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ﺘﻔﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻴدي اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

ﺸﻌر
ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﺼد
اﻻﻫداء:
ﻝﻲ
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ﻗف

ﻗف أﻴﻬﺎ اﻝوﻗت
ﻻ ﺘﻌﺒر ﻋﻠﻰ وﺠﻌﻲ
ﺠرح ﻝذﻴ ٌذ ﻫل ﻴﺠﻲء ﻤﻌﻲ
ﻝدي ٌ
ّ
ﻝدي ﻤن ﻨﺨﻠﺘﻲ
ّ
طﻔ ٌل ﻴﻬز ﺒﻬﺎ ﺠوﻋﺎً
وﻗد طﺎﺤت اﻝدﻨﻴﺎ وﻝم ﻴﻘﻊِ

ﻗف أﻴﻬﺎ اﻝوﻗت
إﻨﻲ ﺼرت ﻤﻘﺘﻨﻌﺎً
ﻏﻴر ﻤﻘﺘﻨﻊ
ﺒﺄﻨﻨﻲ ﺴوف أﺒﻘﻰ َ
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ابدأ معي
اﺒدأ ﻤﻌﻲ اﻝﻌد ﻤن ﺼﻔر اﻝﻰ ادﻨﻰ
ﺘﺼﺎﻋدﻴﺎً ﻝﻜــﻲ ﻻ ﺘﻔﺴد اﻝﻤﻌﻨﻰ
واﺼﻌد اﻝﻰ ﻗﻤﺔِ اﻝﻼﺸﻲء ﻋﻨدﺌذ
ﺴﺄﻝﺘﻘﻴك وﺤﻴـداً ﺠرﺤــﻪ ﻏﻨﻰ
واﻀب ﻋﻠﻰ اﻝﺤزن ﻻ ﺤ ٌل ﻴطﻤﺌﻨﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻴن اذا ﻝــم ﻨﺘﻘن اﻝﺤزﻨﺎ
ﻤﺎذا ﻋن اﻝﺨﻴل ﻫل أﺴرﺠت ذﻝﺘﻬﺎ
وﻜﻴف اﻗﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨوف ﻜـﻲ ﺘﻬﻨﺎ
وﻜﻴف ﺒﺎﻝﺼﺒﺢ ﻫل ﻤزﻗت ﻗطﻨﺘﻪ
ﻤـزق اﻝﻘطﻨﺎ
ﺴﻴﺜﺄر ﻤﻤــن
اذن
َ
ُ
ﻗﻠق
وﻫﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻓﻬذا
ﺨﻨﺠر ٌ
ٌ

ﻨﺒﻲ ﻴﺤﺴــن اﻝطﻌﻨﺎ
وذاك ٌ
ظﻬر ّ
ﻜﻴف اﺨﺘرﻗﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﻬﻤﺸﺔ

ﺒﺼﻤﺘﻨﺎ ﻜﻴف ﻨﻨﺠو اﻻن ﻤنِ ..ﻤ ّﻨﺎ
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في الطريق الى البيت

1ـ ثرثرة
مزعج ھذا فقد تحدث كثيراً لكنه لم يسكب الماء بعد االنتھاء
2ـ ﺣلم
ﺣلمت بأني اﺣلم
ﺣين استيقظت وجدت نفسي نائما
3ـ ترى ھل عادت ابنتي من المدرسة
ابنتي )موج البحر( رغم اجتيازھا االبتدائية
لم تذھب الى المدرسة ولم تأت منھا طيلة عمرھا
ألنھا ولدت فيھا
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مازلت على قيد العراق

ع  ،تجسدي
فمي غربة ٌ،عمري متا ٌ
ضياع َي  ،واألسم الثالثي مولدي
مآلي مياهٌ من تلبـــّد جمرتي
بدمعي وھا أمطرت ميالدي الندي
تأرجحتُ بين الليل والصبح بعد أن
نما موعدي المرتاب من ضلع موعدي
ُو ِلـدتُ كثيراً ال الطفولة ُ دغدغتْ
ﺣياتي وال عمري الذي فاض ..يبتدي
أضعتُ دمي سھواً وخثرتُ من فمي
َدما ً ليس يھواني سوى أنه يـــــــــدي
يدي امرأةٌ من رقة البوح أﺻبحت
أنــــوثتھا لحنا ً لعي ٍد مبــــــــــــد ِد
وﺻرتُ شعاراً ،ﺻرتُ آما َل ام ٍة
وﺻرتُ ﺣطاما ً في نھايات مشھــــــدي
وكنتُ أمنـّي النفس في ﺣلم سي ٍد
وﺻرت أخاف اآلن من وھم سيـــ ِد
وكانت دراما العرض تحتاج سحنتي
وﺻرتُ دعاء البوح في الف معبــــــ ِد
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فمي غربةٌ  ،وجھي اليتيم أﺣبه
وأكثر ما أھوى عليه تمردي
سرمدي اآله أﺣتاج امة ً
أنا
ﱡ
لفرﺣي فمن مثلي مع اآله سرمدي؟
ولي لغتي االسمى أخاف اذا انتمت
الى لغ ٍة أخرى بھا ﺻوت معتـــ ِد
أقلدني دوما ً وغيري مقل ٌد
لظلي وظلي بعض نصف مقلدي
تأثرتُ بي دھراً فسال شذا فمي
عليھم وھم لآلن )كاروكھم( يـــــدي
وعُدتُ إلى رفع المفاعيل ربما
أنا الفاعل المنصوب في نحونا الردي
أنا جرح ھذا النھر والجسر )مرھ ٌم(
مريض وفي ظھري شظايا لمنجدي
ٌ
رسمت على بغداد ميسان ﺣقب ٍة
فسرنا جنوبا ً كلما انھار يبتدي
ولي الطينة االولى ونخلي  ...وآد ٌم
شقيقي ...وھذا الھور من نكھة الغ ِد
اذا ﺻحتُ يأ qفالبحر ﺻاﺣبي
وبري أمانٌ من علي ٍ وأﺣم ِد
أنا رب نار الحرب والسلم طالما
أقول لصوتي منك بلواك فاعب ِد
ب مريم ٍ
أقول لنخلي ال تنم ُر ﱠ
يصيح بھا ﺻوت النجاة فتھتدي
إذن ھا أنا من كوثرين وسمر ٍة
ومن فض ٍة ﺻبح ٍ على محض أرم ِد
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ي لم يعد
بياض ٌ أنا  ،كل الرماد ّ
ﺻديقي ..وكحلي البعد عن كل أسو ِد
ومازلت قيد النخل والماء واللظى
انا قاﺻد النھرين والطھر مقصدي
2008/8/20
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ﻤﻜﺎﺒدات اﻝﺴﻴد ﻤﻘﺘرح

ﻜﻲ اﻗطﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺤﺎﻓﻴﺎً
ﻴﺠب ان أﺘﻘﺒل ﺤرارة رﻤل اﻷﺴطورة ,
وأذﺒﺢ ذاﻜرﺘﻲ ﺘﺤت ﻗدم ﻤﺌذﻨﺔ اﻹﻏراء
ﻝﺘﺄﻜل ﻤﻨﻬﺎ زوﺠﺔ اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻜرة طﺎزﺠﺔ
ﻓﺎﻝﺸﻤس ﻗﺒﻌﺔ ﺒدوﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﻏﻠﻔﺘﻬﺎ ﻏﺒرة اﻝﺨوف
ﻓﺘﻜﻠس اﻝﻜﻼم اﻝﺒﺎﺌت ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﻴل اﻝﻌﺘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴروﻗﺔ ﻤن أﻫراﻤﺎت اﻝﻤﻘﺘرح
ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻤﺘﺠﻌدة اﻝﻘﻤر

ٍ
ﺒﺴﻌﺎل ﻴﺸﺒﻪ ﺴﻌﺎل اﻝﺒﻐﺎﻴﺎ
واﻻﻨﺠم اﻝﻤﺨﻨوﻗﺔ

اﻝﻠﻴل اﻝﻌﺎري ﻴﺘﻤﺸﻰ أﻤﺎم ﻝذة اﻝﻐرﻴزة
ﻜم ﻝم ﻨﺒدأ..؟
واﻝزرﻗﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻤﻐرﻴﺔ ﺤد اﻝﻠﻌﺎب
واﻝﻤﻘﺘرح ﻴﺘوﺴد اﺤﺘﺠﺎج اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌور واﻝرﻏﺒﺔ
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﻠﻔﻲ ﻝﻠدﺨول ﻻ إﻝﻰ أﻴن ﻤﻔﺘوح
اﻝﺘذاﻜر اﻝﻤزورة ﺘﻐري اﻷﺴﻌﺎر
ﻜم ﻝم..
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ﻻن اﻝﺼﺒﺢ اﻝﻤﺨدر ﺒﺂﺨر ٍ
ﺒﻴت ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ طرزﻫﺎ ﻏﺒﺎر اﻷﺼﺎﻝﺔ
ﻝم ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌد
ﻝم ﻴﻠﻌق اﻝﺸﻤس ﻤن ﻤﺎﻋون اﻷدﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﻨدة ﺒﺎﻝﻨذور
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ دﻴون ﺴﺎﺒﻘﺔ
دﻴون اﻝرﺼﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﻤن ﻓوﻫﺔ ﻤﺒﺎراة ﻝﻜرة اﻝﻘدم
ﻝﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨزﻫﺔ اﻝﺤرب
وﺘﻨﺠب ﺤﺴن اﻝﻤطﻠﻊ
واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
ﻜﻲ ﻴﻌﺎد اﻝﻜﻼم اﻝﺒﺎﺌت
وﻴﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺴﺎرق اﻝﺒراﻤﻴل ﻏﻴر اﻝﻌﺘﻴﻘﺔ
ﻏﻴر اﻝﻤﺴروﻗﺔ
ﻓر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘﺘرح
ﻤن أﻫراﻤﺎت 
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اﻤرأة ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔس

ﻫﻜذا
أﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﺸﻌور اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ
رﺒﻤﺎ طرت او ﺴﻘطت
اﻝﺨدوش واﻝﻜدﻤﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻋﺎطﻔﺘﻲ ﺘؤﻴد أﻨﻲ ﻜﻨت ﻤﻌك

اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي أﺠراﻩ ﻤﻌﻲ اﻝﺴﻬر ﻝﻪ أدﻝﺘﻪ ﺒﺎﻨﻲ ﻤﺘﻬم ﺒﺄﻜﺜر ﻤن اﻤر ٍ
أة إﺤﺒﺎط
إذن ﻝﺴت أﻨت
رﺒﻤﺎ ﺘﻜون أدﻝﺔ ﻝﻨﺴﺎء
ﻋﻔواً ﺠراﺌم ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻝﻜﻨك اﻝﻤرأة اﻝﺒراءة
ﻻﻨﻲ ﺘﻌﻤدت ﺘرك اﻝﺸﺒﺎﺒﻴك ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻤري
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨطﻔﺊ اﻝﺠﻤﻴﻊ وﻴﺘوﻫﺞ ﺒﻜﺎﺌﻲ
ﻻ ﺘﻘطﻔﻲ رﻴش اﻝدﻤوع
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ﻓﻠن ﺘطﻴر وأﻨت ﺨ د
ﻝم اﻨﺘﺼر اﻻ ﺒدﻤﻌﻲ
ﻤﺠد
ﻓﺎﻝﺒﻜﺎء اﻝﺤر ُ
ﻴوﺴف ﻝﻜﻨﻤﺎ..
ﺒﻲ
ٌ

وﺠﻌﻲ ﻗﻤﻴص ﻻ ﻴﻘ د

ﻝﻜﻲ ادﺒﻠﺞ ﻜل ﻫذا اﻝدﺒﻴب اﻝﺠﺎﻤﺢ
ﻓﻲ ﻓﻤﻲ اﺤﺘﺎج إﻤﻀﺎءة اﻝﺸﻔﺘﻴن
ﻝﻜﻲ أدون اﻋﺘراﻓﺎت اﻝﻨﺸوة
ﻤﺎزﻝﻨﺎ وﺤدﻨﺎ
اﻝﺸﺒﺎﺒﻴك ﺘﺜﺎءﺒت ﺤد اﻹﻨﻐﻼق
ﻝﻜن اﻹﻏﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻝﻠﻤرة اﻷ ﻝف ﻫذﻩ اﻝﻠﻴﻠﺔ ﻤﺎزاﻝت ﺠدﻴدة
اﺴﻤﻌﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ
ﻝم ﻴﻜن ﻤوﺠوداً ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺔ
دﻋﻴﻨﻲ اﺴﺘﻨﺸﻘك اﻻن
ﻜﻴف ﻝم ﻴﻌرﻓك اﻝﺘﻨﻔس ﻤن ﻗﺒل
رﺒﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ دﻋﺘﻨﻲ ﻻﺴﺘﻨﺸﺎق اﻝﻬواء اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤﻨك
اﻵن أودك ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻬواء
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أو ﻤن ﻏﺒﺎر اﻷﻀﺎﺒﻴر
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أوﻝﻴﺎت اﻻدﻋﺎءات اﻝﻤﻐرﻀﺔ
ﺒﺎن اﻝﻤرأة ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻠﺘﻨﻔس
دﻋﻴﻨﻲ ...ﻗﺒل ان ﻴﺸرق اﻝﺼﻤت
ﻨﺎم اﻝﺤوار ،ﺘﺜﺎءﺒت..
وﻏد
ﻨظراﺘﻬﺎ و 
اﻝﺴر ُ
أﻷ ﻨﻨﻲ ﻝم أﻤﺘﻠﻜﻪ
ﻗﺼد
ﺸﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴك ُ
أﻨﺎ ﻝم أذق طﻌم اﻻﻨوﺜﺔ
ﻓﻲ ﺴواك ﻓﻜﻴف أﺸدو
ﺴﺎءﻝت ﺤﻴن ﺘرﺘﺒت ﻓﺤواي ..ﻗرﺒك ﻜﻴف أﺒدو
وﻜﻴف ﺸذاك ﺘﻐﻠﻐل ﻓﺎﺸﺘﻌﻠت آﻻﻤﻲ
ﺒﻠون ﻴﺸﺒﻪ ﻝون اﻝذﻜرى
ﻻ ﺘﻨﺴﺤﺒﻲ
اﻝﺸرﻓﺔ ﺘﻐﻀب ان ﻝم ﺘﻠﻤس ﻤن ﻋﻴﻨﻴك ﺒرﻴق اﻝﻠذة
وﻋواء اﻝرﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻓذﺘﻲ اﻝﻤﺤزوﻨﺔ ﺤد اﻝﺨوف
اﻝرﻴﺢ ﺴﺘﻐﻀب
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ﺼد
اﻝرﻴﺢ ﻨزوةُ راﻗﺼﺎت اﻝﻠﻴل ﺤﻴن اﻝوﺼ ُل ُ
ﺤﺘﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻓﻤﻲ ..وﻫﻲ اﻝﺼﻼةُ اﻝﻼ ﺘـُرد
ﺸﻬد
ﻜﻔرت ودرت ﺸﻬدﻫﺎ ..ﻤ ارً وﺒﻌض 
اﻝﻤر ُ

ووﻋد
ﺼدﻴﻘﺔٌ◌ ﺘﺒﻜﻲ
ﺒﻲ ﻏرﺒﺘﺎن ،ﻗﺼﻴدةٌ..
ُ
ﺒﻲ ﻏرﺒﺘﺎن
ﺒﻴﺘﻲ وأﻤﻨﻴﺘﻲ
ﻻم اﻨﺘﻤﻲ
ﻓﺈ َ
ﺤﺘﻰ ﻫوﻴﺘﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن )ﻫو(
ﻻ ﻤن )أﻨﺎ(
ﻓﺈذن اﻝﻐرﺒﺔ وطن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ أﺘﻨﻔﺴك
أﻋﺜر ﻋﻠﻰ وطﻨﻲ
ﺒدﻤﻲ

1999
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ﺼﻌود
اﻝﻘﻌر ﻫو ﺒداﻴﺔ اﻝطرﻴق اﻝﻤﺨﻀر ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻨﺤو اﻝﻘﻤﺔ
اﻝﻘﻤــﺔ ﻫـﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺼﻴر اﻝﺨﺎرج ﻤـن ﻗﻌرﻩ
اﻝﺨروج ﻫـو ﺒـداﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻀوء
اﻝﻀــوء ﺨط وﻫﻤﻲ ﺒﻴن وﺠﻬﺘﻴك
ﻤﺎﺘرﻨو إﻝﻴﻪ ﻝﻴس أﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻝدﻴك
اﻝراﺤﺔ اﻝﻘﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎؤك داﺌﻤﺎً ﻜﻤﺎ أﻨت
اﻝﻘﻠق اﻝﻤرﻴﺢ ان ﻻ ﺘﻐدو أﻨت
اﻝﻜﺜﻴر اﻝذي ﻗطﻌﺘﻪ ﻗﻠﻴل
اﻝﻘﻠﻴل اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻜﺜﻴر
اﻝﻘﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺒﻴك
أﺘﻌود ﻝﻠﻘﻌر
ﻓﻲ ﻴدﻴك
اﻝوﻫم
اﻝﻘﻤﺔ
1999
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أﺨرﺘك

أﺨرﺘك

ِ
اﻝوﻗت
رﻏم اﺤﺘراق
ﺘﻜﺘﻤل
ﻜﻨت ﻗﺼﻴدة ﻝم
ْ

اﻝروح
ﻝم ﺘﻘطﻔﻴﻨﻲ ﻤن دﺨﺎن
ِ
ﺤﻴن ﺘﻤرد اﻝﺠﻤر اﻝﺼدﻴق وﻗﺎرﺒت
ان ﺘرﺘدي اﻝﻨﻴران ﺠﻠدي
ِ
ﺒﺎﻝﻠﻬﻴب
ﻜﻲ ﺘﻌﺎود ﻝﻠﻨﻤو ﺘﻤﺎرس اﻝﻀﺤك اﻝﻤﻠون
ِ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺎء
غ
ﺘﻤر َ
أﻴﺎ ﻗﺼﻴدة ﻤن ّ
ٍ
ﻤﺄدﺒﺔ .......ﺘﻌﺎﻝﻲ
ذات
وﻗوﻝب اﻝﻌطر اﻝﻤذﻜﻰ ﺒﺎﻷﻨوﺜﺔ َ
َ

ﻤس ﻗُﺒﻠﺘﻲ
ﻜﻲ أﺸ َ
ِ
ِ
اﻝرﺤﻴل
اﻝﺠﻬﺎت ﻤن
أرﻴﺢ ﻗﺎﻓﻠﺘﻲ اﻝﻤﻠوﻋ َﺔ
و َ

ﻝﻤﺎ وراء اﻝﻤﻔردات ِ
اﻝﺒﻜر
رﻓﻘﺎً ﺒﻲ ....ﺘﻌﺎﻝﻲ

ِ
اغ
ﻝم ﻴﻌد ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺘوﺴ ُل
ﺒﺎﻝﻤﻼﻤﺔ ﻝﻠﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﻔر ِ
16

أﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻤن ﻗﺒل ان-ﻻ ادري-
ﺤﻴن ﺨﻠﻌت ﺨﺎرطﺘﻲ وﻨﻤت ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎب ِ
اﻝﻨوم
أرﺠو اﻷﻤﻨﻴﺔ

ِ
ِ
ﻜﺎﻝﺘﻔﻜﻴر
ﺒﺎﻝﻀﺒط
ﻤﺘﻔﺘﺘﺎً وﻤﺸوﺸﺎً
وﻗت اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻴﻠدﻏﻪ اﺸﺘﺒﺎ ُك اﻝﺤس َ
ِ
اﻝﺤزن
ادﺨﺎر
ﻝم أﺒﺎدﻝـْ ِك
َأو ْ
َ

ﺨﻠف ﻏﻤﺎﺌم اﻝﺨوف اﻝﻤﺤﻨط ﻓﻲ اﻝﺸﻔﺎﻩ اﻝراﺠﻔﺔ ؟؟؟

اﻨﻤوت ﻗﺒل اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ؟
ُ
اﻝﻬﺒوب
اﻝﻤ ّدﻋﻰ ﻗﺒل
ﻜﻲ ﻨﺴﺘﻘﻲ َ
ْ
ﺸﻬد اﻝﻬدوء ُ
ِ
اﻝﺘﺎرﻴﺦ
ﻴوم ﺠﻨﺎزة
اﻝﻔﻜر
ارﺘداك
ﻝم ﺘﺤﻀري ﻤﻨذ
ِ
ُ
َ
ﻤﺎ ِ
اﻝﺠﻨوب
زرت
ْ
ﻜم ﻗﻠت ﻝﻲ أﻨﺎ ﻻ أﺠﺎﻓﻲ

ﻗد أﻏﻴب
اﻝﺸﻤس ﺘﺨﻔﻲ وﺠﻬﻬﺎ
ﺘﻨﺴ ُل..

ِ
اﻝﺜﻘوب
ﺘدﺨ ُل ﻓﻲ
ِ
اﻝﺠﻴوب
وﻓﻲ
وﻓﻲ دﻓﺎﺘَر ﻤدرﺴﻴﺔ
ِ
اﻤﺘﻼء ﺴطورﻫﺎ
ﻏم
ﻝم ﺘﻤت ر َ
17

ِ
ﺒدﻤﺎء أﻗﻼم ِ◌اﻝرﺼﺎص
اﻝﻔرق ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝرﺼﺎﺼﺔ
ﻝم ﺘﻌﻠﻤﻲ ﻤﺎ
ُ
واﻝﺨﻼص

1999
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ﺤوار ﺒﻼ ﺼوت

ﺒﺎﻤرأة ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ودﻨﺎﻨﻴر ﻤﻤزﻗﺔ
ﺜﻤن اﻝﻼﺼق اﻝذي ﻝم ﺸﻤﻠﻬﺎ
ﻓﺎق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻀﻌﺎف
ﺒﻨﻰ ﺸرﻓﺎً ﻜﺒﻴ ارً
ﺼﺎر ﺸﺎﻋ ارً
ﻗﻠت ﻝﻪ
اﻝدﻤﻊ دﻤﺎء اﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ
اﻝﺼدق ﻏﻨﺎﺌم ﻨﺸﻴد اﻝﻜذب
اﻷﺴﺎطﻴر رأس ﻤﺎل اﻝﺒطوﻝﺔ
اﻝﻨواﻓذ طﻌﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدار
ﻗﺎل ﻝﻲ
19

ﻻ ﻴﺴﻠم اﻝﺸرف اﻝرﻓﻴﻊ...
ﻻ ﺘظﻠﻤن إذا ﻤﺎ ﻜﻨت ﻤﻘﺘد ارً..
اﻝﺴﻴف أﺼدق أﻨﺒﺎء..
ﻗﺎل ﻝﻲ:
ﻜن ﺸﺎﻋ ارً
ﻗﻠت :اﻝرﻤﺎدي اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻝوﻨﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻫو اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ذﺒﺤت اﻝﻔﻜرة
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺒﻜر ﺘوﻝد ﻤن رﺤم اﻝﺠرح
اﻝﺨوف ﺼراﺤﺔ اﻝﻤزاح
ﻗﺎل :اﻝرﻤﺎدي ﻫدﻨﺔ ﺸرﻴﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻠوﻨﻴن
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺤﺒﺒﺔ اﺴﺄل اﻝﺠﻤﻬور
اﻝﺼراﺤﺔ ﻓﻜرة ﺨطﻴرة
اﺨرج ﻤن ﻤﻜﺘﺒﻲ
ﻗﻠت :ﻝن أراﻨﺎ ﺴوﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻴوم

1999
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اﻝﺴﻬو ﻨﺒﺘﺘﻨﺎ

ﻝم ﻴﻠﺘﻘط ﻗﻤر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺼورة ﻝﻠﻨزف ﻤذ ﻗطﻊ اﺘﺠﺎﻫك طﻔﻠﺘﻴن
وﻝم ﺘزل ﺘﻬذي وﻴﻨﻔﻠت اﻨﺘﺒﺎﻫك ﻤﻨﻬﻤﺎ
اﻵن ﻴﺴﺄﻝك اﺘﺠﺎﻫك ﻋن ﻴد ﻨذرت ﻝﻪ ﺴﺒﺎﺒ ٌﺔ
ِ
ﻝﻠﺸﻤس
ﻫل ﺘدري أن اﻝﺼﻴف آﺨر رﺤﻠﺔ
ﺒﺎﻝدﻤﻊ
ِ
أﻨت ﻜﺴرت طﺎوﻝﺔ اﺒﺘﺴﺎﻤك ﻤﻔﻌﻤﺎً

ﻜﻴف ﻏدوت درﺒﺎً ﻝﻠطرﻴق ﻓﺨطّطت ﻋﻴن اﻝطرﻴق ﻋﻠﻰ اﺤﺘر ِ
اﻗك

اﻝرﻴﺢ
واﺤﺔ ﻫﺎ أﺨرﺘك
ُ
أي ﻴﺎ أﺤﻤر اﻝﺼﻴﺤﺎت ﺼوﺘك ﻓﻲ دﻤﻲ إﻴﻤﺎءة ﻝﻠﻨط ِ
ق
ذي ﺠدواك وﺠﻬﻲ
ﻜﻠﻤﺎ اﻏﺘﺎظ اﻝﺴﻤﺎر ﺘﺴﻠق اﻻﺤزان ﺒﻲ
21

ﻴﺎ زاﺌر اﻹﺤﺴﺎس ﻨم ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻝﻨﺠوى
ﻓﻘد ﻤﻸت وﻀوﺤﺎً ﻤﺒﻬﻤﺎ
أﺜث وﺠودك ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻝﻲ
واﻝﺘﺤف ﻗطن اﻝﺤواس وﻻ ﺘﻨم
ﻗد ﻻ ﻴﺠﻲء اﻝﻌﻨﻜﺒوت ﻜﻤﺎ اﺘﻰ ﻓﻲ ﺴﺎﺒق
وﻗرﻴش ﺘﻌﺒث ﺒﺎﻝﺤﻀﺎرِة
ِ
ﻝﻠﺒﻌض ,ﻫم ﻋرﻓوا اﻝطرﻴق ﻤن اﻝﻤﻐﺎرة ﻝﻠﻤﻐﺎرِة
ﻓﺎﻨﺘﺒﻪ
رﺒﻤﺎ ﺠﻠدﺘﻬم اﻝﺼﺤراء ﻓﺎﻋﺘرﻓوا ﻝﻬﺎ
ﻓﺘﻜوروا ﻓﻲ ذاﺘﻬم
ﻓﺎطﺎﻋوا أﻝف رﺼﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺎء ﻨﺎﻝت ﺠﻤرﻫم
اﻝﻨﺎس ﻤﻨﺸﻐﻠون ﻋن اﻓﻜﺎرﻫم
اء
ﻫم ﻗﺎﺼدون إذا اﻝﺠﻔﺎف ﺘﺠﺴس اﻝﺼﺤر َ
ِ
اﻝزﻤﺎن
ﻜم ﻗطﻌوا ﺴﻤﺎوات اﻝﺒﺨور وأرﺨوا ﻤدن اﻝﻨذور ﻋﻠﻰ
وﺒﻌد أن ﺤﻤﻠوا ﻤداﺌﻨﻬم ﺘﻘطر ﻏرﺒ ًﺔ
ﻝﺤﻘوا ﺒﻘﺎﻓﻠﺔ اﻝﻐﻴوم وﺨﻠﻔوا اﺸواﻗﻬم
ﻻذت ﺒﺄرﺼﻔﺔ اﻝوﺠوِﻩ
ِ
اﻝﻐﺒﺎر
ﻓرﺒﻤﺎ طﺎروا ﺒﺄﺠﻨﺤﺔ
ورب ﻤوج ﻴﺎﺒس أودى ﺒﻬم ﻓﺎﻝﺘﺎﻋوا
ﺎﺒس
اﻝطﻴن ذﻨب ﻨﺎﺌم ﻤﺎزال رأس اﻝﺴطر ﻴﺄﻜﻠﻪ ﺴؤال ﻴ ٌ
22

ﻓﺎﻝﺴﻬو ﻨﺒﺘﺘﻨﺎ
أﻨﺎ ﻤﺎزال ﺼوﺘﻲ داﻜن اﻝﻨﺒرات
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ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺒﺎس ﺒن ﻓرﻨﺎس اﻝﻌراﻗﻲ

وﻗﻌت
ُ
ﻝو ﻝم أﻜن أﻋﻠﻰ  ,ﻝﻤﺎ أﻗﻊُ
ﻫل ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﻝﻰ ﻓﻲ )ﺘﺤت( ان ﻴﻘﻌوا
ﺨد ﺠﻨﺎﺤﺎي ﺴﺎل اﻝدﻤﻊ ﻓﺎﻨﻜﺴ ار
ٌ
ﻤن ﻏرﺒﺔ اﻝﺸﻤﻊ ﺤﺘﻰ اﻴﻨﻊ اﻝﻬﻠﻊُ

دﻤﻊ ﺤﻨﺠرٍة ﺠﻔت
ﻜﺎن اﻷذان ﻝدﻴﻬم َ
ﻻﻨﻬﻤوا ﻤن ﻗﺒل ان  ..رﻜﻌوا

ﻓطرت ﻝم ﺘﻌرف اﻻﻋﺸﺎش ﻤﻌﺘﻘدي
ُ
ﻝذا ﻓﺄﻨﻲ ﺒﻌﻤق اﻝﻤوت ارﺘﻔﻊُ
ِ
اﻝﺼوت،
اﻝرﻴش ﻴﻬط ُل ﻓوق
ُ
ﺘﻨزﻋﻨﻲ ﻤﺘﺎﻫﺘﻲ

ﻤدى ﻴﺄﺒﻰ ﻓﺄُ ﻨﺘزعُ
ﻤن ً
ارى اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺼﻐﺎ ار ،
ﻜﻴف ﺘؤﻝﻤﻨﻲ؟؟؟
وﻤﺎﺘزال ﺼﻐﻴ ار اﻴﻬﺎ اﻝوﺠﻊُ
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ﻨﻔﻌﻪ
ﻝﺴت أ ُ
ﻫم ﻋﻠﻤوا اﻝطﻴن اﻨﻲ ُ
إذن ﺒﻤﺎذا اذا
ُ
ﻤﺎطﺤت ﻴﻨﺘﻔﻊُ

ﺸطرﻨﺞ ﺨﺎﺘﻤﺘﻲ ﻤﺎزال ﻴﺨدﻋﻨﻲ
ُ
ٍ
ﺒﻨﻘﻠﺔ
طﻌﻤﻬﺎ اﻨﺜﻰ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊُ
ُ
ﻷن ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻝﻼﺸﻲء ﻤﺼﻴدةً

ﻤن اﻷ ِ
ﻨﻴن

ﻝذا ﻻ ﺘﻘرب ِ
اﻝﻘطﻊ
ﻻ ﻀﻔﺔٌ ﻝﻠﻔراغ اﻵن  ،أﺸرﻋﺔٌ ﻫذا اﻝﺼ ار ُخ
ﻓﻬل ﻴﺎ
ُ
ﺠرف ﺘﺴﺘﻤﻊُ
ﻴﻨظر ﻝﻼﻋﻠﻰ ﻴﺤدق ﺒﻲ
اﻝﻜ ُل ُ
ﻴﺘﺎﺒﻌون ﺠﻨﺎﺤﻲ اﻴﻨﻤﺎ اﻀﻊُ
ﻤن ﺸﻬﻘ ٍﺔ أرﺨت ﺒوﺤﻲ ﺒﺄﻋﻴﻨﻬم
ﺘﻨﻔﺴوا ﺤﻜﻤﺔَ اﻝﻨﻌﻨﺎع واﻨﻘطﻌوا
ٍ
اﻓك ﻓﻤﻲ
ﻝف
ﻝﺴﺎن ﻜﻲ َ
أﺤﺘﺎج أ َ
ِ
ٍ
ﺒﺼرﺨﺔ ﻤن رﻤﺎد اﻝﺼﻤت ﺘـُﻘﺘﻠﻊُ

ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ اﻝوﻗت
ﺸﻲء ﻜﺎن ﻤﺘﺴﻌﺎً
ٌ
وﻜﻨت ﺤد اﻨﻔﺠﺎر اﻝﻀﻴق اﺘﺴﻊُ

2000 /12/1
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ﺴﺎدن اﻝﻤﺎء

إﻝﻰ اﻹﻤﺎم اﻝﻌﺒﺎس ع

اﻝﻤوت إﻝﻔـَك
ﺒدأت وﻜﺎن
ْ
ُ
اﻝﻤوت ﺨﻠﻔــك
وﻤﻀت وظ ل
ُ
وﻨـزﻓــت
َ
ﻨـزﻓــت
ﺜم
َ
ﻨـزﻓـت
ﺜـــم
َ

ﻓﻜﻨت ﻨزﻓـــك
ﺜمَ ....

ﻴﻜﻔﻴك أن ﺤﻤﻠوا اﻝﺴﻴوف ﻝﻴﻘﺘﻠوك
ﻨزﻓك؟
ﻜﻨت َ
ﻫل َ

ﻓﻜﻨــــــت ﺴﻴﻔــــَـك
َ

ﺴﻴﻔك؟
ﻜﻨت
َ
َ
ﻨت؟
ﻜﻨت أ َ
َ
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وﻜﻨت وﺼـْﻔـَك
َ

ﺠـرﻓـك
اﻝﻨﻬر
َ
ُ
ﻜـﻔـك ﺼﺎر ﺠرﻓك
ﻜـﻔك ...ﻜﻴف َ
وﻫـو َ
ٍ
ﺘـﻌـﻠم ﻜﻴف ﺘـُﺴﻔـَــك
ﻜﻨت
طوﻝك
وﻤددتَ
َ
ﺒﺎﻨﺴﻜﺎب َ ,
ُ
ﻜﻨت ﺘـُﺴﻔـَ ُك ؟
ﻫل َ
ﻜﻴف ﺘـُﺴﻔـَ ُك ؟

ﻜﻨت ﺘﺴﻘﻲ اﻷرض ﻨﺼﻔـَك
َ
ـك ﻝﻠـﻔـر ِ
ات ﻓـﻤـﺎ ﻴزال ﻴﻌﻴـــــش طــﻔــّــك
َ
ﻝﻴظل ﻨـﺼـﻔـُ َ
ي ﻤﺎ ﻴزال...
اْ

ﻨت ﻤﻔﺨﺨﺎً ﺘﺠﺘﺎح ﺤﺘﻔــــــــــك
وذاك أ َ
اﻝـﺸـﻬداء ﻋن ﻨـﻔـَسٍ ظـﻤﻲ ٍ◌
وﺘـﻔـﺘـش
ُ
َ
ود رﺸﻔـــــك

ﺤـﻤـل ﻴـدﻴـك
ا ْ

ﻴـﺤﺘﺎج ﻋطﻔــَــك
ﺼـدق دﻤـوﻋــــﻨﺎ
ﻷن
َ
ُ
اﺤـﻤـل ﻴـدﻴـك ﺒﻼ ﻴدﻴــــــــن
ِ
رﻤﺎح ﻝــﻬﻔـَــــك
وأطﻌم اﻷ َ
ﻨﻬران ﻴﻔﺘرﻗﺎن ﻋن ﺴﻔـــــــﺢٍ
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ﻜﻔـّـﺎك ﻗرآﻨﺎنِ
ِ
ﺒـدﻤـوﻋـﻨـﺎ

اﻝﻤﺎء ﻜﺘﻔــَـــك
أﻜــــﺎن
َ
ُ
ﺒـﺴـﻤـل ﺒﺎﻝـﻤﻴــــﺎﻩ ﻝﻜﻲ ﻨـﻠﻔــــَــك
ْ

و ﻨطوف ﺴﺒـــــــــﻌﺎً
رب آﻻم اﻝـﺠـﻨـوﺒـﻴـﻴـن
ﻴـﺎ َ
ﻴـﺨـﺸـﻰ ﻤـن اﻝـﻨـذر اﻝـذي

ﻨطﻠب ﻤﻨك ﻝطﻔك
ﺜم
ُ
ﺤـﻴـن اﻝـﺠــوعُ ﻤــﺎاﻨــﻔــَــك

اﻝﺠﻨوب ﻴظل ﻀــﻴﻔك
ﺠﻌل
َ
ﻜـﻨـﺎ اذا ﻤـﺎ أﻴـﻨﻌـت أدﻏﺎﻝﻬـم ﻨـﺤـﺘـﺎج ﻋـﺼـﻔـك
ﻋـذ ار ﻫـﻲ اﻝـﻜﻠﻤـﺎت دارت ﺤوﻝﻬﺎ ﻝـﺘﺒـوس ﻜﻔــك
2006
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ماتبقى من أخي ﺣسن
توطئة..
ق إالّ الياء
باستشھاد أخي )ﺣسن( فقدت ثالثة أرباع اسمي ولم يب َ
لكي ال أطيل عليكم
أخي مات....
ومات ﺻغيـــ  ...ال كبيراً
فقد كان يكبر جداً..........
فمات
واذك ُر يوما ً بال أربعاء
نحيل شديد الشتاء
بليل ٍ
ٍ
وكانت ھناك أناقة شمعة
وطف ٌل◌ُ
ودمعة...
دمع الرﺻاص رأيته بعيونــه
كـي ال يظ ﱠل ميتما ً مـن دونه
شاھدتـهُ،
غنج القذائف شـ ّدهُ
ُ
للموت َمنْ ينجيه مـن مفتونه
ﺣفالً أقام لـرﺣلة المعنى
فسالت رقصتان
29

اآلن فـ ﱠك القي َد،

على رﺻيف شجونه

قيدك يـاعراق الموت،
راح الـى نشيد جنونه
يا وائد الضحكـات
يا وطنا ً
من البــــارود
اﺣرقت الندى بغصونه
.............
أخي كان يخشى على األرض أن ال تظ َل
فداس عليھا كثيراً كثيراً فظلّت به
وال تحسبنﱠ ......
ومن أﺣسبنﱠ ؟
أخي وﺣده كان ﺣين إﺣترق
أمات ليمضي الى جن ٍة
فكيف اراه؟؟
....................
كنت اُخفيك عن جميع جراﺣي
ﺻرت جرﺣي..
فكيف روﺣي بض ِمك
تضرب الموت؟
ُ
فكرت قل لي
كيف
َ
أتـرك الشمس ال تلـ ّو ْح بنجمك
طينة َ الـروح..
30

ال تخطط لھجري
أنت
ُكـنْ كـما َ
ال تفكر بـرغمك
قليل
لَ ْم يمت من َك غــي ُر شـي ٍء ٍ
ﺣيـن مـتﱠ بعلمك
َھــ ْل اُھني َك
َ
أ ْم اع ّزي َك
عن َد تركــك معنــ ًى
لَــ ْم تترج ْمهُ فكرةٌ بعــ َد عزمك
مــ ّر بالروح مـن ﺣكاياك جم ٌر
أيبـس النبض
وانتھى عند ﺣز ِمك
ثـم فاضت ...لـم تنتبه ذكرياتٌ
شقّت العمر
كــي تذوب بجسمك
جس ُمك الضو ُء ..
أين جسمــك قل لي
والشظايا قد ط ّرزت طين عظمك
فرقــُـنا الياء ،بعـد يائي ماذا
مــن أناديه كي يطيح بخصمك
31

عيون العـيون،
يا
َ
يـاقلب قلبي
َ
ﺻباح الصباح،
يــا
َ
ياھ ﱠم ھ ِمك

يا رجاالً فـي واﺣ ٍد…
واليتامى اﺻــدقا ٌء واخوةٌ بعــد ﺣتمك
ياعراقا ً لـم يسترح مـن جراح ٍ
ذي بقاياك مــن لكفــي بل ّمك
ألف لمـاذا
يــا)لمذاي( من ُذ ِ
أشنق الصمت
كـي أﺻيح بإسمك

خاتمة  /اخي ﺣسن لم يعد على قيد العراق
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ﻤﺎﺘﻴﺴر ﻤن دﻤوع اﻝروح
اﻝﻰ ﺤﺴن ﻤرة اﺨرى

وﺠﻬﻲ ﻴﻨﺎﻓﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺤزاﻨﻲ
اﺒﻜﻲ ..
ﻓﻴﺨرج ﻤن دﻤوع ﻝﺴﺎﻨﻲ
اﻨﺴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻀن اﻝﻤراﻴﺎ
ﻤﻨﻪ
ﻫﺎرﺒﺎً ُ
ﻓﻴﺼرخ أﻴن .......؟؟
ﻫل ﺘﻨﺴﺎﻨﻲ ؟؟
وﺠﻬﻲ ﻴؤرﻗﻨﻲ
أﻨﺎم ..ﻓﻴرﺘﻤﻲ ﻗرﺒﻲ
وﻴﺸرﺤﻨﻲ ﺒﻼ اﻤﻌﺎ ِن
أﺼﻐﻲ إﻝﻴﻪ
اﻨﻪ
ﻗدﻴﻤﺔٌ اﻝو ُ
ﻫذا اﻝذي ﻴﻌﻠوﻩ ﺒﻌض دﺨﺎﻨﻲ
33

ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻲ

ٍ
ﻤرﺒ ٍـك ِﻤن ﺒﻌد ﻨﺼف ِ
أذان
ﻓﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢ ﻤن دﻋﺎء َ
وﺠﻬﻲ ﻗدﻴم ﻓﻴﻪ آﻻم اﻻزﻗﺔ واﻝطﻔوﻝﺔ

ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻬذﻴﺎن...
اﻨﻘﻰ ﻤن اﻝوﻋﻲ اﻝرﺼﺎص ...
ﻜﺒرت
اﻨﺎ
ُ
وﻫل ﻜﺒرت ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻓﻘداﻨﻲ
ﺘﺘﺤرك اﻝﻤرآة وﺠﻬﻲ ﻴﺒﺘدي
اﻝواﻨﻪ ﻓﺎﺨﺎف ﻤن اﻝواﻨﻲ
ﻫذا اﻨﺎ ﻓﻴﻤن ؟..
وﻤن ﻫذا ﺒوﺠﻬﻲ
ﻜﻴف أﺼﺒﺢ ﻜﻠﻬم ﺒﺜوان ِ◌
ﺘﺘﺤرك اﻝﻤرآة  ..ﻫذا اﻝدﻤﻊ ﻝﻲ
وارﻴد اﺼرخ ﻴﺎ اﻨﺎ أﺘراﻨﻲ
ﻗﻀﺒﺎن وﺠﻬﻲ ﻤن ﺴﻨﻴنٍ ,
ﻜﻴف اﻫرب
ﻤن ﺴﻨﻴنٍ ﺨﺼرﻫﺎ ﻗﻀﺒﺎﻨﻲ
وﺠﻬﻲ ﻴﺤرﻜﻨﻲ ..
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ﻏﻴر وﺠﻬﺘﻲ
أ ّ
ﻓﺄراﻩ ﻴرﺴم ﻝﻲ ﺤدود ﻤﻜﺎﻨﻲ
وﺠﻬﻲ اﻝﻔراﺘﺎن اﻝﻠذان ﺘﻔرﻋﺎ ﻤﻨﻲ
ِ
ﻴﻠﺘﻘﻴﺎن
ﻓﻲ
وﻋﺎدا ّ
ﻴﺘﺴﺎﺒﻘﺎنِ
وﻴﺒﻜﻴﺎنِ
وﻴﻜﺒرانِ
أﻝم اﻗل وﺠﻬﻲ ﻫو اﻝﻨﻬرانِ
اﻝﻀوء ﻴطرق ﺒﺎب وﺠﻬﻲ  ,ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻤرآة
ﺘﺒزغ ﺒﻌدﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎنِ
اﻝﻀوء
ﻋﻴﻨﺎنِ ﻴﺎﻫذا اﻝﻌراق اذا ﺘﻤﺎدى
ُ
ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻲ ﺴﺘﻨﻔﺠر ِ
ان
وﺘرﺘﻼنِ ِ◌

ِ
اﻝﻤﺎء
اذا اﻝﻌراق اراد ﻏﻴﻤﺎً ﻗﻬﻘﻪ اﻝﻔﺠر اﻗﺘ ارح
واﻨﻜﺴرت أواﻨﻲ اﻝزرﻗﺔ اﻝﺴﻤر ِ
اء
واﺨﺘﻠف اﻝﻨﺨﻴل ﻝﺨﻠوة اﻝﻨﻬر اﻝﻤﻜﺒل ﺒﺎﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺜم اﻨﺒت ﺼﺒﻴﺔ ..
ﺴﺒﺤﺎن ﻤن ﺠﻌل اﻝدﻤﺎء دﻤوع ﻫذي اﻷ ِ
رض ..
ﺒل ﺴﺒﺤﺎن ﺠرح اﻻرض ﻴﻨزف اﺨوة ..
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اي ﻴﺎ ﺤﺴن ..
ِ
ِ
ﺴﻴﻠﺘﻘﻴﺎن
ﻤﺘﺒﺎﻋدان ﻜدﺠﻠﺘﻴن ﺘﻔرﻗﺎ ﺸوﻗﺎ وﻗﺎﻻ  :رﻏم ﻓرﻗﺘﻨﺎ
ﺘطﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدور ِ
ان
وﺠﻬﻲ اﻝﻤدور ﻤﺜل وﺠﻪ اﻻرض ﻴﺠﻠدﻩ ّ
ِ
اﻝﻨﺴﻴﺎن
ﻴﺎ ﻨﻌﻤﺔ اﻝذﻜرى اﺤﻔظﻲ وﺠﻬﻲ ﻝدﻴك ﺒﻤﺎ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘﻤﺔ
ﻴﺎﺤﺴن ..
اي
ْ

ٍ
دﻤﻌﺔ
ﻜﺒر اﻝﻌراق ﻓﻴﺘم اﻻزﻫﺎر اﻨﻲ ﺼرت اﺒﺤث ﻋن ﻤروءة

أو ﻗﺸﺔ ﻤن ﺒﻌض ذﻜرى اﻗﺘﻔﻴﻬﺎ  ,اﺠﻠد اﻝﻤرآة اﻨﻲ ﻻ أراﻨﻲ
ﻓﺄﻨﺎ أراك ﻤطوﻗﺎ ﺒﻲ ﺼورةً

ﻫل ﺘﻜذب اﻝﻤرآة ﻜﻴف اراﻨﻲ
اﻻن ﺘؤﻝﻤﻨﻲ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎﻝذي ﺘﺸﻜوﻩ ﻤن وﺠﻊٍ
ﻓرأﺴك ﺼﺎر ﻴؤذﻴﻨﻲ ..
اﻝﻲ
ﺸظﺎﻴﺎ وﺠﻬك اﻝﻤﻨﻘوش ﺒﺎﻻﺤزان  ..ﺘرﻤﻴﻨﻲ ّ
أﻨﺎ ﻝﺴت أﻗوى أن أﻜون )أﻨﺎ وأﻨت(

ﻝﺴت أﻨت ..
ﻷ ﻨﻨﻲ أﻨﺎ ُ
رﻜﻀت إﻝﻰ اﻝﻤراﻴﺎ
دﺒﺎﺒﺔ ﻤرت ..
ُ

ﺴوف أﺠرح وﺠﻬﻬﺎ ﻋﻠـّﻲ اراك ..
أرﺠوك ﻻ ﺘﺤزن ..
دﻤوﻋك ﺒﻠﻠت وﺠﻪ اﻝزﺠﺎج
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ﻓﻠم ﺘﻌد ﺘﻘوى اﻝﻤراﻴﺎ ﻜﻲ ﺘﻠﻤك ﻤن زواﻴﺎﻫﺎ
ﺤﺴـ ْ .....................ن
دﺒﺎﺒﺔٌ أﺨرى أﺘت
ﻤن ﻴﻜﺴر اﻝﻤرآة ﻓﻲ وﺠﻬﻲ ﻝﺘﺨرج ﻤن دﻤﻲ اﻫزوﺠﺔً ﻤﺠروﺤﺔً
)ﺜﺎرك ﻤﺎﻨﻨﺴﺎﻩ اﺴﻤﻊ ﺤﺴوﻨﻲ ( 1
ﻤﻤن ﺴﺄﺜﺄر ﻤن ﺘراﻩ اﻝﺠﺎﻨﻲ
واﻨﺎ وﺤزﻨﻲ اﻻن ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن
ﺘﻌﻨﻴك ..
اﻻﺤﺘﻼﻻت اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺠدﻴدة ﻜﻠﻬﺎ
َ
ﻝﻜن اﻝرﺼﺎص اﻝﺠﺎر ﻴﻤﻸ ﻏرﻓﺔ اﻷ ِ
طﻔﺎل
ّ
ﻴوﻗظ طﻔﻠك)اﻝﺴﺠﺎد( ﻤرﻋوﺒﺎً

ﻤن اﻝﺠﻴرانِ ..
ِ
ﻤﺘﻔﻘﺎن
واﻨﺎ وﺤزﻨﻲ اﻻن
إن اﺤﺘراﻗك ﻓﻲ دﻤﻲ أﻏﻨﺎﻨﻲ..
ﻋﻨﻲ  ....ﻋن اﻝﻤر ِ
آة
ﻋن وﺠﻊ اﻝﺘﺼﺎوﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻔو ﻋﻠﻰ اﻝﺠدرانِ
ِ
اﻝﺘذﻜﺎر ,
ﺘﺸﻜو اﻻطﺎر ﻓﻜﻴف أﻨت ﻤﺤدد ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ
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ﻗد أﺸﻜوك ﻗرﺒك ﻓﺎﺒﺘﻌد ﻋﻨﻲ ﻜﺜﻴ ار واﺤﺘﻤل ﻫذﻴﺎﻨﻲ..
ﻋﻴﻨﺎك رأس اﻝﺴطر واﻝوﻋﻲ اﻝﻤﺤﻨط دﻓﺘر اﻝذﻜرى
ﺴﺎﻗ أر ﺒﺴم ﺠرﺤك ﻫﻴﺒﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ

أرﺘ ُل ﻤﺎ ﺘﻴﺴر ﻤن دﻤوع اﻝروح ﻓﻲ ِ
ﺴﻔر اﻝﻤراﻴﺎ
ﻋﻠﻨﻲ أﻝﻘﺎك أو ﺘﻠﻘﺎﻨﻲ
ﺴﺄﺤب وﺠﻬﻲ
1اﻫزوﺠﺔ ﻫزج ﺒﻬﺎ اﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻊ اﺨﻲ ﺤﺴن وﻫﻲ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ
اﻴﻠول 2007
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عندما يكذب الخبز
الى  /العراقي ﺣسين سرمك ﺣسن

يُلھيك) قد التستطيع( فتتعب ُ
مطلب
ويفوح من عبق ِ اﺣتراقك
ُ
ُ
وتعود ﺣتى التعو َد لكي ترى

يكذب
مازال في التنور خبز ٌ
ُ

التغيب فانت في
وتغيب ﺣتى
ُ
َ
ترقب
ُ
قلق الحضور كموع ٍد يُ
مازالت الكلماتُ انثى تستحي

تتأھب
عن َد اللقا ِء بأﺣرف ٍ
ُ

استبيح عفافـُھا والطارئون تحزبوا
تبكي منصتـُنا عليك قد
َ
مازال وجھك دمعة َ الباقين بل

نجب
مازال ظلك في غيابك يُ ُ

طفال يلعثمه النقاء فينتفي

تنحب
فيه البكاء وانت ذكرى
ُ
ذكراك طف ٌل يفضح االشياء ان
ويلعب
القتـْهُ يكس ُر مايشا ُء
ُ
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المتعب
سھا اللقا ُء
ياشھوة َ االقدا ِر َ
ُ
ﺣين تن ُز ضوضاءا فيلب ُ
الوقتُ مسبحة ٌ بكف ٍ ادمنت

الينضب
دوران ليل ٍ فاشل ٍ
َ
ُ

تكتب
،والتخاف و
تستريح
ھاذاك انت تم ُر من بين التأني ،
ُ
ُ
ُ
ق الشبا َك اذ يتوثب ُ
ب يُزرع في البيوت ويشن ُ
ُ
الخوف كاللبال ِ
ب
ألخوف اقال ٌم تسطرنا سوادا في البياض ِ
َ
ُ
وذات فتوى نـُشطـ َ ُ
والرﺻاص مناج ُل الفقھا ِء ﺣتى يكسبوا
اﺻبح معدنيا
الشع ُر
ُ
َ
الرﺻيف تساقط َ الشعراء من فوق ِ الخيال ِ ليصلبوا
افكلما أنّ
ُ
أوكلما ِقط ُع القماش ِ تلونت
رﺣب
فو َ
ق الرؤوس بكى الفضاء األ ُ
عانس ثكلـــى بـــــه
ب أ ٌم
ٌ
للح ِ

عزب
ٌ
وأب قليل ٌ وانتظا ٌر أ ُ

غاص التبعثر في العيون واُغمضت
يھرب
شمسان والطرقات خص ٌم
ُ
اتغرب
الشيء يشبه ان اراك وال كالم سوى سواك ھنا به
ُ
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يطرب
)ﷲ بالخيرالجميلة( ھل ترددھا ھناك ومن بصوتك
ُ
واالن عذرا يا )اغاتي( كلھم
علموا بصدقك اليطال فكـذ ّبوا
يب
سامح عراقك كلـُھم اكلوه وانتبھوا بان الطع َم موتٌ ط ُ
ھاانت تسلكه فراتا كل من
سلكوه نحو الشام لم يُستصحبوا
التكترث للبعد ال ...عذب ٌبقاؤك ھاھنا لكن نجاتك اعذب ُ
2007
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أﻨﺜﺎي

ﻴﺎ َﻤن ِﻤن اﻝﻌﻴﻨﻴن أﻏﻠﻰ
ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم أﻨت أﺤﻠﻰ
ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم ﺘﻘطرﻴن ﻋذوﺒﺔ وﻨدى ﻤﺤﻠﻰ
واﻨوﺜﺔ ﺘﻨﺴﺎب ﻤﻨﻬﺎ دﺠﻠﺘﺎن ﺒﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ
ﻤن ﺨﻀرة اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻤن طﻔل ﺒﻪ ﻤﺎزال طﻔﻼ
ﻴﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطن اﻝﺨﻴﺎل ﺒوﺠﻨﺘﻴك وﻗد اطﻼ
ﺠﻴﻼ ﻤن اﻝﻘﺒﻼت ،أﺤرق وردﺘﻴن وﻝم ﻴﻘل ﻻ
إذ أﻨت ﺘﺤﺘﺎﺠﻴن  /وﺤدك  /أﻨت وﺤدك ﻝﻴس إﻻ
ﻝﺘﻜون ﺠﺒﻬﺘك اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺨﺼرك اﻝﻤﺠﻨون ﺤﻘﻼ
ﻝﻠﺘﻴﻪ ﻝﻠدوران ﺤول اﻝﻠﻌﻨﺔ اﻝﺤﺴﻨﺎء ﻝوﻻ
أن ﻜﺎن طﻌﻤك ﻤﻐرﺒﻴﺎ ﺠرﻨﻲ ﻝﻨﻜون ﻝﻴﻼ
ﻴﻔﻜر ﻫل ﻴﺨﺎف اﻝﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻻ
ﻝﻴ ً
ﻴﻔﻜر ﻜم ُ
ﻼ ُ
ﺘﻨﻔك ازرار اﻝﺴواد ﻝﻴﺘرك اﻝﻤﻜﻨوز ظﻼ
ظل اﻝﺸﻔﺎﻩ ﻓﻤن ﻫﻨﺎ ﻤرت واﻀﺤت ﻤﺤض ﺜﻜﻠﻰ
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أي ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻝك ﻜﻴف ﺘﻨﺴﻜﺒﻴن ﻤن أدﻨﻰ ﻷﻋﻠﻰ
إﻨﻲ ﻻﻝﺘﻤس اﻨﺘﺸﺎرك ﺤول ﻨﺒﻀﻲ أن ﻴظﻼ
ﺒﺎﻝﺘﻴن ﺒﺎﻝزﻴﺘون ﺒﺎﻝﻘﻠق اﻝﻤﺒﻴن ﻴﻀﺦ ﻨﺨﻼ
ﻓﺄﻫزﻩ ﻴرﻤﻲ ﺠﻨوﺒﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ
أﻫواك ﻴﺎ ﺼوت اﻝﺤﺴﻴن ﻤدوﻴﺎً ﻴﺎ طﻌم ﻜﻼ
اﻨﺎ طﺎﺌﻔﻲ اﻻﻩ ﻴﺎاﻨﺜﺎي ﻝو وﺠﻌﻲ ﺘدﻝﻰ
اﻫوى اﺸﺘﻌﺎﻝك واﻨطﻔﺎءك واﻨﺸﻐﺎﻝك داﺌﻤﺎ ﻻ
اﻻ ﻝدﻴك ﻋﻠﻰ ﻴدﻴك أﻨﺎم ﻤﻤﻠوﻜﺎً وﺨﻼ
أﻨت اﺸﺘﻬﺎء ﻝم ﺘﺠﺴدﻩ اﻻﻨﺎث ﻓﺎﻨت ﻤﺜﻠﻰ
ﺸﻼل ﻝﻴﻠك ﺤﻴن ﻴﻐزو اﻝﺜﻠﺞ ﻴﺴﻜب ﻤﻨك طﻼ
أﻤﺎ ﺴﻔوﺤك ﻗﻤﺘﻴن ﻫﻨﺎك ﺨﻠﻔﺘﺎ وﺘﻼ
ﻴﺎﺼوﺘك اﻝوردي ﻴﺘرﻜﻨﻲ ﺤطﺎﻤﺎً ﺒﻌض أﺸﻼ
ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم اﻨت أﺤﻠﻰ
ﻴﺎﻤن ﻤن اﻝﻌﻴﻨﻴن أﻏﻠﻰ

2008/6/25
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إﻝﻰ ﺤﺴن ﻓﻲ أرﺒﻌﻴﻨﻴﺘﻪ

ٍ
ذﻜرﻴﺎت ﻜﺴوﻝﺔ
أﻴﻘظ اﻝدﻤﻊُ
اﺤرﻓﺎً ﻤﻨﻪ اﺠﻬﺸت ﻜﻲ اﻗوﻝﻪ
واﻨﺤﻨﻰ اﻝﺤزن ﺒﺎس ﻜف اﻻﻤﺎﻨﻲ
دﻏدغ اﻝدﻤﻊ ﺜم أﻏرى ﻫطوﻝﻪ
اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت ﻨزﻫﺔٌ
ﺒﻌد ﻤوت اﻝﻠﺤظﺎت ﻜم ﺘﺤب اﻝﺴﻬوﻝﺔ
ﺨﻨت ﻋﺸرة ﻋﻤري
ﺨﺎﺌنٌ أﻨت َ
ﻜﻴف أﻝﻘﺎك ﻻ أﺠﻴد اﻝﺒطوﻝﺔ
ﻴﺎ أﻨﺎﻨﻴﺎ ﺤ د ﻫﺠرك ﻗﻠﺒﺎً
ﻜﺎن ﻴرﻋﺎك ﻓﻲ ﻀﺒﺎب اﻝطﻔوﻝﺔ
إن ﺘﻐﺎدر ..
ﻓﻜل ٍ
ﻤوت ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﺠﻤﻴ ٌل
وﻜ ل دﻤﻊٍ رﺠوﻝﺔ
44

ﻨﻠﻌب اﻵن ..
ُ
ﻫﺎك ﻜﻔﻲ وﻗدﻨﻲ
ﺴوف أﻫوى ﻤن أﺜﻘل اﻝﻠﻴل طوﻝﻪ
ﺴوف أﺒﻜﻲ ..
ﻀﻊ اﻝﺸرﻴط ﻝﻌﻴﻨﻲ
وﺤدﻩ اﻝﻠﻴل ﺴوف ﻴﻐري ﺨﻴوﻝﻪ
ﺜم أﻝﻘﺎك ﺨﻠف وﺠﻬﻲ
ٍ
ﻀﺒﺎب
ﻓﺼو ًﻻ ﻤن
ﻜم ﻻ اﺘ م ﻓﺼوﻝﻪ

2007/7/23
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ﺒﻌد ﻋﺎم ﻤن اﺴﺘﺸﻬﺎدﻩ
رﺴﺎﻝﺔ ﻤن اﺨﻲ ﺤﺴن
اﻝﻰ واﻝدي

وﻤر ﻋﺎم وﺠرح اﷲ ﻓﻲ ﺸﻔﺘﻲ
وﻗﻴل ﻤﺎت وﻗﺎل اﻝدﻤﻊ ﻝم أ ِ
ﻤت
ﻋﺎم ﺘﻌﺎطف ﺤﺘﻰ اﻝﻤوت
ٌ
واﻗﺘرﺤت اﻨﻔﺎﺴﻪ أن ﺘرى ﻗﺒ ار ﺴوى رﺌﺘﻲ
ٍ
ﺠدﻴد
ﻓﻲ ﻜل ﻴومٍ
ﺘﺒﺘدي ﻤﻘ ٌل ﺤوﻝﻲ ﻫواﻴﺘﻬﺎ اﻻﺸﻬﻰ ﺒﺄروﻗﺘﻲ
ﺼوت
ٌ
ﻋوﻴ ٌل ..
ﺒﻜﺎء ِ..
ٌ
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ﻨﺼف أ ٍ
رﻤﻠﺔ ﺘﻌوي
ُ
وطﻔل ﺠﻤﻴل دوﻨﻤﺎ ِ
ﺴﻤﺔ
ﻋﻴﻨﺎي ﻗﺒر ﺼﺒﺎﺤﻲ
ﺴدى
واﻝوﺠوﻩ
ً
رﻴش اﻝﺸظﺎﻴﺎ ﻴؤﻗﻠﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺘﻲ
ﻓﻤن ﻴﻠﻤﻠﻤﻨﻲ ﻤﻨﻲ وﻴﺠﻤﻌﻨﻲ ﺸﺨﺼﺎً..
ﻝﻤﺎذا ؟
ﻝﻤن ﺨﻠﻔﺘﻨﻲ؟
أﺒﺘﻲ
ﻓﻬﺎ أﻨﺎ ﺼورة ﻓوﻗﻲ
ﺤد ﻴرى ﺼراﺨﻲ
وﻻ أ ٌ
ﺴوى اﻝﺘذﻜﺎر ﻤن ِ
ﺴﻨﺔ
ﺼوت اﻝﺘﺼﺎوﻴر أﻨﻘﻰ ﻤن ﻤﻼﻤﺢ ﻤن ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻴوﻨﻲ
ﻓﻲ اﻷﺤﻼم ﻝو أ ِ
ﺘت
ﻝو أرﻗﺘﻪ
وﻗﺎﻝت ﻜﻴﻔﻪ وﻝدي
وﻤن ﻴذﻜر )ﺴﺠﺎدي (1ﺒﻤﻨزﻝﺘﻲ
ﻤﺘﻬم ﻴﺎواﻝدي
اﻝﻜل
ٌ

ﻓﺄﻨﺎ ﻀﺤﻴﺔ اﻝﻔﻘر واﻝﺤرﻤﺎن و ِ
اﻝﺼﻠﺔ
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أﻨﺎ ﻗﺘﻴل ﻋ ار ٍ
ق
ﻝم ﻴﻜن ﺒﻠدا
ٍ
ﻗطﻌﺔ ﺤﻤراء ﻤن رﺌﺘﻲ
إﻻ ﻋﻠﻰ
رﺼﺎص ..
وﻫم ﺠﻤﻴﻌﺎً
ٌ
ﻜﺎن ﻴﻨﻬﺸﻨﻲ ﻝﺤﻤﻲ

ﻓﺎﻤﻨﺤﻨﻲ ﻤن ﺴﻤرﺘﻲ ﺴﻤﺘﻲ
أﺒﻲ..

ِ
اﻝرﻤﺎد
ﻝﻤﺎذا أﻨﺎ أﺠﺜو ﻋﻠﻰ ﻤطر ﻤن
وأﺸﻜو اﻝطﻌن ﻤن ﺠﻬﺘﻲ
ﻜﺒرﺘﻨﻲ واﻨﺎ اﻋﻤﻰ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘل ﺒﻴﻀﺎء ﻝم ﺘدﺨر ﻝﻴﻼ ﻝﻤرﺤﻠﺘﻲ
ﻤﺎﻋﺸت طﻔﻼ
وﻻ داﻋﺒت اﻤﻨﻴﺔً
وﻻ رﻜﻀت وﻻ ﻏﻨﻴت ...ﻴﺎأﺒﺘﻲ
ﺤﺘﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺸﻘﻲ
رﻤت اﺤﻔظﻬﺎ ﻴوﻤﺎ

ِ
اﻨﺘﻬت
وﻝﻜن ﺒﻼ ﻋﻨواﻨﻬﺎ
ﻝﻤن دﻤﺎﺌﻲ ـ أﺒﻲ ـ ﻋن أﻴﻤﺎ وطن ﺘﺤﻜﻲ
وﻤﻨذ أﻨﺎ واﻝﺘﻴﻪ ﺒوﺼﻠﺘﻲ
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وﻗﻴل ﻤﺎت ﺸﻬﻴدا
ﻜﻲ ﻴوﺒﺨﻬم ﻤوﺘﻲ...
ﺸﻬﻴد دون ﻤﻨز ِ
ﻝﺔ!!!!
ﻓﺤﻲ
ٌ
ٌ
ﻤن ﻴﺨﺒر اﷲ
أن اﻝﻤوت ﻓﻲ ﺒﻠدي
أﺸﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﺎء إذ ﻴدﻨو ﻤن اﻝﺸﻔﺔ
ﻻ ﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎء
ﻫذي اﻝﻨﺎر ﻤن ظﻤﺄي ﺘﺠري
وﻫذا اﻻﺴﻰ ﻴﻨﺴﺎب ﻤن ﻀﻔﺘﻲ
1.اﺒن اﺨﻲ ﺴﺠﺎد

2008/6/13

49

زﻴﺎرة إﻝﻰ ﻫﺒل

اﻝرب اﻝﺤﻀﺎرة
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ ُ
ﻓﻲ ﻗرﻴش وﻴﺎﻏﻨﻴﺎً ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة
واﻝﺒﺨور وﺴﺎﺘ ارً ﻜل اﻝﻌراﻴﺎ
ﻤن ﺒﻨﻲ ﺨطﺄي وﺴﻬوي  ..ﻗد اﺘﻴت
ﻝﻜﻲ أرﺘّق ﻋورﺘﻲ ﻤﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋن ﻜل وﻋﻴﻲ
إذ أدور
ِ
ﺼﻠﻨﻲ ﺒرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن وﻗل ﻝﻪ:
اﻤرؤ أﺘﻘﻨت دروﺸﺘﻲ
اﻨﻲ ٌ
وﺒﻌت ﻗﺼﻴدﺘﻲ اﻝﻌﺼﻤﺎء ﺤﺘﻰ اﺸﺘري ﺨﻤ ارً واﺴﻜر
ُ
ﻜﻲ أزورك واﻗﻔﺎً
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وﺒرﻴق ﺼﻤﺘك ﺤول ﺨﺎرطﺘﻲ ﻴدور
ﻴﺎ أﻋظم اﻷﺼﻨﺎم ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ
ﻴﺎﺸﻴﺦ اﻝرﺠوﻝﺔ واﻝﻤروءة
ﺴﻴدي.....
ذي زوﺠﺘﻲ...
ﺠﺎءت ﻤﻊ اﻝﺤﻨﺎء ﺘﺤرث أرض وﺠﻬك ﺒﺎﻝدﻋﺎء
ٍ
ﻝطﻔﻠﺔ ﺘرﺠو اﺒﺘﺴﺎﻤﺎت اﻝرﻏﻴف
ﻝم ﻴﺄﺘﻨﺎ  ...ﻝم ﻴﺒﺘﺴم
ﻫﺒﻨﺎ اﻨﺘﺼﺎ ارً آﺨ ار ً◌
ﻝﻴﻌﻴش ﻜل اﻝﻤﺸرﻜﻴن اﻝطﻴﺒﻴن اﻝطﺎﻫرﻴن !!!!
أﻨﻲ أﺘﻴﺘك ﻴﺎﻫﺒل
ﻤﺘﻘرﺒﺎ ﺒﺄﺒﻲ ﻝﻬب
ﻴﺘب
ذاك اﻝذي ﺘﺒت ﻴداﻩ وﻝم ْ
اﻀﺒﺎرﺘﻲ ﻓﻲ راﺤﺘﻴك...

ﺤﺴن اﻝﺸذوذ وﻤن ٍ
ٍ
رﺠس وﻤن ٍأم ﺨطﻴﺌﺔ
أب
ﻓﺎﻨﻨﻲ
ُ
ﻫذي ﻤﻌﻠﻘﺘﻲ ﺠوارك
ﻝم اﻜن
ﻤﺜل اﻤريء اﻝﻘﻴس اﻝذي أﻝﻬﺘﻪ ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﻌروض
ﻋن اﻝﺘﺸﺒث ﺒﺎﻝوﺴﻴﻠﺔ
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ﻜﻲ ﻴزﻴل اﻝﻌﺎر ﻋن وﺠﻪ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺴﻴدي...
اﻨﻲ اﻜﺘﻔﻴت ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻻ اﺴﺘطﻴﻊ
ﺒﻌت اﻝﻠﺤﺎف وِﻗرﺒﺔَ اﻝﻤﺎء اﻝوﺤﻴدة
ﻓﺒﻌد ان ُ
واﻝوﺴﺎدة واﻝﺼﻐﺎر
اﻗب )اﻝدوار( ﺒﺎب ﺨرﻴﺒﺘﻲ ﻤﺎذا اﺒﻴﻊ؟
ﻴر ُ
ﻓﺘﺸت ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻝﺘﻴﻪ ﻋﻨﻲ
أﻨﺎ اﻝذي
ُ
ﻓﻲ ﺒﻘﺎع اﻝﺨوف

ﻓﻲ اﻝﻨﻔس اﻝﻤطﺎرد
ﻝم اﺠدﻨﻲ
ﻓﻲ اﻝﻀﻴﺎع اﻷم  ...ﻗل ﻝﻲ ﺴﻴدي:
ﻤن ﻀﺎع واﻋﺘﻨق اﻝﻀﻴﺎع دﻴﺎﻨﺔً ﻤذ اﻝف ﺠرح
ﻫل ﻴﻀﻴﻊ؟
ﻴﺤﺎﺴب ﻋن اطﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘوﺴل
وﻫل
َ
رﺒﻨﺎ اﻝطﻴﻨﻲ
ﻴﺎﺼﻬر اﻝﺤﻀﺎرة
آﺴف  ....ﻝو ﻗد اطﻠتُ
ٌ
وﻨﻤت
ﻝﻤﻠﻤت ﻗﺎﻓﻴﺘﻲ
وﻫﺎ اﻨﺎ
ُ
ُ
2001/5/1
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ﻴﺎﺴﺎﻤﻴﺎً
وطن ﺠﻤﻴ ٌل ﻤﺴﺘﻔـَُز
ٌ
ﻤوت أذا ﺘﻐزوﻩ ﻴﻐزو
ٌ

ﻴﻨز
وطن ﻜﺠرح ﻓﻲ اﻝدﻤﺎء وﻋﻤرﻨﺎ ﻤﻨﻪ ُ
ﻴﺤز
أن ﺠﺎع ﻴﺄﻜل ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺒﻨﻴﻪ وﻤﺎ ُ

ﻝﻐز
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ دﻤﻊ وﻫﺎدﻤﻊ اﻝﻌراﻗﻴﻴن ُ
وﻻﻴﻬون ،وﻻ 
ﻴﻌز
ﻻﻴﺠف ,
ﻫو ﻝﻴس ﻴﻬط ُل ،
ُ
ُ
ﺘوﺴد ﺤزﻨﻨﺎ ..واذا ﻓرﺤﻨﺎ ﻗد 
ﻴﻔز
وطن
َ
ٌ
ٍ
وﺒوﻋﻜﺔ اﻨﺜﻰ ُﻴ 
ﻬز
وﻴﻘوم ﻴﻔرك ﻋﻴﻨﻪ
ُ
ﻋﺠز؟
ﺘﻌﻠم أن ﻓﻘد اﻵﻩ ُ
ﻴﺎ أ َ
ﺴﻤر اﻻﻫﺎت ُ ..

أي ﻴﺎﺠﻨوﺒﻲ اﻻﺴﻰ وطﻨﻲ دﻤوﻋك ﺤﻴن ﺘﻌزو
ِ
ﻝطﻔوﻝﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻤﻴﺴﺎن اﻝﺴﻤﺎء
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ﻓﺘﺴﺘﻔز
ﻴﺸﻤﺌز
ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠﺎﻫل ﻤﻬﺒط اﻻﻜوان ﻤﻤن
ُ
ً
وﺨز
ﻤن ﺼﺒﻴﺔ اﻻﺤﻼم ﺤﻴن ﻜﺒرن ﻓﻴك وﻫن ُ
ﺠﻨوب اﷲ /ﻜل ﺠﻨوﺒﻪ /أي /ﻴﺎ أ 
ﻋز
ﻓﺎﺤﻤل
َ
ﻜﻨز
ﻤﻴﺴﺎن ﺴﻤرﺘك اﻝﺘﻲ ﺤرﻤﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤطﺒوع ُ
ُ

ﻋﺠز
ﻤﻴﺴﺎن ﺼدر ﻗﺼﻴدة اﻝدﻨﻴﺎ وﻜل اﻝﻜون ُ
ﻫﻤز
ﻴﺎﺴﺎﻤﻴﺎً أﺒﺠـِ ْد ﻫﻤوﻤك و 
اطﻤﺌن ﻓﺄﻨت ُ
ﺨﺒز
ﻓﺄﺤﻤل ﺠﻨوﺒك ﺠﺎﺌﻌﺎ ﺠوع اﻝﺠﻨوﺒﻴﻴن ُ
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ليلة مع قصيدة صائمة

باشرتـُھا
فتھاطلت أغصانھا
والى فمي ولـّى بھا ايمانھا
صلـّت على مطري
تنفس وابتدى بركانھا
فأيقظت الذي منھا
َ
زرار
في أول األ ِ
كان قميصھا خجـِال وبع ُد ...
تكاثرت ألوانھا
قالت :
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فطار
إلى اإل ِ
قلت لصومھا :
دعھا سيشھد عي َدنا رمضانھا
فلھا ھالالن استفاقا
ندى شطآنھا
عندما أومت لبوصلتى ً
ُ
فنزلت من اعلى العذوب ِة
للذي لبنا ِ
ت شد ِة لھفتي اوطانھا
تالن قطنيان ،
وا ٍد ..
ربما ال يبغيان
وھا أنا لقيانھا
ترجمتھا لفمي
فكانت جملة ً اشھى ...
أ أ شر ُحھا ؟
أنا ھذيانھا
رتلت روحي في سفوح بياضھا
لم اختتم ..
إذ لم يزل قرآنھا
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خص ٌر
وقافية
◌ٌ وصد ٌر شامخ ٌ
يرنو له عج ٌز  ...وھم أوزانھا
من أي أبحرھا سأبدأ
إن مطلعھا يناديني
فما عنوانھا
أواااااااااه
ْ
تموجت كقصيد ٍة أنثى
حين
وكل ُّ نصوصنا صبيانھا
يا مدفع اإلفطار ال تعجلْ بنا
ثاب فغايتاي جنانھا
حتى ا ُ َ
السحور
أطل ِ الصيام الى
ِ
فلم أزل متضرعا ً
وعلى فمي رمانھا
والليل رحلتنا معا ...
فرش السري ُر جلي َدهُ
َ
ليذيبه غليانھا
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أنا شاع ٌر جداً
صھا
ألني إذ أمارس ن َّ
علي بيانھا
يبدو
ّ
وبديعھا
وجناسھا
وفصاحة الشطرين
حملتـھما الحانھا
اذ
ْ
سأنام فيھا
ثم يوقظني لھا
طع ٌم يھيؤني إليه كيانھا
السرير
دم ُع
ِ
ومقلتاي
وآخ ُر المعنى
ھنا يلھو بنا انسانھا
من قم ِة الثلج ِ اللھي ِ
ب
تدحرجت روحي
فذابت حيث ُ ...
ُ
حيث ...
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حنانھا
في دفتيھا لذتاي
ولم أجد عدال ً
سوى ما قالھا ميزانھا
تمشي ....
فتركل ضفتين
فيرتمي
من دھشة
في الضفتين مكانھا
لكنھا
تبدو كأنثى الماء حين أل ُّمھا مني
فتغسلني بھا احضانھا

16/09/2008
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زال اﻝﻤﻜوث

اﻗف
زال اﻝﻤﻜوث وأﻨت وﺤدك و ُ
ﻋذ ار ﻷﻨك ﻝم ﺘزل ،
آﺴف
اﻨﺎ
ُ
ﺘوﻓﻲ ﻤن ﻴرد اﻝﺒﺎب
اﻝﺤ ُل ارﻤﻠﺔٌ َ ،
وﻴﻼطف
ﺨﻠف ﺒﻜﺎﺌﻬﺎ
ُ
ﻻ ِ
ﺘرﺘد اﻤرأةً ﻷﻨك ﻻﺸرﻴك ﻝﺠرح ﻋﻤرك
ﻴﺎ ﺴوﻤري اﻝﻨﺎي

اﺼف
و
اﻝﻨﺴﺎء ﻋو ُ
ُ

60

ِ
اﻝﺠﻨوب
ﻴﺎ وﺠﻊ
إﻝﻰ ﻤﺘﻰ
وﻝﻤن ﻨﻌﻴش؟؟

ﺘﺨﺎﻝف
واﻷﻤﻨﻴﺎت
ُ

أﻨﺎ ﻴدي اﻤﺘدت اﻝﻰ ظﻬري ﻝﺘطﻌﻨﻨﻲ
ﺠﺎزف
ﻓﻜﻴف أ ُ

اﻝوﻗت ﻋﺎﺸوراء

ﻨﺎﺴ ُﻪ
ُ
اﻝوﻗت ﻋﺎﺸوراءُ  ،رﻤﺢٌ ُ
ﻋﺒﺎﺴ ُﻪ
ﺼوﺘﻪ
ﺤﺴﻴن
وﻓﻤﻲ
ُ
ٌ
ُ
اﻝﻤﺎء دوﻝﺔ ﻓﻜرﺘﻲ ﻨﺠري ﻤﻌﺎ

اﺴ ُﻪ
واﻝﻐﻴم ﺨﻴﻠﻲ واﻝطﻔوف ﺤو ُ
ﻨﺨ ٌل دﻤﻲ ،
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اق ﺴﻔﻴﻨﺘﻲ اﻻوﻝﻰ
ﻫذا اﻝﻌر ُ
اﺴ ُﻪ
وﻨزﻓﻲ ﻓﻲ اﻝدﺠﻰ ﻨﺒر ُ
ِ
اﻝﻤﺎء
وأﺨﻲ ﺸﻌﺎعُ
ٍ
ﻴﺒﺎﺴﻪ ُ◌
ﻴﻨﻔذُ ﻝﻠﺨﻴﺎمِ ﺒﻘرﺒﺔ ظﻤﺄى  ،ﻨداﻩ ُ
ِ
ﺘﻤر ﺤﻘﻴﻘﺘﻲ
اﺘﻴت ﻜﺎﻨت
و ُ
ُ
ﻜﺒرﻴﺎء اﷲ َ
اﺤﺴﺎﺴﻪ ُ◌
ودﻤﻲ اﻝﺠرى
ُ
اﻝطف ﺘذﻜرةٌ
ُ
وﺤﻲ
وﻫذا
ُ
اﻝﻤوت ٌ
ِ
ﻗرطﺎﺴ ُﻪ
ﻝﺒوﺤﻪ
اﻝﺨﻴﺎم
ُ
و ُ
اء,
ُ
اﻝوﻗت ﻋﺎﺸور ُ
اﻝوﻗت
ﻴﺴﺘرﻴﺢ
ﻗد ﻻ
ُ
ُ
اﺴ ُﻪ
ﻝﻜن ﻫﺎﻫﻤو ﺤر ُ

اﻝرﻤﺢ ﻝﻲ
ﻋﺒﺎس ﻫذا
ُ
ُ
ﺴﻴﻜون اﻗداﻤﻲ ،
ُ

اﺴ ُﻪ
ﺴﻴﻤﺸﻲ ﺤﻴث ﻀوﺌﻲ ر ُ
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ات ﻓﻘد ﺒﻜﻰ
ﻋﺒﺎس ﻻﺘﻠمِ اﻝﻔر َ
ُ
اﺴ ُﻪ
واﺨﺘﺎر ﻨزﻓـَك ﻓﺎﻨﺠﻠﻰ وﺴو ُ
ﻤن ﻜلِ ﻓﺞٍ

ﻋﻤق ﺠر ِ
اﺤ ِﻪ
ﻫﺎب
َ
َ
ﻀﺎﻋف اﻻر ُ
ﻨﺎﺴ ُﻪ
ﻫﺒت وﺠﺎءت ُ
اﻝوﻻء ﻗﻼدة اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻫذا
ُ
ﻗﻴﺎﺴ ُﻪ
وطﻌم اﻝروح ﻗد اﻋﻤﻰ اﻝطﻐﺎةَ
ُ
ُ
أي ﻴﺎ أﺨﻲ
ﻴﺎ ﻜ ل ظﻬري رﺒﻤﺎ

ﻝـ ِ
ﻤﺴﺎﺴ ُﻪ
ﺤﻴث
اﻝﻤﺎء
ﺨدود
ت
ﻤ
ط
ُ
ُ
ُ َ
ﻋﺒﺎس ﺒوﺤﻲ
ُ
ﺒل ﺘﻼوةُ ِ
آﻴﺔ اﻻﻴﺜﺎر

وﻴﺎﺴ ُﻪ
ﻋطر اﻝﺨﻠود
ُ
ﺒل ُ
اﻝﻴوم ﻋﺎﺸوراؤﻨﺎ
َ
63

وﺤدي ﻫﻨﺎ
ﺴ ُﻪ
ﺘﻐر َب ﻤذ ﺠﻔﺎ اﻴﻨﺎ ُ
وﻋﻲ ّ
ٌ
اﻝطﻴن ﻴﻨزﻓﻨﺎ ﺴواداً
ُ
ﻜﺎﺴ ُﻪ
و ُ
اﻝزﻤﺎن ﻤﺤﻨطٌ ﻓﻴﻨﺎ ودﻤﻊٌ ُ
اﻝطﻴن ﻴﺒﻜﻲ
ُ
ﻤن ﻝﻬذا اﻝطﻴنِ اذ ﻴﺒﻜﻲ
اﻨﻔﺎﺴ ُﻪ
اﻨﺎ وﺤدي ﻫﻨﺎ
ُ
اﺴﺒق دﻤﻲ
ﺤﻤﺎﺴ ُﻪ
أﻨﺎ ﻤﺎ أزال دﻤﺎً ﺒﺨد اﻝﺸﻤس ﻤذﺒوﺤﺎً وأﻨت
ُ
ِ
اﻝﻤروءة ﻫﻜذا
ﻴﺎطﻴن
ﻋﺒﺎس
َ
ُ
اﺴ ُﻪ
ﻨﺒﻘﻰ ﻓراﺘﺎً  ..ﻨزﻓـُﻨﺎ ّ
ﻗـد ُ
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ال إلى أين
)بعد ثالث عباءات وجدتني فجأة(

إلى جزر الالاين طارت بنا الضفة
تراثى به العين مترفة
بدمع ٍ
ّ
غريبان ..لم ننبت على الريح راية
ولم نعشق التنكير فالتيه معرفة
طوينا حضارات البكاء وما لنا
65

سوى ضحكة العينين اودمعة الشفة
حريقان ..لم نلھب ولم ننطفىء؛ولم
ُنھيأ لغير النار والنار مسرفة
تحركنا األصنام والرفض واقف
على فمنا يرعى الوعود المجففة
أمن غفوة للوقت جئنا بما بنا
إلى الحلم المخنوق والغربة الصفة
أمن قلم األمطار جئنا قصيدة
ضبابية والحبر نجوى محرفة
أحبك يا لون الحقيقة يا التي
بھا امرأة كل ٌ عداھا مزيفة
مضت أشھر لم يشرح الغيم نصنا
وأطروحة الالحل تنثال مؤسفة
فمن أتقن التبذير فينا ورشنا
خضارا تصير األرض فأسا لتتلفه
غريبان ..يا أنثى التنفس ھا أنا
تقربت من وجھي كثيرا العرفه
فمذ كنت موجودا على قيدھا جسي
أثور مع اإلحساس حتى اكثفه
أنا قارب خلف المياه مؤجل
ولي مقلة روحية القصد مرھفة
أدثر شطآني بضيق مساحتي
لكي ال ُترى للماء ساق مكشفة
في الريف يا كوخ ھدأتي
وما جف َّ
وما زلت كالتنور حزنا وارغفة
وحين تعرى البوح في حضرة الندى
وجدتك يامن  -كم احبك  -معطفه
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غريبان..يا زيتونة الضوء ...ھكذا
وھبنا أسانا بسمة كي نفلسفه
سيرقبنا العشاق حد انبعاثنا
على اسطر بيضاء من دون اغلفة
كبرنا كثيرا ؛انجب الليل ثلجنا
وفانوسنا طفل ودنياه مقرفة
قطعنا احتراقا ٍ
ت ولم يجھز المدى
لنا و النداءات المريضة مشرفة
لذا فاسمحي لي يا تراتيل حسرتي
القتص من جرحي العتيق وانزفه
محنطة ٌ روحي بجسم يقودني
ُ
انشطرت الوقفه
إلى الالأنا حتى
أنا رغوة في الصخر والماء يابس
أبلله بالجمر حتى أنشفه
ھديلي غريب الطعم ؛ان ذاق بحتي
غريب أكن فوحا على الخد ؛زخرفة
وأنت مواويل من النوم سھرت
نعاسي ففز الصحو ؛من كان أسعفه
فال تطبخي التذكار والفرح نيئ
أخاف من الذكرى تمر لتجرفه
وصدي رصاص اللوم عني ..بقيتي
عيون رأت فيك العذابات منصفة
ورقي يكن عمري نذورا إلى فم
دالءا لنھر السلسبيل ألغرفه
ضعيني جوار الخد قرطا لربما
يساومني عن كل عمري ألرشفه
سأركن خيلي في ضفاف جديلة
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وأغزو عناقيد المذاق ألقطفه
على غربتي شكرا أميرة حيرتي
إلى جزر الالاين طارت بنا الضفة
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ﺘراﺘﻴل ﻤن ﺴورة اﻵﻩ

ﺤﺎء  ،ﺴﻴن ،ﻨون
ذﻝك اﻝﺠرح ﻻرﻴب ﻓﻴﻪ
وﻤﺎء
وﻨﺎر
ٌ
ﺸﻤوعٌ ودﻤﻊٌ
ٌ
وﻨﺒض ٌ
وروح ﺘﺸظت
ٌ
ِ
ﻜﻠﻌﺒﺔ طﻔلٍ
ﻴﺘﻴم
ٌ
وﻋﻤر ٌ
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ﻴﺌن ووﺨزةُ ذﻜرى ،
وطﻔ ٌل ُ
اذا ﺴﺎﻓر اﻝوﻋﻲ ﺨﻠف اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ طوﻗﺘﻬﺎ ﺴﻔوح اﻝﺤﻜﺎﻴﺎ
وراﺤت ﺒﻌﻴدا ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ اﻝوﺼف ﺤﻴث اﻝرواﻴﺔُ ﺤﻴث ﻴﻘﺎل:
وﻜﺎن....
وﻜﺎن....
وﺼﺎر ....
وﻝﻤﺎ....
وﻝﻜن ﻝﻤﺎذا ﺘطوق ) ﻜﺎن ( ﺠﻤﻴﻊ اﻝـ ) ﻴﺼﻴر(
ٍ
ﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻻ ﻴرام ...
إذن ﻜل
ﺴﻴﺤﻜﻲ اﻝرواة اذا ﻜﺴر اﻝﻨوم ﻓﻲ ﻏﻔوة اﻝﺘوق ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔﺘﻰ ..........
ﻤر ﻤن دﻤﻌﻪ
وﻜﺎن اﻝﻔﺘﻰ ّ
وﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺠرح ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴق ...
وﻴﺤﻜﻲ اﻝرواة ﺒﺄن اﻨﺎث اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴوﻤﺎ ﺨﺸﻴن اﻝﺨروج وﺨﻔن ﻤن اﻷﺴود اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ
...
وﻜﺎن اﻝرﺼﺎص أﻨﻴق اﻝﺤﻀﺎرِة ،
ﻜﺎﻨت ﺒﻨﺎدق ﻜل )اﻝذﻴن( ﺘﺠﻴد اﻝﺤوار ،
ﺘﺠﻴد اﻝﺘﻤﻨﻊ ﻓوق ﺴرﻴر اﻝﻌراق اﻝﻨﺒﻲ
وﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ
اذا زﻝزﻝت اﻵﻩ زﻝزاﻝﻬﺎ ﻓﺈن ﻋذاﺒك اوﺤﻰ ﻝﻬﺎ  ...وراح اﻝﻔﺘﻰ ،
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ﻜﺎن ﺼﺒﺢ ﻴدﻴﻪ ﻨدﻴﺎ
اذن ﻜل ﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻻﻴرام
طوﻴ ٌل طرﻴق اﻝوﺼول اﻝﻲ ،
ﺒﻌﻴد أﻨﺎ
ٌ

ﻜل ﻫذي اﻝﺠروح اﻝﻔواﺼل ﻗﺎﻤت وﻤدت ﻴدﻴﻬﺎ

طوﻴلٌ
طوﻴل ﻨﻬﺎر اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ
وﻜﻴف أﻓﻜر أن ﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺴﻤﻲ ﻴوﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ
وﻤﺎذا أ ّ
ﻗﺒر
وﻓﻲ اﻝﻌﺼر ﻗﺒل ﺼﻼة ﻏروب اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ّﻝو َح ٌ
وﻗﻴل اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﻼﺸﻰ
ﻤن اﻝﺨوف ﺜم ﺘﺤﺎﺸﻰ اﻝﻤواﻗﻴت ﺜم ﺘﺒﺎﻜﻰ ،
وﻤﺎزﻝت ﻓﻲ ﺴدرة اﻝﺒﻴن ﺒﻴن
وﻜﺎن اﻝﻌراق ﻴﻤر ﻋﻠﻰ ﺠﺜﺘﻲ ..
ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم رﺼﺎﺼﺎً
وﻜﺎن اﻝرﺼﺎص دﻓﺎﺘر طﻔلٍ ﻴرﻴد اﻝﺘﻌﻠم ..
ﻜﺎن اﻝرﺼﺎص ﺒﺄﻗﻼﻤﻪ
وﻜﻨﺎ ﺼﻐﺎ ار ﻨﺤب اﻝرﺼﺎص ﺒﺄﻗﻼﻤﻨﺎ
ﻜﺒرﻨﺎ وﺼﺎر رﺒﻴﻊ اﻝرﺼﺎص ﺒﺎﺤﻼﻤﻨﺎ
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وﻜﻨﺎ ﻨﻨﺎم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻌﺎً
وﺼرﻨﺎ ﻨﻤوت ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻌﺎً
وظل اﻝرﺼﺎص ﻓﺄﻴن اﻝـ ) ﻤﻌﺎ (
أرﻴدك ﻗرﺒﻲ  ..أرﻴد أﻤﺎرس ﻋﻤري ﻋﻠﻴك  ..أﻗو ُل ﻓﺘﻔﻌل
أرﻴدك ﺤﻀﻨﺎً
أرﻴدك ﺨﺼﻤﺎ ﻝﻜﻲ ﻨﺘﺼﺎﻝﺢ ﻜﻴف أراك؟؟؟؟
ﺘذﻜرت ﺸﻴﺌﺎ ﻝﻤن ﺴوف اﺤﻜﻴﻪ
ُ
أﻝو /ﻴﺎ اﺨﻲ.......
ﺘرن واﻨت ﺒدوﻨك
ﻝﻤﺎذا ُ
أﻝو /ﻜﻴف ظل رﻨﻴﻨك ﺤﻴﺎً
ﻋﻠﻲ
ﻓﻬل ﻜﻨت ﺘﻨوي ﺘرد ّ
ﻨﻘطﻊ ...
أﻝو /إ ْ
ﻻ أرﻴد اﻝرﻨﻴن
أرﻴدك أﻨت
ﻓرد اﻝﻌراق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم
واذﻜر ﻓﻲ اﻝﻌراق ) ﺤﺴﻨﺎً ( ﻜﺎن ﺠرﺤﺎ ﻨﺒﻴﺎ
ﻝﻜن
ﻴﺎ أﺒﺘﻲ اﻨﻲ رأﻴت أﺤد ﻋﺸر وﺠﻌﺎً
واﻵﻩ واﻝﻘﻠق رأﻴﺘﻬم ﺒﻲ ﺸﺎﻤﺘﻴن
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2007

ﺒﺎقٍ اﻏﻨﻴك ﺠرﺤﺎ
االھداء الى امير كل شيء علي ٍ )ع((

ﺣاكوا عليه غبا َر الدھ ِر فاستترا
خلف الغيوم ِ كفوفا ً تغز ُل المطرا
َ
الصبح مقترﺣا
ومارس الضو َء  /كان
ُ
الشمس والقمرا
يريح
من عي ِن ِه كي
َ
َ
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وظل يعلو كأن ﷲ قال له
خذ يا علي بالط األرض فاعتذرا
ينزف ما ًء  ..كلما جرﺣوا
وكان
ُ
معناه يندى ليخض ﱠر الذي اندثرا
ت الصحرا ُء ھيبتـَهُ
فت ًى تقمص ِ
نصف كرى
فلم تن ْم ُمنذهُ لآلن ِ
َ
قد قاب َل الما َء قب َل الما ِء واتفقا
على الحيا ِة وفاضا موعدا ً  /بشرا
وعندما م ّل ِظ ﱠل الما ِء قال له
التنتظرني قد استبدلـْتـُك القدرا
تدلـّيا من كالم ﷲ وانسكبا
على االنام ﺣجابا ً يمنع الخطر
وسار والما َء الﺻحراؤھم منعت
عذوبة َ الطھ ِر....ال اللي ُل الذي كفرا
سال الفراتان من كفي ِه وارتديا
من بع ِد ِه ﺣمرةً مسودة ً ك َدرا
وجيء باالرض ِ ..
جيء الضو ُء ..
جيء غ ٌد
يخشى الفراق ..
الخوف فانكسرا
وجيء
ُ
ت السبع منتظرا
وكان دم ُع الجھا ِ
) ﷲ اكبر( ﺣتى قي َل فانفجرا
وراح يبحث عن فرض ٍ يقوم به
فرض ليس مبتكرا
وﺻاﺣب الفرض ِ
ٌ
ُ
ابوح به
فياعليا ً عل ّو الال
ُ
استغفر ﷲ فيما شاء او أمرا
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تركض بي
أتيت يو َمك ياموالي
ُ
وقلب على أﺣقا ِدھم عبرا
روح
ٌ
ٌ
عطف ي ٍد
وكدتُ ألقاك لوال أنّ
َ
مستْ جبيني ففاضت في دمي ُع ُمرا
العم ُر عم ُرك ياموالي كان له
لت ـ فانتظرا
أج َ
ان يلتقيك ـ وقد ّ
رھن دمي
أومأت
وما ازا ُل متى
َ
َ
ُ
ﺣيث يرى
ب
وماتزا ُل اتجاهَ القل ِ
ال والعلي الذي عالك لن يصلوا
ﺻوتي وان ﺣشـّدوا اجيالـّھم خفرا
باق ٍ اغنيك ُجرﺣا ً كي اعوذ َ به
يجلب الضررا
نزف غبي ٍ
من كل
ُ
ٍ
باق ٍ ارتل عينا ً ﺣين افتحھا
أتلو على الـّالم ِ يا ًء تشرح الخبرا
الكون مفخرة ً
فيا أميرا ً ويكفي
َ
ان االمي َر له اتبا ُعهُ اال ُمرا
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ِ◌
جروح الھديل

ألم تلتئم تربة للبالبل
وكيف الجروح بخصر الھديل
ونزف يقبل كف النھاية
ﺣيث يزاول سحر السؤال
أبعد انحناءات ظھر الجواب
أمر على خبزة االمنيات
دعاء تيبس تحت المطر
تخدر تحت ھياج الشفاه
75

وﺣين ﺻحونا عليه انكسر
والذ.....
ومازلت أﺣتاجه
ألختم بالنوم ھذا السھر
وأجلد باللوم ھذا النعاس
أﺣن ..
الى نخلة في الجنوب
وبيت من الطين لم ينطفىء
بريق )ال ِدالل ( بأركانه
ألمي الغريبة في غربتي
إلى الماء
كم يحتمي بالسماء
ت
من األنزواء فلم يصم ِ
إلى كل ﺻبح..
على أخوتي
أﺣن إلى الطين
كيف الشقوق على وجنتيه
وكيف الصغار وھم يلعبون
ﺣفاة الوسيلة
أﺣن الى الدرب
التقتفيه خطى العائدين من الال)ذھاب(
لظل الجدار
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إلى الالجئين إلى الالجئين
بحكم الھدوء وتمر العالقة
لسدرة بيتي
أين الحديقة أين الفضاء
أين الطفولة
ألم تخلد افكارھا
بخد البراءة
بعد التعب
تخيط األماني
وتطبخ ضحكا
لذيذا مريئا ً بطعم اللعب
وتبني علينا
تالل المودة
وقت الغضب
لدجلة أھلي ..لحزن الفرات
ليشماغ جدي
كيف الضياء تغلغل منه
ولم ينثقب
لشمس تبوس بالدي ھناك
ألخوة جرﺣي
كيف الھواء لديكم
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ألم تلتئم تربة للبالبل؟

متى؟

ﺒﻐداد2000

مضى......

مضى ولم يلتفت اال لوجھت ِه
وكان يمطر شمسا حول ظلمت ِه
وكان يبتكر االيضاح  ،يمنحه
طعما وينسجه من خيط طلعت ِه
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وكان كالناي في افياء رحلته
فأورث الناي اوقاتا لعزلت ِه
وقال لي  ...لم يقلْ لي كنت احسبه
ينوي وكنت ارى دمعي بمقلت ِه
وظل ينمو غيابا شاخ موعده
وما تبد َد موالي بعودت ِه
ُ
التصقت بطي ٍ
ف من مالمحه
وما
ُ
والغفوت على انغام أ ّنت ِه
وماكبرت على كفيه امنية ً
وما انطفأت على انسام جمرت ِه
يمر أل ْم
مضي  ،ويا اينه ؟ قالوا ُّ
يحنَّ للماء ؟ ،للذكرى؟  ،لوردت ِه؟
ألرمالت فمي من بعدما سرقت
مني ابتسامة عمري طول غيبت ِه؟
وعاش شيئا كثيف البعد  ,يشبھه
طول انتظاري بريئا قرب تھمت ِه
الشيء في البئر  ،السيارة وصلت
وليس من يوس ٍ
ف شيء بأخوت ِه
79

مضى عراقا جريحا نزفه وطن
ووجھه أل ٌم يلھو بطعنت ِه
أحبه  ,لم يكن وقتي يساعدني
لكي اھيم كثيرا في مودت ِه
قد قال للريح ان العمر اضرحة
من البكاء ليغفو قرب بسمت ِه
أنا بقايا معانيه التي احترقت
قرب التصاوير في اشالء غربت ِه
فيما أفتش عنه انه قلقي
وكيف اعثرعنه في بق ّيت ِه
وكيف أنساه طاف الحزن حول دمي
واينع التيه في فانوس ليلت ِه
واالن َّ
فز فمي وانھال اسئلة
والجواب على انقاض فكرت ِه
ٌ
في الصبح وقت انفجار اللون ابصره
بين العصافير يلھو فوق سدرت ِه
80

وفي المساءات كان الضوء يسأله
لكي يطل ببدر فوق عتمت ِه
يا أين ألقاه إن األرض نائمة
لم تنتبه عندما أوما لخطوت ِه
الميتا ◌ً ھاھنا يدري فاسأله
والحياة لمن يدري بقصت ِه
تذاكر لالاين تأخذني
وال
َ
لكي أمر على أطالل رحلت ِه

أنثى النساء

ُ
وقفت
كأني وقفت أمامي
81

وشاھدتـُنا  ...إذ كالنا أمامي
وكان ارتباك اللقاء شھيا
وكان الكالم لجدوى الكالم ِ
جلسنا امامي وشاھدتنا
نجيد التلذذ باالبتعاد لحد التقرب
ُ
تنفست صوتي في ھمسھا
ُ
تساءلت من ان ِ
ت؟
قالت) أنا (
فقلت رجا ًء ولكنْ أنا
أقص ُد  ...أني
أأنت أنا ؟!!!
تعالي نوزع ھذي الـ أنا
خذي الصوت مني
خذي نكھتي
سأبدو بطعمك ) جداً أنا (
خذيني لنبدو كالنا أنا
نصف آه ٍ اظل ُّ عليھا
دعي
َ
وفي لحزني اللذيذ
ألني ٌّ
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الغياب
دعي لي
َ
فانت الحضور الشديد االنوثة
إني مللت فـُتات النساء  ,وأنت امرأة
أتدرين معنى ) وأنت امرأة (
الن النساء تبوس المرايا
وتھدر وقتا ،
تبـّذر وجھا ،
تحاول ُ  ،لكنْ بدون امرأة
ولكنّ ) أن ِ
ت(
حضو ٌر ودف ٌء
وعط ٌر يطاردني بالھدوء
ووجه تخاف سناه القصيدة
ولو شئت أبدل حرفا ذليال بحرف فقيد لكنت الحرام
ألن بوجھك خمرا ً عتيقا ً
وضوءا طليقا ً
فال تشعليني بنغمة ضحكة
تعالي
أرتب فيك المعاني وأكتب منك
83

فصدرك مأوى
وصدرك منفى
وإني برغم وجودي ھنا
أفتش عن أحرف للوطن
وخصرك
أھوى الطواف عليه
أحب التزحلق فوق البياض
لقعر العذوب ِة حتى الوصول
الھب
فمن قم ٍة ثل ُجھا
ٌ
ِ
وإذ تصنعين )عالمة نصرك( باألبيضين
أھز ارتعاشك كي تمطريني
فانساب ما ًء
وأبدو عليك كما تشتھين قصيدة َدفء
وحين أغادر أرض السواد
أعود ألرتشف الدجلتين
وأصعد
أصعد
حتى جبينك
وأطبع روحي فوق الجبين
84

واھمس ...
ُ
ماذا؟
أقول مررت بأنثى النساء
وكنت ھنا
وذي بصمتي
فكم أشتھـيـك

أنا ال أريد العيد
إلى أخي حسن  :كل عام وأنت ال أدري

85

ٌ
صوت  ...فكانت ان يبيع أوانـَه
مره فنجانـَه
حتى تحول ُّ
لم يكترث ..
دمع الرنين بأذنه
قد كان يخدع صوته آذانه
حظروا التجول
الرصاص
كي يجول به
ُ
وليس لي عينٌ ترى قمصانه
في رأس شارعنا الذي قطعوه رم ٌح
وابتسامته تفوق سنانه
شطرنجھم اكل البيادق ..
ثم راح مفتشا عن بيدق اخوانه
حرب على ماذا وأية جنة
والموت يمأل لإلله جنانه
كم كان يرقص حين تلدغ غنوة معناه ...
لكن بعثروا أشجانه
ھو لم يكن ظال وھاھو ظله
مازال يحفظ للمكان مكانه
86

صوتي يذكرني به ..
وجھي يذكرني به ..
ھل صرته  /احزانه
يا أيھا الموت المراھق
كيف ھمت ببيتنا حتى سرقت لسانه
عيناي ترتكبان صورته
وقد اغفو لتبتديا به تـِبيانه
أنا ال أريد العيد يا رمضانه
ما العيد إني ارتدي حرمانه
ما العيد؟
كيف أزوره ؟؟
حتى أراجيح الطفولة تشتكي فقدانه
الصوت طفل ُ الفكرة االولى
وماتت فكرتي كي أدعي نسيانه
إني أربي الدمع
حتى يبدو انسانا ً يؤاخيني
فكن انسانه
87

اي يا بريد طفولتي
كنا معا طرفي عناق
لم ُي ِد ْم أحضانه
كبرت طفولتنا
وماشخنا
ولم نلعب
لنمنح صوتنا الحانه
كنا طريقين التقينا دمعة ً
ثم ابتكرنا للبكاء عنانه
طفالن مغتربان
ال شي ٌء سوى وطن ٍ
يصون بنزفنا اوطانه
كيف اقترحت الموت ؟
ھل كان الرصاص قالد ًة
كيف امتطيت حصانه
الموت اقدم آدم ٍ
سكن العراق
فلم يزل تفاحه قرآنه
88

من أي طين ٍ ابتديه
وكل الواني غدت من بعده الوانه
أقسى اغترابك
أنْ عراقك يرتضيك ممزقا
ليغيظ امريكانه
كم كان
ياماكان
ماذا كان ؟ ياذكرى دعيني استشير دخانه
ھل مات حقا ؟
كيف يمأل مقلتي
ھذا.....
اراه مطوقا نيرانه
2008 /9/15

من ساﺣة التحرير

ق تلحنه شؤون زائلة
قل ٌ
89

وأسى يحاك دم ًى ولكن قاتلة
يتراكض االطفال
تسقط دميتان
فتنتھي ﺻور النجاة الفاشلة
الموت يعزف دجلتين ..
الدجلتان يمارسان الماء
محض محاولة
الموت عائلة لھا اطفالھا
ولھا ﺣكايا الفذ رب العائلة
طفلي بسن ِ الحزن
يقضم فرﺻة التشتھيه
وقد اتت لتقاتله
ِمن ذلك الموت الملثم ..
من شظايا الغبش أعمى
تشظت قافلة
ومشت ...
مراھقة الرﺻاص تجرھا نحوي
فتتركني ﺣياة ً راﺣلة
ولربما استاء الرﺻيف من الرﺻيف
فلم يزل يبكي على من ماثله
90

تتراكض الطرقات
ياﺣظر التجول التكن دربي
فروﺣي جائلة
الشمس تخرج قبل اطفال الصباح
وقبل قطع البوح تبدو آفلة
ويعلق الجسر المعلق ضفتين
تراقبان وترجوان تواﺻله
الجسر طفل النھر
يحمل ھمه االعمى
على وھن ليحفظ كاھله
الصبح يبدأ بالتثاؤب ..
شھرزاد تبوح اخر ماتجيد بال وله
مل ٌل
ونم ٌل
وانفجارتٌ
وما ٌء اليجيد الماء كي نتناوله
ھذا الذي بغداد مرت من خالل ثقوبه
مرت !!!!
وھاھي باسلة
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الغيم مشط في مرايا وجھھا االبھى واطلق للنخيل جدائلة
افكلما اﺣتاج الزمان ﺣضارة
ﺣمل العراق بتمر ﺻبري بابله
ﺻبح لم يقمطه الظالم فمد اذرعه وفاح بالبله
بغداد
ٌ
من ساﺣة التحرير أذن للخالص مكبال ﺣتى يزيل سالسله

فھرسة ٌ لماال يجوز افتراضه
ـ1ـ
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لوافترضنا بأنـّا سوف نفترض
سيعترض؟
فمن سيرضى بھذا؟ من
ُ
ق
من سوف يحسن ظنا ً إث ُمهُ أل ٌ
مـــــــــرض
ُ
ومن يجيد يقينا ً شكـﱡهُ
بعض فھرس ٍة
كل الحكايات تـُروى،
ُ
غرض
نصوغھا مالنا في ضدھا
ُ
لوأننا سوف نحكي عن مالمحنا
ھل نجبر البعض ﺣبا ً لو ھ ُم بغضوا
ياكيف يقتبس المعنى نداوته
مضض
وكل تفسيره في ﺣسنه
ُ
االن اسكب جرﺣي فوق محبرتي
ت بھا انتفضوا
وابتديه عراقا ٍ
من كلـ ّ َم الموت قبلي ؟ كم وقفت له
وﺣدي وھم قبل ان ...قدّا َمهُ ركضوا
الكل يعرف لون الشمس كيف اذن
ويفترض
اﺣكي لمن اليرى وجھي
ُ
ـ2ـ

ئ
لو افترضنا بأنـّأ سوف نبتد ُ
ھل يسمح الوقت ؟ ام يلھو بنا الصدأ ُ
لو افترضنا بأن الريح كان لھا
ﺻحنا خـــطأ ُ
ى وكان لنا من ّ
مغز ً
لوافترضنا خيوط الماء تنسجنا
نھرا ً فكيف به لوزارنا الظمأ ُ
93

لو افترضنا عراقا ً دون دجلته
فكيف يعرفنا من طعمنا المأل ُ
أو افترضنا العراقيين  ...ﺻبرھمو
ضو ٌء وقيل لمن لم يبصروا انطفئوا
ولو خدعنا ﺻدانا كي نصدقنا
فأين نھرب من  ....لوجاءنا نبأ ُ
ماذا سينفعك التاريخ ياقصبي
وانت ﺣاميه من كل األ ُلى طرأوا
وكيف يرقص ناي الطين وھو اس ًى
مذ سلموه خدود الھور واختبأوا
وكانت الضحكة االولى مجازفة ً
لوافترضنا اعادتھا أننكف ُئ◌ُ
لو افترضنا عراقا الجنوب له
فأي فضل ٍ على االنسان يا ﺣمأ ُ
ﱡ
ھذا الجنوب الذي اوﺣى لنخلته
فكانت الوتد األقوى ليتكئوا
وشمس ثم خارطة ٌ
وقام نھ ٌر
ٌ
كانت له خبرا ً فالھور مبتدأ ُ
2008 \ 8 \ 25

خاتمة النساء
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ق
ھي ضفة ٌ وسطى ,وﺣزني زور ُ
ق
والحل ذكرى تستفيق وتخف ُ
أنا لست في رأس الحوادث كي أرى قدري
ق
وأجرح فكرة تترقر ُ
ق
مابين ﺻمتي والھدوء مسافتان تترجمان متاھتين فأغر ُ
يتثائب الكرسي ...
ق
ليلي ال ينام وفي المدى ﺣل ٌم وشي ٌء أﺣم ُ
ي الكالم ،
شي ٌء رماد ُ
عيونه ظني
ق
وأﺣرفه اﺣترا ٌ
ق ينط ُ
ال رزق لألموات
ﺣظٌ ميتٌ يسعى
وبعض الموت ﺣي يرزق◌ُ
القلب
ﺣين اقترﺣتُ
َ
ق
كان لنبضه معنى يزقزق غربتين ويُخن ُ
ھي ضفة ٌ وسطى ..
وخلفي ال يُرى
ق
...وأمام جرﺣي لحظة تتحق ُ
إني أجيد مروءة المعنى
فيشكرني الكالم الن بوﺣي مغدق◌ُ
سأدخن امرأة
ق
ألعلن عن فمي رجال ً يدخن قلبه اذ يعش ُ
أنثى ارددھا كثيرا ..
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أبتدي متلعثما فيھا
ق
وھمسا ً انط ُ
أنثى تعلمني التذوق
ق
كلما المستھا بأناملي أتذو ُ
أﺣتاج أكتبھا
وأقرؤھا
وأﺣفظھا
أنا من دونھا ال أنطق◌ُ
ﺻبح من النارنج
ٌ
ﺣين يشق نافذة القميص
يطل فجر مشرق◌ُ
شفة ٌ كطعم النوم ،
خص ٌر اعجم ُي البوح ،
ثلج يحرق◌ُ
ٌ
الوﺻل يقلقھا
ويجلدھا الفراق
ق
وھكذا كي نلتقي نتفر ُ
تمشي.....
ترتل ما تيسر من جمال الروح،
ال تمشي،
ق
بلى تتموس ُ
المكان
تغزو العصافي ُر
َ
اذا تحر ُك مبسميھا
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فالمكان يزقزق◌ُ
ويذوب عط ُر البرتقال بھمس خاتمة النساء
فاستفيق واشھق◌ُ
مازلت أسھرھا،
يراقبني النعاس ،
يثرثر الذكرى اس ًى َ◌ ويؤ ّرق◌ُ
2008/12/27

ألف ليلة وليلتان

ولـم يـأت يـا شـھـرزاد الـصـبـاح
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ارتـيــاح
ونـام مـع االمـنـيـات
ُ
يــغــربـلــنـا ھــمــنا الـمـســتفـيـق
وكل الـھــمــوم ليــال مـــالح
خــرجــنـا الـى الـلـيـل النـسـتـطـيـع
الجراح
نـلـم الـنـعاس ..تفز
ُ
ﺻــحـونا بـنـا جـثـة ٌ ؛ اغـنـيـات
مباح
وﺣـزن لـذيـذ الـمـخاض
ُ
ونم ٌل يداعب خد االطار
لـصـورتـھـم قـبـل ان ..
فاســتــراﺣــوا
اكانت ﺣكايا ؟ فكيف الصغار؟
وكيف االراجيح نـامـت فـطـاﺣــوا
لرأيين ساروا ..غدا يرجـعون
بــوھــم ٍ◌ الن الــحــيــاة اقــتــراح
جديدون يا سـنـدباد الرﺻـاص
جــديـدون اغــواھــم االنـزيـــاح
بساطا ً من النار كان السبيل
لھم ﺣين غنوا ..
لھم ﺣين ناﺣـــوا
تصاويرھم لم تمت ..
والـجـدار سعـيد يـرافـقــھـم
ايــن راﺣــوا
الـى كـرة الـوھـم ھـل يـلـعـبـون
وكـل االمـانـي لـديـھـم مـــزاح
ﺻـغـا ٌر علـى الخـبـز اليـكـبـرون
بـريـئون أين الرغيف السماح
بـھـم يـغـرس الـغـيـم جـذر الـمـيـاه
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وھم يمطرون فتنمو الرماح
زجـاج مـنـاھـم اذا الـذكــريـات
فـصـول فـان الـضـبـاب افـتـتاح
ولم يحفظوا غير نص البكاء
ولم يأتھم – شھرزا ُد – الصباح
تـبـيـض الـصـحـارى وھم ينظرون
وتفقس خيال فيسمو الجماح
مـضـوا يقطفـون زھـور الـدخان
ولم يشھقوا غير خوف ففاﺣوا
ھـ ُم آخـر الـطـعـم الياسمين
الـلـقـاح
على الـنـحل ﺣـطـوا فـطـار
ُ
فـمـا يـكـتـبـون وثـلـج الـكالم
اجـتـيـــاح
يـذوب فـيـمـحـو سـنـاه
ُ
و ﺣـيـث تـسـاقـط ريـش الـضـيـاء
نـبـاح
نـمـا الزدھـار الـظـالم
ُ

وﻴﺴﺄﻝوﻨك ﻋﻨﻲ
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ﺒدأت ..ﻗﻴل ﻤﺘﻰ؟ ﻨﺎدﻴت ﻤﻨـذ أﻨـﺎ
ُ
ٍ
ﺒﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝروح ﺴﺎر دﻤﻲ
ﻤن أﻝف
ﻓﻲ ﺴﺎﺒق ِ◌ اﻝﻨﻤل ِ◌ ﻜﺎﻨت ﻗرﻴﺘﻲ ﻗﻠﻘـﺎ

اﺨﺘﻠﻔت ﻤﻌﻲ ﻜﻲ اﺤرث اﻝﺸﺠﻨﺎ
ﻤﻨذ
ُ
ﻝﻜـﻲ ارﺘّـل اطﻔﺎﻝـﻲ ﻝﻬـﺎ ﻤدﻨـﺎ
ﺜم اﺴﺘراﺤت ﺒﻐﺼن ٍ◌ ﻨﺎﻤـل ٍ◌ زﻤﻨـﺎ

اﻝرﻴﺢ ﻤﺸﻨﻘـﺔ ٌ◌ اوﻝـﻰ ﺴﺄﻋﺒرﻫـﺎ
ُ
اﻝﺒﺤر ﺨﺎرطﺔ ﻤﺎﺘت وﻫـم ﺒﺤﺜـوا
و ُ

أﻤوت اﻤﺎﻤـﻲ ﻓﺎﻝﺤﻴـﺎة اﻨـﺎ
ﻜﻲ ﻻ
َ
ﻓﻲ دﻤﻊ ﺒوﺼﻠﺘﻲ ﻜﻲ ﻴﻨﻘذوا اﻝﺴﻔﻨـﺎ

ﺒدأت ..ﻗﻴل ﻤﺘﻰ؟ ﻨﺎدﻴت ﻤﻨـذ اﻨـﺎ
ُ
اﺨﺘﻠﻔت ﻤﻌﻲ ﻜﻲ اﺤرث اﻝﺸﺠﻨﺎ
ﻤﻨذ
ُ

ٍ
ﺒﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝروح ﺴﺎر دﻤﻲ
ﻤن أﻝف
ﻓﻲ ﺴﺎﺒق ِ◌ اﻝﻨﻤل ِ◌ ﻜﺎﻨت ﻗرﻴﺘﻲ ﻗﻠﻘـﺎ

ﻝﻜـﻲ ارﺘّـل اطﻔﺎﻝـﻲ ﻝﻬـﺎ ﻤدﻨـﺎ
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ﺜم اﺴﺘراﺤت ﺒﻐﺼن ٍ◌ ﻨﺎﻤـل ٍ◌ زﻤﻨـﺎ
اﻝرﻴﺢ ﻤﺸﻨﻘـﺔ ٌ◌ اوﻝـﻰ ﺴﺄﻋﺒرﻫـﺎ
ُ
اﻝﺒﺤر ﺨﺎرطﺔ ﻤﺎﺘت وﻫـم ﺒﺤﺜـوا
و ُ

أﻤوت اﻤﺎﻤـﻲ ﻓﺎﻝﺤﻴـﺎة اﻨـﺎ
ﻜﻲ ﻻ
َ
ﻓﻲ دﻤﻊ ﺒوﺼﻠﺘﻲ ﻜﻲ ﻴﻨﻘذوا اﻝﺴﻔﻨـﺎ

ﺤﻴن اﻨﺘﺒﻬت اﻝﻰ ارﻀﻲ ﻤﺸت ﻗدﻤﻲ
ﺴـر اﺒـﻲ ﺤﺘـﻰ اﺠددﻨـﻲ
اﺤﺘﺎج 

أﺒﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻴـدري اﻨـﻪ رﺠـ ٌل

وﻋﻨدﻤﺎ ﻝـم اﻗـف ﺴﻤﻴﺘُﻬـﺎ وطﻨـﺎ
ﺤﺘـﻰ اﺠـددﻩُ  ..ﻴﺤﺘﺎﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻨـﺎ

ﻝﻜن ﺒﻨﺎﻨـﻲ ﻝـﻪ ﻤـن ظﻠـﻪ ﺒدﻨـﺎ

أﺒﻲ ﺤﻜﺎﻴﺎي  ،اﻤﻲ دﻫﺸـﺔ ﻴﺒﺴـت
أﻨﺎ أﻏﺎﻨﻴﻬـم اﻻوﻝـﻰ ﻤﺘـﻰ ﺤزﻨـﺎ

ﻝﺴت أرى
ﻗطﻌت ﻋﻤ ارً طوﻴﻼً ﺨﻠف ) ُ
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ﺴواي ( ﻝم اﻝﺘﻔت ﻋﻨﻲ ﺒﺼﻴص ﺴﻨﺎ
ﻜﻔـرت ﺒـﻪ
ﺤﻀﺎرة ُ◌ اﻝﻨﺎي ﻜرﺴﻲ
ُ
ي اﻝﻤـﺎء اﺸرﺒـﻪ
ﻓﺤﻴن
أﻝﻤس ﻋر َ
ُ

ورﺤت ُ◌ ﻝﻠﻘدح ِ◌ اﻝﻤﻜﺴـور ﻤﻤﺘﺤﻨـﺎ
وﺤﻴن أﺨﻠو ﺒﻠﻴﻠﻲ اﺴﻜـب اﻝوﺴﻨـﺎ

ﻻ ﻜﻴف ..ﻜﺎن ﻝﻬم ان ﻴﻤﻸ وا ﺒﺼري
ﻓﻜﻴف اﻋرف اﺴم اﻝذﺌب ..اﺨوﺘﻨـﺎ

وآن ﻝﻬـم ان ﻴﻬطﻠـوا ﻤزﻨـﺎ
ﻏﻴﻤﺎً َ
ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺌر اﻤﺎ اﻝذﺌب ﻝﻴس ﻫﻨﺎ

وطـن
ﺤﻠﻤت اذﺒﺢ رﺒﻲ ﻜـﺎن ﻝـﻲ
ٌ
ُ
وﻗﺒل دﻫس ِ◌ ﺴﻤﺎﺌﻲ ﻜﻠﻬـم ﺤﻤﻠـوا

ﻫرﺒت ﺒﻪ  ،ﻝـم ِ
أﻓﺘـد اﻝوﺜﻨـﺎ
ﻜﺒش
ٌ
ُ
ﺠﻨﺎزة اﻝﻤﺎء واﺨﺘﺎطوا دﻤـﻲ ﻜﻔﻨـﺎ

ﻗﻠـق
وﻴﺴﺄﻝوﻨك ﻋﻨﻲ ،ﻗـل ﻝﻬـم:
ٌ
اﺘـﻰ وآﻴﺘـﻪ ﻤـن ﻝـون ﺘرﺒﺘـﻪ
وﻗـل ﻨﺒﻴـﺎً ﻗدﻴﻤـﺎً ﻓـﺎت ﻤوﻋـدﻩ


اﺴﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺒـوح ﻝﻨـﺎ
ُﻴ َ
وﺤﻰ ..ﻴﻨز ً
ﺤﺎور اﻝطﻴن اﺴرى ﻝﻠﻨﺨﻴل ﺒﻨـﺎ
ﻤذ
َ
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ﺴﻨـﺎ
ُ ُﻓﺄﻴﻘظ اﻝوﺤﻲ ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤـر اﻝﻠ

huseinalqased@yahoo.com

http://alqasedpoetry.blogspot.com
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