

  

استعبدتم  فكر شعبً استعبدتم  فكر شعبً 

 بمكركم         بمكركم        

 لتلتم سلم شعبً   لتلتم سلم شعبً  
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وهو لم ٌعاد وهو لم ٌعاد 

  

حضارة العراق جلٌلة  حضارة العراق جلٌلة  

صورت صورت 

 فتسللتم إلى جلودنا  فتسللتم إلى جلودنا 

تسلل المراد      تسلل المراد      

تفلسفتم فً التافهات تفلسفتم فً التافهات 

 حتى أنكم    حتى أنكم   

 لم تفهموا لول رنمتموه  لم تفهموا لول رنمتموه 

 فً أعداد  فً أعداد 

  

ٌا وٌح المكٌدة كم صؽرت            ٌا وٌح المكٌدة كم صؽرت            

 أمام علو دجلة   أمام علو دجلة  

وسحر الجمال البؽدادي   وسحر الجمال البؽدادي   
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فشهرزاد وشهرٌار فشهرزاد وشهرٌار 

للورى لصة        للورى لصة        

 بها دؾء البرد  بها دؾء البرد 

 وصمت الشادي   وصمت الشادي  

  

ال تفرحوا لنزٌؾ الجرٌح  ال تفرحوا لنزٌؾ الجرٌح  

بلوعة        بلوعة        

 فالمجد لم ٌسمو اال إلى  فالمجد لم ٌسمو اال إلى 

 السداد  السداد 

  

شعب العراق والمجد شعب العراق والمجد 

 رداإه             رداإه            

ال ٌسع المجد أال كسر ال ٌسع المجد أال كسر 

 ألؼماد  ألؼماد 
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شعب األنبٌاء  شعب األنبٌاء  

وهللا مباركه             وهللا مباركه             

   بدجلة والفرات جنة    بدجلة والفرات جنة 

 العباد  العباد 

لصدوا بسوق نخلن لصدوا بسوق نخلن 

 بمصرهم    بمصرهم   

 ٌا لهفتً   ٌا لهفتً  

كٌؾ الهزٌل ٌمارع  كٌؾ الهزٌل ٌمارع  

الرواد الرواد 

فعلو نخلن للحٌاة فعلو نخلن للحٌاة 

 معانما        معانما       

 رمز الهداة   رمز الهداة  

 من األزل   من األزل  

إلى المعاد إلى المعاد 
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ال تستضعفوا  ال تستضعفوا  

صؽار النسور صؽار النسور 

 لبكرها      لبكرها     

  فمد تحوم بحومة   فمد تحوم بحومة 

الصٌاد الصٌاد 

ٌا عجبً  ٌا عجبً  

كٌؾ الفؤر جاء كٌؾ الفؤر جاء 

 عابثا        عابثا       

  فً عرٌن األسود   فً عرٌن األسود 

 وهم رلاد  وهم رلاد 

  

ذي أمتً  ذي أمتً  

إلى العبل ممامها           إلى العبل ممامها           

أٌمارع الرهبان  أٌمارع الرهبان  

عنترة بن شداد عنترة بن شداد 
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سلبوا الحرٌة  سلبوا الحرٌة  

مذ نصبوا صعلوكهم   مذ نصبوا صعلوكهم   

  ولبروا الببلد فً حرب   ولبروا الببلد فً حرب 

 العباد  العباد 

  

ولدسوا فكر خبٌث  ولدسوا فكر خبٌث  

من مهده      من مهده      

 وأشاعوا الجهالة   وأشاعوا الجهالة  

فً ببلد الضاد فً ببلد الضاد 

  

واستبدلوا فكر خسًء واستبدلوا فكر خسًء 

دمحم     دمحم     ب  ب

 ونصبوا أراذل الموم  ونصبوا أراذل الموم 

 على األسٌاد  على األسٌاد 
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وتكلموا ولالوا للموم وتكلموا ولالوا للموم 

 أسكتوا             أسكتوا            

 فلؽٌرنا ال ٌحلو الكبلم  فلؽٌرنا ال ٌحلو الكبلم 

 برشاد  برشاد 

ولتلوا شبٌبة الحً ولتلوا شبٌبة الحً 

 بمسوة          بمسوة         

  واستباحوا الؽنٌمة   واستباحوا الؽنٌمة 

 ٌا حنكة المٌادي      ٌا حنكة المٌادي     

  

وسلموا الببلد إلى 

 طامع            

 ال ٌكتفً أال من أكله  

األكباد 
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فؤٌن دعاة الحك 

 فً بلدي        

  وأٌن فرسان  

 الجهاد الجاد 

فباهلل 

 شاهدوا جهاد عصري          

 ٌمتل البريء 

 وٌكافؤ ألجبلد 

 

ٌفخخون 

 براءة األطفال  

بمهدها  

 وٌنثرون شوكا فً طرٌك 

 الزهاد 
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 خىافك

ما أجمل الوضوح فً حٌاة لصٌرة ، وما أتعس أن نضٌع 

  0الولت فً تضلٌل الحمٌمة رؼم وجودها ووضوحها 

 

سل نفسن عن مؽانٌها  

 تجوب الرحى فً  

أفانٌها 

عمود مضت كؤسراب  

طابرها       

 ما علم شٌبا من معانٌها 

ماذا ترٌد  

أتبتؽً خبل                 

 أو سد رمك 

فً لٌالٌها 

بصرنا الحٌاة وردة مفتحة   
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فما طالنا رجما من  

تسامٌها 

شكرنا اللذات أولات محددة  

فما بمً شطر  

لتصابٌها 

ٌا لٌت شعري أنها حٌرة              

 أللجمال شون 

 ٌؽتال فٌها 

علمنا الصبا لذي رهؾ        

  فكٌؾ نمى الواشون 

 فً روابٌها 

جمال كان الرب  

واصفه             

 ٌثٌب المإمنٌن فً  

نوادٌها 
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لو كنت تعلم ما جنا 

 ؼازله          

 ضرب أوتار 

 أو سرى فٌها  

بلؽنا للؽاٌات ربوع  

مخصبة           

 فما لمح أال ؼراب 

 ٌنعٌها  

ٌا لٌت الصبا عاش مداما                  

فٌسره التبللً 

 فهو شادٌها 

برحنا  

فوجدنا أشوان دامٌة              

  من األنامل 

 فهً تإذٌها 
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خوافك  

وصبابة تناؼمها               

 وجموح سنٌن العمر 

 ترثٌها 

ولوالب أسجال 

 نالدها                       

 هفوات كادت لتمصٌها 

وؼارق لضى  

فً هزل                

 من ؼارق  

جاب فً فوانٌها 

وضحن الصبا من  

واحل                  

نزل األوحال 

 فً ؼوانٌها  
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والكل أراد رفع  

أنمل                  

 لٌمضً البراءة من  

شكاوٌها  

فما بصرنا  

أال فً حمٌمة                 

 الكل ؼمس 

 كفٌه بحاوٌها 

فبل تمل 

 أننً كنت ملكا                       

فؤنت أشرت فً جبلبٌبها 

والكل لد ألؾ لها 

 أؼنٌة                 

ونشد الفصاحة فً  

تعازٌها  
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نؤكل فً الولٌمة  

باشتهاء              

 ثم نبعد األطباق عن 

 نواحٌها 

فإذا سبلنا  

لم نذق شطرا                 

من اللذٌذ  

أو شربا كان  

 ٌشتهٌها 

كفانا كذبا  

فً كل حافلة                    

 كفانا ؼدرا فً 

 بوادٌها 

 

يُسنك انىادي 
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المدٌنة الظلماء ٌساٌرها 

 الدرب الطوٌل  

ومنزلك الوادي ٌؽمره  

اللٌل البهٌم  

وارتعاش نفسً بخطى ذهولة  

ٌحٌطها الخوؾ من المجهول  

ال شموع تنٌر الطرٌك  

أو جواد ٌسٌر فً خطى الرفٌك  

اللٌل البهٌم ٌنشر الخوؾ  

فً خافمً  

لٌس فً الدرب البهٌم  

بصٌص فً السارٌة  

أو أسناء من ثمبلت بالٌة 

تهدي إلى التحدٌك فً الهادٌة  
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أال ومٌض الثرٌا  

فً أفولها البعٌد  

 كإوس دانٌة  

فً حفلة عرس  

ال ٌسمع أزٌزها من البهرجة  

وومٌض ألماه ذلن  

النجم الوحٌد  

رعب أشباح  

ومنزلك الوادي   

ٌنادي ارتعاش أإلطراؾ  

كارتعاش األوراق فً الخرٌؾ  

ونداء تحمله األصداء  

هلم إلى الخرلاء  

ال نهاٌة فً هذه الدروب  

أال هذه أألصداء  
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وعتمة كعتمة المساء  

أذا ؼاب الممر  

تسٌر خطى  ألدامً  

انتكاسة الجناح الكسٌر  

فً هذا الدرب الطوٌل  

تما نعنً أسٌجة الماضً والمجهول 

ونداء الحبٌبة  تحمله أألصداء 

مثل أصوات الصناجر  

المادمات من هنان  

 الجدول الهدار ٌسبل خرٌره  

خٌوط ذهبٌة تصب فً أناء  

خلؾ التبلل النابٌات  

ولكننً أٌن أٌن ؟  

ال أبصر أألصداء  

أو همسة تحبوا إلى لماء  
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 حتى ٌا لٌتها هراء  

وأنت ٌا شوق ماذا ترٌد؟ 

لماء ٌصبو ألٌها  أم فكر شرٌد ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خيال وضثاب 
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لو أننً ألٌن لم أمد 

 أألٌادي     

    لؽدت الدنٌا ثوب  

حدادي  

لو أننً ألٌن لم  

أناد                      

  لما خرج صوت من  

فإادي  

ولما خشً الحزن 

 نسماتً                  

 وما طبع الصباح 

 بسماتً  

فؤوصفن فً نفسً 

 أي شًء             

  وهل توصؾ الذات  
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بالذات  

للسفن موانا فٌها  

شتى                   

   وأنت فً نفسً مٌناء  

ذاتً  

أن كنت طٌرا فً الهواء  

ٌعلو          

فبلبد أن تهوى إلى 

 جراحاتً 

وأن دنى من حملن 

 طٌر               

  تؽنى وخالط تؽرٌده  

ألنسمات 

وأن عبل فً الدوحة  

ؼصن               
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أنحنى ألٌن ٌرجو 

ألوان  السماحات 

وأن بزغ للفجر 

 ضوء             

رده ضوء خدٌن 

 والو جنات  

وأن بان فً السماء 

 جمال لون           

 فلون عٌنٌن من  

صلب خٌاالتً  

فإذا أنصفن الزمان 

حٌنا                     

فؤنت لٌبلي وكل النساء 

 نفر شتات 

أال فؤخبرٌنً  
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ألً أي صنؾ                 

  تنتمٌن أم أي رٌع   

مورد ألجنات  

فلون وجهن زهرة 

 تزهو                 

  بٌن الرٌاحٌن لد عمت  

 فظاءاتً

ٌا دجلة الخٌر أنت  

تمثال حب  

المورد الرحب               

  بن ألٌن جرت  

 حلو المسرات 

أحذاق 

 

 أحدالن حٌن تلمحان 
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 نهر سابل النخٌل 

فً ضفتٌه 

 صب شذاه فً أناء 

مجالس السمر  

تبله رذاذ المٌاه 

 ورد رسم 

 فً لوحة زٌتٌة 

ضفابر حسناء  

عٌنان الحالمتان فً 

 األفك  

لزح ٌحٌط أشوالً  

بحنٌن  

تبصران المراعً والحمول والزهور 

تؤذنان للشروق بالمرور  

وتمسح الحٌاة  
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كالماء والنبات 

 ببلدي تحٌطها الرعود  

وسناء البرق  وتباشٌر المطر  

ٌبل وجه نخٌلها الشروق  

والنهرٌن والثمر 

 

 

 

 

 

 

ركرياخ آفهح      

أنت ٌا نفس عبلم تبسمٌن ؟ 

لحب لم ٌبلػ إشراؾ الصباح  

أو حبٌب بات فً الماضً البعٌد  
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ذكرٌات ،سحب سارٌات 

أنت ٌا نفس عبلم تفرحٌن 

لماض بات فً الذهن الشرود  

ذكرٌات  

ألداح فارلت لمس الشفاه    

 ٌا لٌتن بلؽت مرافا النجاح  

لسعدت منن 

كنحل العب مٌل الورود 

أٌن أنت والمدى كان هنان  

حاضن األؼوار فً ود رتٌب  

ونمٌر آلؾ نسٌم الصباح  

أٌن أنت ولم ال تبلؽٌن ؟ 

المنى كانت بٌن ٌدٌن  

تبدر  

بٌض الجبال تزحم السٌل إلى نمٌر السهول  
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فالحبٌب أمس  كان هنان فً انتظار  

ٌبصر فً المرافا  

شراعا لد بان لرٌب  

فً المدى كان ٌسٌر  

حازم الفكر فً أمر سدٌد  

ٌلمز دنو  النجم هنان 

وٌا نفس  

أٌن أنت وهل كنت تسكرٌن  

تعصرٌن العمر فً أٌام السنٌن  

تكسرٌن الجرة ثم الجرار  

فالثمالى ما لهم ولت ثمٌن  

أٌن أنت وفً أي حال تهمسٌن  

فالحبٌب أمس كان هنان فً انتظار  

حازم الخطى فالولت عصٌب  

أنت ٌا نفس عبلم تبسمٌن  
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فالنجوم اآلفبلت لد نساها النهار  

صخب وذكرٌات تزحم خطى السابرٌن 

وفابمٌن من الكرى راحوا ٌهمسون  

الحبٌب أمس لد كان هنان فً انتظار  

سارع الخطى ،شراع أمسى  بعٌد  

حامل الذكرى ، زهر لطوؾ  

سابر رفمة  أسناء النجوم    

ذكرٌات  

ألداح فارلت لمس الشفاه    

 لظى تحرق فً النفس السد ٌم  

السعادة فً الورى حلم جمٌل 

تمتمات فً النفس ، حالم ٌفٌك  

نسى  الذكرى فً الكرى العمٌك  

تارن األؼوار فً تلن الدروب   

وخطاٌا تصحب الفكر الشرود  
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وثمالى لم ٌملكوا أي مشٌد  

فٌا نفس أهجري الفكر الشرود  

فالحبٌب أمس كان هنان  

فً انتظار  

مر فً هذه الدروب  

ٌبصر فً المرافا  

سٌر ذلن الشراع المدوم  

ونداء ٌصحب النجم البعٌد  

أٌن أنت والمدى كان هنان 

كربٌع حظً بعشب جدٌد 

أٌن أنت والرحى كانت تسٌر  

تطحن الذكرى كحب حصد  

 أٌن أنت والنجوم كانت تنٌر  

تحرق الظلمة فً لٌل بهٌم  

تشعل الجوؾ ،شموع فً الطرٌك  
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فالحبٌب أمس كان هنان فً انتظار  

ٌبصر فً المرافا الشراع المدوم  

سارع الخطى ،شراع ذاب فً مداه  

ودروب آفبلت  

ذكرٌات  

ألداح فارلت لمس الشفاه    

 لظى تحرق فً النفس السد ٌم 

السعادة فً الورى طٌؾ جمٌل  

تمتمات فً النفس ، حالم ٌفٌك  

نسى  الذكرى فً الكرى العمٌك  

تارن األؼوار فً تلن الدروب   

وخطاٌا تصحب الفكر الشرود  

وثمالى لم ٌبنوا بٌتا مشٌد  

وٌا نفس  

أٌن أنت وهل كنت تسكرٌن  
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تعصرٌن العمر فً أٌام السنٌن  

تكسرٌن الجرة ثم الجرار  

 0فالثمالى ما لهم ولت ثمٌن 

 

 

 

 

 

 

 أجراش

نلمح حركات أمٌال الساعة 

الثوانً والدلابك والساعات  

نحسب الولت  

الخوؾ ٌكبر  

جبل جلٌد ولت الذروة  
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فً الشتاء  

 ٌصارع الدلات  

العمر ٌمر مرور األولات  

المسافرون ماكثون فً محطة المطار  

أجراس أمٌال الساعة 

ٌمٌل الرلاص  

 لحن حزٌن  

نسٌم عبل أوراق األؼصان  

عرؾ ما بمى من الرٌادة 

للبان ٌخفمان ،وعٌنان تسؤالن  

متى سٌصل المطار  

العجالة تبدو للعٌان  

وبمى سنابن ٌؽزو أفكاري  

وندابن نشٌج زمانً  

همسات تظهر صوت أشباح  
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خلؾ ظبلل أشجار الصنوبر الباسمات  

 زمانً بساط رٌح  

هبل مررت فً هذا الزمان  

 أرأٌت انتظاري أو بماٌا انتظار  

أنا أحمل، أنمل من أضواء منازلً والدٌار  

 أؼصب على أولاد الشموع األخٌرة  

فً تلن الدروب المنتظرات  

وأكوابً مازال ٌؽسلها الجفاؾ 

لم ٌزرها الشراب  

واللٌل مازال ٌحمل المرب 

ونفسً راحت بعٌدة هنان  

وحٌدة تسامر االكتباب  

الماضً الماسً هنان  

خلؾ الظبلل  

تؽٌبه الشمس والسنا والتبلل  
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وأنت أٌها المحال  

تعال إلى هذا الزمان  

ألترب منه أدن أكثر  

فما بمى لً فٌه  

إال بماٌا أشباح انتظار ألحبلم  

زمانً ٌخاطبن ،فهل تسمع هذا السجال  

وراء بحري وأشجاره والظبلل 

فؤن لم تؤت تحمل السبلل  

 ستحمله ألٌن الرٌح  

وسناء الشمس وأمواج البحار  

عندما تؽتال تلن الظبلل  

وأنا الذي اؼتالتنً الذكرى وسحمنً المحال 

عشمت الصمت الطوٌل  

جارٌت األمواج فً البحار  

ركبت سفٌنة ،ال تدنوا إلى سواحل بحرٌة  
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أو لرى أفرٌمٌة  أو آسٌوٌة  أو خلجان  

 مزلت خارطة العودة إلى البلدان  

فالخطوات فً الرحبلت المنكوبة  

 0ال ٌعود لها سٌر األلدام  

 

 

 

 

 انرطهر

لو كان اإلنسان طاهر دوما لما أحتاج إلى الماء لٌجدد 

  0طهارته ،ولو كان الحك مبلزمه لما أرتكب الخطٌبة 

جاء البحر والرٌح والمعول تسؤل عنً من أكون وتسؤل ؟ 

أنا ضحٌة أمس والماضً المفتول ، سلٌبا راح ٌمتل  

أنا لطرات دماء الضحاٌا وخطاٌا فً دموع 

لوافل أعٌت ألدام المسٌر  
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إلى الحتؾ ،تحمل فً ألداحها السماحة والحب والدموع  

ال أحد ٌمرأ هنا فً المعجم  

 عرافا ٌنجم ما كان أو سوؾ ٌحصل  

 مار حمل لنادٌل الرحمة  

 تفاسٌر كبلم إلشارة أصم أبكم    

 مذ طرق أحجار داري ،أصم المعول أذنٌه 

لم ٌصػ ألفواه الضحاٌا ، أصداء جاءت تسؤل 

 الحاضر بمً طابر عنماء  فً الخٌال هنان  

والماضً معول ٌطرق فً أحجاري  

 لم ٌبك لً مال أو جاه أو فرس عربً أصٌل  

لم ٌبك لً شٌبا من كل تلن األشٌاء  

أو سلطانا تهرول له الممادٌر  

إال طارلا فً أحجاري ٌنهل  

 من سٌحمل ؼصن الزٌتون وٌمطع تبلل العرجاء

من سٌحمل أؼصان الورد والرٌحان إلى الحسناء 



(   89   ) 

من سٌبمى ٌحمل سٌفا ال ٌبطش إال فً األعداء 

الطوفان جاء ٌمحو ما بنى الشراذم ،أكاذٌب ٌهشمها 

كالهراء  

من سٌنجو فً الطوفان  

من سٌصنع سفٌنة نوح ،وٌحمل فً المندٌل  

نوى  لم ٌلمسه الجهبلء   

ٌحمل البشرى للنببلء  (أوتونابشتم)هل ٌعود 

لطع السٌؾ رأس األفعى 

للعت الرٌح بٌتها وأثوابها الجلدٌة خارج الخرافة الوطنٌة  

خارج الجبال والسهل الرسوبً والصحراء  

هل ستضًء أسناء الممر ،فً هذه الربوع واألرجاء  

هل سٌعانك النخٌل األثل البري وأشجار الصنوبر  

وٌعم الحب فً الخضراء  

هل سٌنسى الضمٌر صنٌعة اآلباء  

هل سٌؽرد سوٌة ،الطٌر الجبلً ،والصحراوي ،وطٌر الماء  

هل سننفض ؼبار الماضً ،ونحتكم إلى العلماء  
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أمس كنا خلؾ األبله فً كل تلن األنحاء  

لم نسؤل بحرؾ واحد،من هو أو أنت أو ذا  

 لطع السٌؾ رأس األفعى 

بدأنا نفكر، بدأنا ننظر ،مثلنا دور الخرلاء  

هل سننفض ؼبار الماضً ،ونحتكم لفكر العلماء  

فلنتطهر ونذهب خلؾ األرجاء 

 (أمبابا)دنس طهارته لتال  (جلجامش)

خلع ثٌابه ونظؾ سبلحه من دنس المتال  

وكذا التوراة نصت بؤن موسى  

أمر جٌشه بالتطهر  

فً الٌوم الثالث والٌوم السابع  

وعسكر خارج المدٌنة سبعة أٌام  

فلنطهر النفوس واألرواح والبدن من تلن األمراض 

لنسؤل أنفسنا لماذا ٌجول الدمار والعذاب والشجار  

الببلد تحرلها المعركة  
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خارج حدودها تصنع المإامرة  

واألٌام تنحر واألحبلم تخسر بالوعود والشماء  

والموت ٌنادي األشبلء ،أسدا الهث فً البٌداء  

والمرأة فً هذا العصر ،عصر الفوضى والتخنث  

باتت حساما ٌحمله الخرلاء  

ال ٌرضٌها األ لطع أعناق الشعراء  

ببر عمٌك ؼورها ،ال ٌمربه إال الحكماء  

فؤٌن هً السعادة ٌا زرلاء ؟ 

أورتا  

سبل أحد الرإساء العرب عن أوربا، فمال أن أوربا مرت 

بحروب كثٌرة فٌجب أن نملدها ، لم ٌثر اهتمامه ما وصلت 

ألٌه من حضارة وتمدن واحترام حموق اإلنسان  لكنه 

  0أعجب بحمبة الحروب وما عادة بالضررعلى اإلنسانٌة 

فً أوربا تبنى المصور  

وناطحات السحاب  

وٌسمو اإلنسان  
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بخدمة اإلنسان 

فتعمر البلدان بؤنامل الصؽار  

وجهد الكبار  

بثناء المٌم  

فلٌس هنان ولت ٌباع بالمزاد  

أو ثرثرة أورثها أألجداد 

لٌس هنان أناس ٌصفمون بالمحافل  

كالببؽاء تردد الكبلم  

جري وراء السلطان  

لكسب الدنانٌر  

وسد رمك النفعً ،المفتوح الشهٌة    

تربٌة الكروش  

زاد وإٌفاد  

فً أوربا الشعب هو السلطان  

ال تخلط األوراق  
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ال ٌباع الشعب بالمزاد  

أرضاءا لنتانة السلطان  

مذ ذهب حكم الراشدٌن  

جرٌنا لمعابد السلطان  

فسنة نبٌنا فً للوبنا ووجداننا  

لٌس لها مكان  

فخربنا ببلدنا  

وثملنا فً حانات السكر 

من الخوارج   (ص)وادعٌنا أن شهٌد آل النبً

أرضاءا للسلطان  

وأخذنا نلمع للجبلد كرسٌا  

حٌث العطاٌا سخٌة فً هذا المزاد  

ؼاب حكم مروان  

جاء بنو العباس  

فمرب األعاجم 
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لراحة السلطان  

لم نفكر فً أي شًء  

سوى السلطان  

نذرؾ الدموع  على السلطان  

لكننا لم نبن ٌوما على األوطان 

والشعب الممزق بحبابل التعلٌك   

بؤعواد الجبلد  

الجبلد آمر السبً  

فً كل مكان  

لم نذرؾ الدموع ٌوما  

على شعوب حوصرت فً البلدان  

فلبسنا اإلسبلم زٌا  

وتركنا الكتاب الممدس  

على الرؾ  

ال ٌلمس  
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ألننا لسنا طاهرٌن  

نرٌد من اإلسبلم زٌا  

لنخدع اآلخرٌن  

لنمول لهم أؼرلوا فً الرلاد  

حتى نفترسكم عندما تستؽرلون نوما  

أننا ذباب  

نبحث عن الفرٌسة 

بؽدرنا بمكرنا ،لسنا شجعان  

أننا جٌش الخرلاء والشٌطان 

فمتى نمتل الخداع  

ونكسر ؼمد السٌؾ ونزٌل اللثام  

ونترن الحمٌمة لؤلفواه  الطلٌمة  

فبل نفاق  فً مصٌر األوطان  

وحٌاة األبناء واألحفاد  

كفانا نفالا حبا للدوالر  
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كفانا ضحكا على األذلان  

كفانا عبودٌة للسلطان 

لماذا ال نخشى ربنا فحسب  

لماذا ال نرسم بؤلبلمنا كلمة األدب  

لو نكون صادلٌن فحسب  

ما أجملنا لو نترن النفاق  

ألم نمرأ كلمات خطها النذٌر  

على رإإسنا  

تباشٌر الشٌب والهرم والرحٌل  

ألسنا نإمن بؤن لماء الرب العظٌم  آت 

وأن المنمذ فً كل ٌوم تظهره عبلمات 

 فلٌتنا نعبر حدود الوطن  

وأمامنا ببلط السلطان  

والنفعٌون والثرثارون مفسدو الفعل والكبلم  

أحد الحلول هذا أم حلم ٌدور 
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لو نترن الببلد تلم جراحها الطبٌعة 

ونرفع حرابنا ونذهب لنختفً خلؾ  الجراح  

لتلعك الببلد جراحها  

وتواكب البلدان  

لتركنا البراعم تشك طرٌمها إلى الضٌاء  

لٌكتمل جمالها 

وتنمو الزهور  

فٌبلعبها النسٌم وٌحرسها العصفور  

فهبل ؼٌرنا أفكارنا المدٌمة 

 فالعمر ال ٌحتمل إضاعة الولت بالهذٌان  

عبودٌة نظٌرنا اإلنسان 

لنجعل السلطان هو اإلنسان 

ولنترن المعابد المهجورة  

والنذور والمربان  

لنجعل الرضاء من الرب وحده   



(   98   ) 

هو الفرلان  

ما فابدة أن نخسر كنوزا  

منحها لنا الرحمن    

اإلنسانٌة فً نفوسنا  

مبلذنا وملجؤ األمان 

حرٌة ولٌم سامٌة ونفوس أبٌة فٌنا  

ال ٌسلبها إال هللا الواحد المنان  

كفانا نصفك دوما للطؽٌان  

نصنع دكتاتورا ونربً له فً الحظٌرة  الولدان  

فلنستبدل بالتصفٌك األعمى ألبلما  

تمجد الحرٌة فً اإلنسان  

تحرروا ٌا أخوتً  

وهلمو لنبنً األوطان  

ونهجر الخرافة  

والكذب والبدعة بؤلنعة األدٌان 
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ما جدوى الفرلة بٌن الناس  

ألوال لظى فً فم ثعبان  

تربً المذارة فً النفوس زي 

 تماثٌل سموها 

 (ما أنزل هللا بها من سلطان )

تحت كل شعرة ألؾ  شٌطان  

ٌحٌون األشباح 

 مرعب البراءة والحب والسماحة فً اإلنسان 

هل الدٌن رحمة جاء بها المبعوث  

أم مجازر األبدان  

ختمت المرآن الكرٌم مرات ثم مرات  

وأحادٌث األمٌن خلمت فً نفسً مسرات  

لم أر التكفٌر بٌن الناس مسرة وشرعة 

لم أر الدٌن ٌزرع العداوة ، ٌحصد األشبلء  

لم أبصر عربة الدٌن ترنو بركابها إلى الفناء  
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محال أعمدة الفضٌلة تهزها رٌح حمماء سوداء  

ضجرنا كثٌرا من مسامع اإلنباء  

باسم األدٌان 

ٌفجرون ٌصلبون ٌجلدون ٌمتلون ٌنهبون ٌحكمون  

ٌعٌشون فً المؽارات والكهوؾ المدٌمة  

 0كالعصور البهٌمة 

 

 أفاَيٍ

ٌا فاتن اللٌل كفان 

تزٌٌن                   

 فرسم وجهن فاق  

التراسٌم 

ٌافاتن اللٌل هجدا 

 لخالمن                       

 أبدع فٌن فاق  
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التصامٌم  

كفى مملتٌن رماح   

 رموشها             

   كفى عطرن فً الهواء 

 ٌعٌم 

كفى صمتن للصرخات 

 ٌمتلها              

   كفى بسمن لئلحزان 

 نسٌم  

كفى نصابن للفتنة  

عانمت                       

كفى نصبها للفتنة  

صمٌم   

كفى طولن البهً 

 باسما                      
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   كفى نبعن لؤلفانٌن 

 ٌدٌم  

كفان جمال الكون 

 تجمعه                 

 من بٌض وشمر 

 نفر الترانٌم  

أسٌنا  

لبلوى أنت صانعها                     

   ترمً 

   كرجم شٌطان رجٌم

سهرت اللٌالً  

واألشواق تحٌطنً              

   وجوى الملب فٌن 

 ٌهٌم 

رؼمت الملوب إلى 
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 للبن                   

   كجنود أمرتها دون 

 0 عصٌم 

 

 

ضراب وظالل 

 

سوؾ نمضً نترن العمر خلفنا فً ذكرٌات  

ظل شجر ؼزاه الشروق  

نترن العمر تجوبه اآلهات  

لتبمى  الخطوات فً تلن الدروب  

شاخصات 

تتحدث عنها  

األشجار الباسمات  

هنا كانوا  
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هنا ساروا  

هنا تركوا الخطوات  

سوؾ تؤتً النجوم  

تحدث عنا النسٌم والطٌور المهاجرات  

وأنا الذي  شربتنً الذكرى  

بؤلداح حملتها السنوات  

أن نستنً النجوم ضجرا  

سوؾ تؤتً ٌوما بماٌا الذكرٌات  

تسؤل النجم البعٌد عنا والطٌور المهاجرات  

عن ظبلل كنا فٌها نحٌى 

أحادٌث دافبات  

وألوان زهرة الشمس  

وجداول عشمنا فٌها  

مٌاه جارٌات  

سحرها الذهبً  
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دنانٌر شمسٌة  

سوؾ تسؤل خٌوط الشمس  

عن عشمنا للحٌاة  

عن حبنا الخرافً ،عن عشمنا السرمدي  

عن كرهنا للسبات 

ؼدا سنرحل  

سنسٌر فً طرٌك  

لم نره من لبل  

نحرم من الشوق  

عربة تسٌر فً طرٌك  

بٌن اللظى والنعٌم  

 ولت أسمطت فٌه الثوانً فً الدلابك  

والدلابك فً الساعات  

والساعات فً الٌوم  

من الضعؾ أسرى  
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تحت رحمة الكبٌر  

صحؾ تظهر 

سنرحل هنان  

سندخل ؼٌب أإلله الفسٌح 

سٌمنحنا الرب عطاٌاه السخٌة  

 0سٌفتح أبوابه البهٌة 
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لىافم انثاكيٍ 

 

رأٌت لوافل الباكٌن تحمل نعشا  

وحفار المبور ٌنتظر المسٌر  

والدرب فً الممابر ٌختصر المسافات  

ٌمضػ األشبلء النازالت  

فً درب نهاٌة المسٌر  

وأنت ٌا روحً تبكٌن من مروا هنٌهات  

تناثروا هنا وهنان  

فً جوؾ الصخور والرمال  

أحباء تمضمهم الرمال  
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وروحً تمطع أشبلءها الدموع  

 فً هذا الطرٌك السمٌم  

مسار فٌه أشواق الضحاٌا تنثر األشواق 

تنادي وداعا أٌها العناق  

 ٌا ربابب الحب فً هذا الؽٌاب   

فحفار المبور ٌسٌر بخطواته  

تحدق نظراته إلى رمال الحتؾ األخٌر 

محو األشبلء فً الؽور   

وتمضم الذكرٌات واألشواق السارٌات  

فً بهارج السناء  واللٌل البهٌم  

وبمٌت الذكرٌات واألشواق هنان شاخصات  

تخشى أن تؤتً أن تسٌر فً لوافل الباكٌن  

فً درب نهاٌة المسٌر  

ترٌد أن تخلد الضحاٌا فً ذكرٌات وعناق  

ودروب تذكر خطى الراحلٌن  
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تشاركها األحزان األطبلل هنان   

فً اللٌالً ٌسمرون  

ألداح كانت تطٌب أفواه الراحلٌن  

وأنت ٌا نفسً ؼدا سترحلٌن  

إلى تلن الرمال الماهرات  

وأشوالن وحبن لمحٌان والسنٌن  

 الصبابة والحنٌن  

ولمسات أخمص ألدامن فً دروب  

أحبتها حٌاتن فً السنٌن  

ودموعن فً هجر المحبٌن  

وظبلل الشجر التً كنت فٌها تعشمٌن  

همسات أحبابن الرتٌبة 

أتهجرٌن محٌان والسنٌن  

 طفولة وصبى وشباب  

ٌا حفار المبور روٌدن لبل أن تودع األشبلء   
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جوؾ الصخور والرمال  

فً درب نهاٌة المسٌر  

أترى خطى ألدامً فً دروب السابرٌن  

أشوالً وحبً لمحٌاي والسنٌن  

أتركها تهمس فوق رمالً بصمات  

فمد أصبو أشم رٌحها فً ذكرٌات  

أعلل النفس فً خطاها  

وأصٌح كحكٌم  

هل ٌسمعون  

أشوالً باتت هنان 

 ٌا لوافل الباكٌن  

أتحملون نعشا ،أال تسؤلون 

عن أشواق نعش تحملون  
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أَا نطد لثطاَا  

أمانً اإلنسان فً هذه الحٌاة شتى ، وما أكثر تلن الزوارق 

التً تجوب فً بحر األمنٌات البل متناهٌة ، زوارق تؽرق 

وأخرى تصل الى شواطا األمان ،وأخرى تبمى تراوح 

  0مكانها ، ولكن ال توجد عبلمات دالة ، أو مبلبكة إنماذ

 

حبست المٌود فً نفسً  

وهً تسعى لوصل الخلٌل  

منعت الموارب فً مرافبً 

أن تركب البحار 

أن تهجر الٌابسة إلى طرٌك آفل 

ببل انتهاء  

ترٌد أن تصطاد األحبلم  
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فً هذا البحر البهٌم  

ال أحد سوؾ ٌكون هنان  

حاد أو مرشد طرٌك 

من ٌلحك السراب ؟ 

البحر بؤحرؾ من لظى ٌمول  

أنا لست لبطانا  

ال تسؤلونً عن الؽرلى من الولدان والمهاجرٌن 

وكم شربوا عندي كإوس الردى  

أنا لم أنشا فً فضابً محاكم  

ألسمان المرش ولراصنة  الخلجان 

أنا لم أمنح العطاٌا السخٌة  

لماكثٌن فً أمواجً منذ أعوام  

رفعوا رإوسهم أعبلم بٌضاء  

موالٌت ما مضى من الزمان  

فً جوفً  
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أسرابا من المفترسٌن  

ٌسٌرون دما فً الشرٌان  

أنا ال أمنح الحمى للخابضٌن فً هذا المٌدان  

من ٌطلب األحبلم الحمراء  

ورد الزٌزفون واألرجوان 

من جاء إلى واحة سحرٌة  

احتلتها ذاكرة األٌام  

تطاردها صور الخٌال المبتلة  

ندى فً النسمات 

ٌحمل األزهار فً الربٌع ،راهب فً األفنان 

شرب السهد كؤسا  

مجانً النفس المتؤملة  

عصر الشوق فً ذهنه نسمة  

ٌسؤل النفس عما هً فٌه من رحلة  

تصبو إلى األحبلم  
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أنا لست مظلة شمسٌة  

 لمن ٌجوب فً لوارب شمعٌة  

أنا ال ألدم األلداح  

إلى من لضوا سنٌن فً الخلجان  

 أمواجً لدٌها الكل سواء  

  ظافر بصٌد الحٌتان  

أو عابر سبٌل سمع لحن  

تؽرٌد الطابر الفتان  

نال ولٌمة من الشهد المصفى  

لبلبد وحلً المدٌنة  

عرابس نمت فً األذهان  

أو بحار أنتظر األمواج  

تحًٌ ظفر لبطان  

نال المؽانم ،صدفة حٌنا  

أو براعة لانص جرى فً سرب الحسان    
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حريح انفكر   

ال ٌعرؾ اإلنسان لدر نفسه اال أذا عرؾ ربه ، فؤذا عرؾ 

ربه ال ٌتخطى حدوده ، وأذا كان كذلن أحترم فكر اآلخرٌن 

وأذا أحترم فكر األخرٌن، عمت السعادة فً المعمورة ، 

 0تبسم احتراما لمول نملة (ع)فنبً هللا سلٌمان 

 

رأٌت النملة دق بابها نالوس األحزان  

رأٌت الخوؾ فً عٌنٌها منذ لدم جند سلٌمان  

خوؾ التحطٌم واإلبادة وعرللة الجرٌان  

وكذا الخوؾ فً اإلنسان 

اللحظات األولى أشرلت شمسها على البسٌطة  

بدا الخوؾ  ٌهمس فً نفس اإلنسان   

المال والبنون والزٌجات وفرس جامح كالشٌطان  

بدت الفكرة بهذا المعنى  
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حب األرض ،حب المال ،والسلطان  

نمم األشماء من حب جمع فً الملوب  

أعطً نصؾ للشٌطان وبمً نصؾ لئلنسان 

جاء الؽراب ذهب الؽراب ،سارت أسراب خلؾ أسراب  

بمً الخوؾ فً اإلنسان 

العبودٌة ،السبً ،التمتٌل ،التكفٌر ،العنصرٌة ،الؽلو فً 

األدٌان  

 استباحت كل مكان فً البلدان  

دٌن جاء،دٌن نسخه ،دٌن بمى  

 لنحسب الحجر ونعد من العصور الحجرٌة  

ماذا سٌحصل بعد  

ماذا حصلنا ماذا جنٌنا من كل تلن األلوام  

سرب مر، سرب كان ،سرب ٌتماتل كالدٌدان  

العروبة كانت ، العروبة مازالت تسٌر فً خرؾ  

فلنمرأ جزءا من التارٌخ مملوبا  

المبابل العربٌة فً البادٌة والخلجان  
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تؤكل بعضها ، ضباعا تبطش بمطٌع الخرفان  

األوس والخزرج أنهوا أربعٌن سنة من العدوان  

جاء نبً الرحمة ، عم السلم بٌن األخوان  

فكر كان ، فكر سار ،فكر مازال ٌدق الباب  

ماذا سٌحصل بعد اآلن  

لماذا الخوؾ ، لماذا الهاجس من فكر ٌحمله اثنان  

أنت مثلً أنا مثلن أصلنا طٌن   

لماذا التعصب للفكر األعمى  

أفعى تحمل سما 

 مٌزابا على ناب األسنان  

لماذا نسٌر وراء الفكر الخاطا  

 كاألؼنام  

دعونا نحًٌ دعونا نبجل فكر واحد هو األسمى  

اإلنسانٌة فً اإلنسان 

حطموا محاكم الزٌؾ عدوة هللا والمرآن  
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اتركوا الحرٌة ،تعطر أرضنا  

رددوا لوال 

هللا ربنا ، األنبٌاء أسٌادنا ،سنبمى دوما أحرارا  

  0فً كل مكان وزمان 
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فضاء انظالو 

 بصرنا منذ البراءة فضاء الظبلم  

فً هذا الوطن  

لم نسمع آنذان كلمات اآلمان  

األمان  مفمود منذ تلن األعوام  

لم نبصر الناس تتكا على أحزمة حرٌرٌة من العٌدان  

 الشبٌبة تجبر الرتداء الزي العسكري  

استعدادا للعدوان   (الزٌل)تستمل 

لم نبصر طٌور السعد تؽرد على مساحات الوطن 

وؼاب عن المدٌنة األمان  

منذ تلن األعوام  

للتؤهب للحالة المصوى   (جٌم )اإلنذار

أذٌع فً اللحظة األولى فً البٌان الرسمً األول  

فً أول ٌوم من األٌام  
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أستمر ومازال حتى اآلن 

أزٌز الطٌران الحربً ٌعلو 

ٌرسم خارطة الرعب لئلنسان  

ما هذا ؟ ماذا ٌحدث ؟ 

من هو العدو فً تلن األٌام ؟ 

أنه عدو الثورة والسلطان  

أنه شبح لم ٌظهر بعد  

أو لد ٌكون الشعب الرافض للخذالن  

أن ظهر ال تملموا  

سنعلمكم بملحك البٌان  

أبموا معنا  

أننا هنا ساهرون لم ننم  

بانتظار العدوان  

مازال ٌسري    (جٌم)أإلنذار 

حتى وأن لم ٌكن هنان عدوان  
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وأن لم ٌكن هنان حما  

احرسوا لبلع السلطان  

كلوا السمم والعذاب والحرمان  

ال ترفعوا رإوسكم ال تنظروا ألسراب الؽزالن  

داخل مبلحك المصور تربوا  

ألسد ٌدعى  

خاؾ من جري الفبران  

وفً تلن األٌام  

لم نر شٌبا ٌسر أبدا  

 أال السٌؾ أرسله المبطان  

لمطؾ رإوس لد تظهر  

براعم األفنان  

ال ٌفمه شٌبا سوى لمع اإلنسان 

ٌخشى من مسامٌر الكرسً أن تهرب من أحضانه  

أوراق ٌابسة من األؼصان  
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وسارت عربة الزمان  

ٌهرول معها الحادي والبادي 

منذ تلن األعوام  

وجاء البٌان البلحك 

فً كل مكان   (الفرهود)الربٌس ٌعلن 

ألي تاجر أو بمال لم ٌمنح أتباع الثورة  

ما ملن من ثمٌن األوزان  

أو جار لم ٌتجسس لحب الثورة على أخوانه الجٌران  

ثم جاء بعده بٌان لطع اآلذان  

  (سستر)وجاءت ضحٌة تمودها 

لطبٌب أحب فكرة التجمٌل لآلذان  

أستهوته تلن الفكرة  

لجعلها دابرة 

 الستؽبلل تلن الظاهرة 

خاطب الضحٌة ٌا ولدي  
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أن أذانن صوانها جمٌل  

وأنت جبت لمٌدان طبً مجبرا  

دعنً أخدمن وأخدم الببلد  

فمطع أذنن مكرمة من لابدن الجبلد  

فكرة ذهبٌة من فكره الرشٌد  

فمال له الضحٌة ٌا طبٌب  

أأنت تهزل أم أنت طبٌب المهزلة  

أن كرامتً من هللا فً المرآن منزلة  

كرمنً ربً وأنا أبن آدم اإلنسان  

من أباح لكم هذا الحط فً كرامة اإلنسان  

إلى هللا ربً أشكو هذه المظلمة  

أما التلفاز فبمى مسخر لخطب البهلوان  

ٌثرثر دوما ، ٌنعك ، صوت الؽربان 

والرفٌك الحزبً منحه صكا مفتوحا دون رصٌد 

ألجازة المتل واإلبادة لصوت الحرٌة فً كل مكان  
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وأجهزة تممع هواجس جاشت فً فكر اإلنسان  

األمن، المخابرات ،وأجهزة أخرى لم تظهر بعد للعٌان  

وسجون ؼٌر مربٌة  ،مؽارات خرافٌة  

وأعمار لضت فً التجنٌد الجبري  

لحرب مفتوحة ببل حدود وال زمان  

ببل هدؾ أو مبدأ سام لعدو وهمً  

أو أشباح من الجان 

وبعد حٌن احتفلنا بؤعٌاد المٌبلد 

لعام جدٌد وانصرام تلن األعوام  

فسمعنا ألول لحظة موجز أخبار الٌوم  

أستهل المذٌع النشرة  

بؤلؾ تحٌة من الربٌس إلى الرعٌة  

ورسابل تبادل الشكر والعرفان مع رإساء البلدان  

ثم تلتها أخبار النممة  

تفجٌرات وعبوات وهجوم على الثكنات  
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ثكنات الجٌش  

ثم ختمها بإعبلن 

الربٌس ٌتوعد،ٌنذر 

أٌن تذهبون ٌا فبران   

السكران نتخبط وتلعثم ، وجاء ٌهذي 

سوؾ أنتمم حتى أن دعتنً الحالة تلن  

سؤكون جرذٌا كبٌرا أنتمم من تلن الفبران 

أو سوؾ أحمل سٌفا أسطورٌا  

 أحلم بؤنً نابلٌون  

ألجوب  األلطار واألمصار  

 (نٌاندرتال)وأن لم ٌكن ذلن سوؾ أكون إنسان 

أظفر بصٌد الؽزالن  

سوؾ أبذل جهدا ؼٌر مسبوق بعد اآلن  

سوؾ أبمى أمٌرا مطلما على األمارة  

 0ولو على حجارة 



(   126   ) 

رتاعيح  

أسؾ الطٌر وثنا  

لبلربعا             

فً تباجٌل  

العٌش الرؼٌد 

كان ٌعلو فً السماء  

طربا       

 ؼارفا فً سرامٌد  

خلك ردٌؾ 

شاكر مواله أذا هو ما                 

 بان فً األفك له لذ 

 رهٌؾ 

فرأى فً الربوع حانته              

 خضرة برالة  

فً أرض رٌؾ 
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دانت األطٌار من 

 أزهارنا            

  فؽدونا نشدو لول  

ظرٌؾ 

بربوع زانها فكها 

 خمار         

 سجع الحمابم والصوت  

الحفٌؾ 

كل هذا السحر بان لنا               

فرجونا منها ما ٌرجو 

 ضٌؾ  

فؤكلنا من البدر ثمار               

 وسناء زانه رٌؾ شفٌؾ 

فابتدرنا إلى الشوق 

 حفاة              
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نسؤل الورد  

فً جنب شرٌؾ  

وترتٌل فً الضٌاع  

كان بات              

 ران فباد  

عزؾ رفٌؾ 

رتل عالج 

 دون وهول            

  فالرزاٌا ؼاب عنها  

ولع عفٌؾ 

فؽدونا إلى الروض  

ذهول             

  من سجاٌا ونمٌر 

 لٌس زٌؾ  

فاشتكٌنا ممن لٌسوا  
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جناة             

   فالصبا ألتص  

 ما كان حٌؾ 

فؤجابونا ممن لٌسو 

 لضاة             

 داعً الشوق خفاق 

 رفٌؾ 

فؤخذنا من الروض 

 نهول             

 عبمه ونشوة 

 ٌكسوها كٌؾ      

 فدنٌنا للزهر فكنا  

سداه               

 فجلنا فً الضٌاع 

 نسم رحٌك 
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فؤصبحنا فٌها طبلب  

عٌد            

 فؤنشدنا ألحان الؽنى  

للحمب 

فهً ألحان بدت  

ألحان عٌد             

  شاهدا  

أنا بلؽنا األرب  

 

 

 

 

 

 

أحالو هاجذج 
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ٌا نسٌم الوادي أؼزي 

 السماء        

 مانحا أزهارها لون 

 النماء 

هذه األحبلم تهجد فً  

دعاء        

 تطلب حلول ضبلل  

اللماء  

بلماء ٌمنح النفس  

الصفاء           

  ٌطفوا فٌها كالنسٌم 

 بجبلء 

ٌخاطب الجمال كله  

بثناء            

  ٌفرش أزهاره له 
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 بحٌاء 

بعد أن أحٌا األشواق 

 نداء           

  مبشرا جاء ربٌع  

اللماء 

 

 

 

 

اَكطار ،اَكطار 

 انتفضت نفسً تصارع السهاد 

همست فً األحبلم بمرب الحبٌبة  

لطرة زرلاء  فً زهرة أناء  
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حلمت أنً أسكن بٌتا شٌد فً أهوار 

أختفً خلؾ الظبلل 

بٌن الماء واإلزهار واألنهار 

 نحلة أثملها الرحٌك 

فما عادت تذكر المسار  

شهدت ،أن هنان  طابرا أثمله الرلاد  

أمن بسحر األشجار الباسمات 

من خضرة وسكون  

موطنه األمٌن 

ال تعرؾ الخٌانة  

وٌعرؾ أن الخٌانة ال تكون  

الن الشجر بٌت وملعب الفتون 

خاطبته ٌا سٌد الشجر  

ٌا سبلم كل من نظر  

أآمنت ٌا طابر فً رلادن بالشجر  
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ؼرن سحرها من  خضرة وسكون 

فؽرست رأسن الجمٌل  

فً رٌش كتفن للسكون  

وعلمت بؤن الشجرة موطنن األمٌن  

ألنن ال تعرؾ الخٌانة 

وتعرؾ أن الخٌانة ال تكون  

الن الشجر بٌتن وملعب الفنون 

لكنن هل رأٌت بعدن  

وهل نظرت وراء عشن  

إلى المدٌنة البهماء   

وما حبلت نساإها بالمجرمٌن  

هل شهدت الفجر تبرأ من النهار  

عندما لوافل الشهداء زاحمت  

الطرٌك فً المسار   

انكسار ،انكسار  
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تزحؾ إلى الرب سبحانه دون انتظار 

وأحزان شعبً فً دموع الذارفٌن  

أسراب لٌس لها لرار  

انكسار ،انكسار 

 فً ببلدي تنحسر الخطى  

ال أحد هنا ٌبصر داإها 

ال ٌملكون النظر  

عمٌت الملوب واألبصار   

فكٌؾ  أمنت بالشجر بالرؼم أنها  

ال تدفع عنن كٌد المجرمٌن 

فؽرد الطابر بعزؾ ٌبعث الشجون   

ٌا من أفزعتنً من الرلاد  

أنً جبت تلن الشجرة لبل حٌن  

كان لً عش فً شجرة الزٌتون  

أسمطته الرٌح فما عاد أن ٌكون   
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فهوى بٌتً فما عاد لً مبلذ  

فسؤلت الرٌح ما فعلت ببٌتً  

ٌا مسعدة العباد  

فؤخبرتنً أنا أنمذتن ٌا طابر السبلم  

هنان أفعى كادت فً عشن أن تجوب  

أردت فً فعلً أحمٌن 

من أفاعً المدٌنة وكٌدها المجنون 

فؤي سبلم ترٌد أن ٌحٌا  

فً المدٌنة البهماء  

بٌن أشباح فً خفافٌش ٌظهرون؟ 

انغاتح انًفررضح 

 

كؤن شٌخا راح ٌلج فً سإال 

عرافة آتٌة من خلؾ الظبلل  

أحفادي مداد عمري البالً  
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كانوا هنان فً لرٌتً المدٌمة  

هاجمتها الضباع والفهود  

هنان خلؾ التبلل 

نرى برٌك عٌون  

المسها سنا النجوم  

أحاطها الخوؾ من المجهول  

وحوش وأنٌاب رحى  

ٌطحنون  

 بشر مسالمون  

الؽابة المفترسة تمضم أورالها  

تنشك عظام الضحاٌا  

 فً الفناء ٌؤكلون  

ترتدي أثوابهم ؼنٌمة  

تمهمه فرحا  

تثمل فً التعاسة نبٌذا  
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عتمته السنون  

الؽابة المفترسة تصادر حضارة  

األرض واإلنسان والسنٌن  

ال أحد هنا ٌعلو صوته  

ال أحد ٌرتدي السعادة  

جاها أو استعارة أو تباشٌر  

عرافة أخبرها الجاهلون  

فبل صوت ٌهمس  هنا 

أال صوت المتلة والمخربٌن  

المتلة ٌظهرون هنا وهنان  

المتلة ٌفترسون كل إنسان  

ال ٌفرلون بٌن أحد من الولدان 

وتعلو أصوات الخابفٌن  

فً الظبلم ٌتهامسون فً وجهة نظر 

ٌسؤلون ما فابدة التنظٌر والفكر 
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ما فابدة الصحؾ عندما تتزٌن باأللوان  

ما جدوى الطاولة المستدٌرة  

وخلٌة أزمة  

وولٌمة اتخمت السلطان 

ماذا ٌجنً الضحاٌا أذا أذرفنا الدموع 

بكى الممابر  

لنكسب الرضا ونتسلك سبللم السلطان  

فً ببلدي اآلالؾ الخفافٌش  

تبشر بالرعب والخوؾ والفزع  

ٌنشرون الظبلم ،ٌمتلون السبلم  

ٌعترفون أنهم  أوالد البؽاٌا  

ٌطنطنون كالذباب فوق رإوس أهلً الطٌبٌن  

ٌخدعون أنظارهم ،حمامة بٌضاء ،طالعها  

نجمة المساء 
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