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 امُلَقّدَسُة الّنْقَمُة

 
 مشاهدات مجنون"" تأمالت في نصوص مجموعة

 
 .. أنا شاهد عليها)

 رماح القصب الصفراءتحت ظالل 
 ضفادع لها فحيح، تزدرد األفاعي

 أنا شاهد عليها
مشاهدات مجنون من " قصيدة –خراف عمياء تحرس الراعي 

 ("عصر العولمة
 النقمة المقدسة" هي السمة المركزية الغالبة على مجموعة"... و

. تتجلى هذه السمة صارخة عارمة ليس من أول "حميد الحريزي"
قصيدة في المجموعة حسب، بل من أول مقطع في هذه القصيدة 
والذي استشهدت به اآلن. نقمة كاسحة تعبر عن غليان انفعالي 
هادر يكتسح كل شيء.. الناس بانمساخها السلوكي.. والحياة 

ح معانيها بتقلباتها الجذرية المنافقة.. والقيم والعالقات بانفسا 
 األصيلة.. والموجودات طرا بانحطاطها الوجودي: 

 أنا شاهد عليها)
 تحت ظالل رماح القصب الصفراء
 ضفادع لها فحيح، تزدرد األفاعي

 أنا شاهد عليها
 .(القصيدة نفسها –خراف عمياء تحرس الراعي 

 
.. وحميد حين يربط هذا التدهور البشري والحياتي المرعب 

عن وعي دقيق بما أحدثته هذه الثورة الماحقة  بالعولمة فهو يعبر 
في عالم اليوم من تفجرات جاء أغلبها سلبيا رغم المنافع العظيمة 
التي ال ُتنكر.. يعبر عن وعيه الدقيق هذا من خالل رفع سبابة 
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بوجه مجتمع أساء، بكل جهاته المرجعية، فهم طبيعة هذا  االتهام
المد التغييري الذي ال ُيقاوم في مجال العالقات والهوية وتماسك 

 الوجود: 
 في قاعات الدرس)

 يعلمنا فن الخطابة اخرس
 ومتسول أعمى

 يعلمنا فن ادخار الفلس
 الحيوشيخ 

 .(القصيدة نفسها –ُيعلمنا فنون المنكر والرجس 
 

مشاهدات ) ين يضع حميد عنوانا مفارقا لقصيدته هذه هو.. وح
مجنون في عصر العولمة( فإنه يعبر عن هذا التناقض الشامل الذي 
يسم حياتنا.. تناقض يكاد يودي بما تبقى لدينا من ذخيرة بصيرة 
نحاكم بها المتغيرات والتحوالت إن لم يكن قد أودى بها حقا.. 

منطق" وهو يغطس في " أتي منتناقض مربك ال ينفع معه تقييم ي
الالعقل".. " لجة الالمنطق حتى أذنيه.. أو من عقل وهو يعيش زمن

كلها، بدءا من القصيدة   وهذا التناقض يسم قصائد المجموعة
دت " التي استشهمجنون من عصر العولمة مشاهدات األولى "

القصيدة  ، وانتهاء بالمقطع الختامي منبمقطعها االستهاللي
 :الب الروح"األخيرة "ك

 َتَعَود  )
 كالب    عواءَ 

 الروح
 أو اسُكب  الدمعَ 

 لتروي
 براعم 
 الزهور

 أو فتش لك  عن  مأوى
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 بين
 ماليين
 القبور(

 فالنه" وحين يفتتح حميد مجموعته بجملة "أنا شاهد عليها
اول السياسيون العولميون يمسك بالحقيقة المؤصلة التي يح

الحق على خراب هذا العصر ، وهي أن الشاهد تغييبها، بل محوها
فهو الجسور الذي  لذي يحاول اإلمساك بشعلة الشعر.هو اإلنسان ا

لرائي الذي يستشرف الخراب المقبل.. .. وهو ايرى عمق األشياء
ة العقل المجنون" الذي يستطيع محاكمإنه " –بلغة حميد–ولنقل 

 : دوامة االنحطاط والتمزق
 أنا شاهد عليها)

 ب الصفراءتحت ظالل رماح القص
 ضفادع لها فحيح، تزدرد األفاعي

 أنا شاهد عليها
قصيدة "مشاهدات مجنون في عصر  –راف عمياء تحرس الراعي خ

 .العولمة(
 

" الدمار والمفارقات وبالمناسبة فإن موقف "الشاهد على عصر
الوجودية الكاريكاتورية يستمر في أغلب نصوص المجموعة في 

، أو في صورة نقل صورة مدمرة ّيناورة إعالن شهادة مباشر كما بص
 : فزعة لهذا التدهور العجيب الصادموأمينة لكنها م

 تعالوا هلموا سراعا  )
 ألخبركم بالنبأ الخطير

 لقد ُتّوَج الثوُر أميرا  
 وصار الحماُر وزيرا  

 تعالوا
 نزَف التهاني

 وأطيب األماني
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 لكل  أصحاب  الذيول
 للكالب  والقرود  والعجول

 فخامة  األميربأمر من 
 -بأمر العجل الكبير:

 الكُل على األربع يسير 
 يغطي أسَتُه بذيٍل جميلٍ 

 يزيد إذنيه طوال
 ويتقن صوَت النهيق  

 (.-صيدة" إمارة العجول"ق-كر األصوات  صوُت )المدير(؟ َمن قاَل أن
 

، لطبيعة التساؤل األخير ومضمونه ولو تنبهت، أيها القارئ الكريم
لفضح السمة وشكله التهكمي الصارخ الذي يوظف موروثا قرآنيا 

لتي ، فوق الصياغة التساؤلية االمتردية لجهة مرجعية، فستجد
 :تتسيد في أغلب نصوص المجموعة

َمت نا) ك   هل َتعر ُف سرَّ ح 
 -في:

 أ قفال  فمك  
َمتنا ك   هل ُتدر ُك ح 
؟  ؟في تكبيل  َيدك 

نا إنّا خلَّصناك   -:يا جاحدا  َحقَّ
 من ُذلِّ السؤال  

 إنّا  أغلقنا أُذنَيَك وأعطيناَك 
 ))النَّقال((

ُكم  خلَّصناُكم من وحشت 
 خلَّصناكم من ُغربة  الغرب  

 وَمن  
 (  -السلطان"بركات قصيدة "  –الَوحدة  والَكرب  

 : .. أو
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 انصهر الجلمدُ )
 ذاب الفوالذُ 

 بالسائل  اختلط السائُل 
 اندمجَ 

 المنقوُل في جسد  
 الناقل  

 ما عدنا
 -نميز بين:

 المجنون وبين
 العاقل

 َمــــــــــــــن  المسؤول وَمـــــن  
 السائل؟؟؟

 سالل القمامة زائدة
 القمامُة ُترمى

 في التيجان  
 ال حاجة لترجمةٍ 

 موحدة
 لغة الخوف  

 كما الضحكة
 الصرخة

 واحدة 
 ـــــن  جمع الجن معَمـــ

 الجرذ 
 لقضم  

؟؟؟ دماغ اإلنسا  (. -قصيدة "مطر الدوالر" -ن 
" التي للقارئ أن يقف طويال عند قصيدة "صديقي الشاعرويمكن 

تجمع في بنيتها بين التساؤل الجارح وموقف الشهادة الدامي 
لى لسان سبعة شهداء غدرت أحالمهم.. الذي يطرحه حميد ع



 

 

10 

هذه الروح الساخرة ، فإنك ستجد أقول فوق الصيغة التساؤلية
رارة.. مرارة موقف السوداء التي تزرع في روحك أقصى غصص الم

: إلى الضحك أم ر فيه" متصارع ال تعرف إلى أين تفنفسي "جنوني 
 : إلى البكاء

 العالم مشغول بسر عولمتنا)
 تمثلنا ))الدي(( فهي الرأس

 ،أل))مقراطية(( ذيل
 ال نقبله يجرح عزتنا 

 الحرفنحن علمنا الناس سر 
 وسر النهب وسر))الكرف((

 فليتوجه كل العالم صوب قبلتنا
 (. -مقطوعة "الرقم المنحوس" –مشغوف بسحر  عولمتنا  فالعالم
 .. أو:

 ممنوع )
 احتضانُ 

 المطرقة  للمنجل  
 محظورُ 

(( في األعلى  وضع ))الخيار 
(( في األسفل  و))الطماطة 

 ممارسة الموت  
 في الشارع  مقبول

 أما الفرحَ 
 محظور حتى

 خلف الباب المقفل
 إياَك 

 ان َتبلَّ ريقَك 
 .(-قصيدة "بانوراما نزيف القصب" –بـ ))المنكر((..  

  



 

 

11 

، إليه سريعا أشرت.. وهناك أيضا توظيف الموروث القرآني الذي 
تسي ، وهو توظيف يكلذي يتكرر في أغلب نصوص المجموعةوا

الالمعقول  فرضه السياق؛ طابع يبالطابع التهكمي المرير ذاته
نا، مهما كانت " الذي نحياه والذي يمزق ثوابت حيات"الجنوني 

 :    مقدسة، بال رحمة
 كيف)

 لك ولدي
 ان تقرا 

 ))باسم ربك األكرم((
 -احرقوا القلم وقالوا:

 (( الذي يعلم ))باأللم(())اقرأ باسم ربك ))الملثم
 علم الطفل ماال يفهم((

 آه لو تعلم
 والشك انك تعلم

 له الملثم((ان ))اإل
 بدماء أبيك

 تيمم
 يا طفلي

 ممنوع عليك
 .(-قصدة "حقائب األمير" –ان تحلم 

 
 :وهذا توظيف غير مباشر أفضل نسبيا، .. أو

 حصد الموت  شبيبتنا)
 شابت رؤوس الصبية

 أعجاز
 نخٍل نمشي

لَّ العود وأنكسر  نَح 
 الظَّهر  
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 حللنا لكم صيد البر
 وصيد النهر 

 مباح لكم ذو الريش 
 وذو القشر

 ولكن إيــاكم
 أن تصطادوا 

 ."من قصيدة "الكأس السوداء –الفقر 
 

 الشاعر                                                                                       
 يحيى السماوي
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 ُمَشاَهَداُت َمْجُنوٍن ِفي َعْصِر الَعْوَلَمِة

 
((1)) 

َهاأَنَا  ٌد َعَلي   َشاه 
َراء   ف  َماح  الَقَصب  الصَّ اَلل  ر  َت ظ   َتح 
ي ٌح، َتز َدر ُد األ ََفاع  ي 

ٌع لََها َفح   َضَفاد 
َها ٌد َعَلي   أَنَا َشاه 

ي ُرُس الَراع  َياُء َتح  َراٌف َعم   خ 
***** 

((2)) 
َصانا  َعَرب ّيا   ي ح  َتط  َماٌر َيم   ح 

ه    ُيَعلُِّق َشَجَرَة نََسب 
َق ُمَؤخَِّرت ه  َو..  ق الََدة  َفو 

ي ن غ((  َيُجرُّ َخل َفُه طَائ َرَة ))ال َبو 
***** 

((3)) 
َنان ه   َم أَس  َلُع طَق   َيق 

ز   ات  ال َجو  َر ب ه  َحبَّ س   ل َيك 
َرهُ   َوُيَقلُِّم أَظَاف 

ار ي  ال ُقُبور   َول  َحفَّ ع   ب م 
***** 

((4)) 
َلى يٌَّة ثَم   َغَجر 

ُد لَح    َن))الَهَجع((ُتن ش 
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َذنَة  ال َحيِّ  ئ  ق  م  ن  َفو   م 
ة   يَّ ط   ال ُمَزيََّنة  بالّدوالََرات  الَنف 

***** 
((5)) 

َنا يَنت   ُقط َعاُن َمد 
يمَ  ر س   َتَعاُف ال ب 

َراَق َور د  ال ُجور ي ُم أو   َوَتل َته 
َنا َيت  ُر َقر  ي   َحم 

ق   ل َم الَمن ط  ُس َساَسَتَنا ع   ُتَدرِّ
الَء   ب  َوال َجرِّ َوُدُروسا  ف ي اإلم   َوأََدَوات  النَّص 

***** 
((6)) 

 َتَتَزيَُّن ُصُدوَرُهنَّ 
َعٍة ب ُكَراٍت   ب َقالَئ ٍد ُمَرصَّ

ل طَان   ن  َبَراز  السُّ  م 
 ن َساءٌ 
نَ  ٍر م  ُب إالَّ ب أم  ( الَ ُتن ج  ي ب   ال َوال ي ) َقض 

***** 
((7)) 

ر س    ف ي َقاَعات  الدَّ
 ُيَعلُِّمَنا َفنَّ ال َخطَاَبة  أخ َرٌس 

َمى ٌل أع   َوُمَتَسوِّ
َخار  ال َفل س    ُيَعلُِّمَنا َفنَّ إدِّ

ُخ ال َحيِّ   َوَشي 
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س   ج  َكر  َوالرِّ  ُيَعلُِّمَنا ُفُنوَن ال ُمن 
***** 

((8)) 
َرة   ن  ُسوق  ال ُخض   م 

َتاهُ  ظَام  َمو  َسُه ب ع  َلَُ ك ي   َيم 
 َيط َحُنَها

مَ  زا  َوَيع  َها ُخب  ن   ُل م 
!!! ظَام  ال ُفَقَراء  َيوم  ع  ّيا  ب َكال س   َغن 

***** 
((9)) 

َرَسة  ال َكَتات يب   ي  َمد 
 ف 

ُرُس َفنَّ الطََّيَران    َيد 
َية   َووِّ ُر النُّ َفَران  ُيَحضِّ  ب ال َبُخور  َوالزَّع 

ل َمان    َوَيَتَعَلُم َفنَّ نَُكاح  الغ 
***** 

((10)) 
ي  نَّقال َك أُن ظُر  

 ف 
ر   (( ال َقه  َجات  َرأَ ))َمس   ل َتق 
ر   (( ال ُعه  َيَوات  د   َوَتَرى ))ف 

َودا   ُل ف ي طُُرقاٍت َتُنزُّ َذَهبا  أَس  َك َتَتَسوَّ  َواُمُّ
***** 

((11)) 
نٍ  َلُم ف ي أَيِّ ُحض  يُّ اَل َيع  رِّ ُر السِّ ب   ال ُمخ 

ُه؟؟ ُقُد اُمُّ  َتر 
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َلُم أي نَ  ُه َيع  نَّ ُف َقَلَمهُ  َولك  ي ال ُمَثقَّ  ُيخ ف 
س    َتَعلََّم َفنَّ الرَّق ص  َوال َمصِّ َوالَّلح 

َمهُ  ر ُف ك َتاَبَة إ س  ُه الَ َيع  نَّ  لك 
***** 

(12) 
ع   ُن َمن  َعلََّم ال َبَشَر َفنَّ ال َبي   نَح 

َشاء  َبّكاَرة  َفَتَيات َنا  ب غ 
َنُع طُُبوَل ال َفَرح    نَص 

َدل َناَها َتب  ةٍ   إ س  يَّ ن  ي  َيٍة ص  ش   ب أغ 
َلُة ))َبّكاَرت َنا(( ُكلَّ األ َر ض    َغطَّت  طَب 

)) ن  طُُبول  ))ال َعر ض   َرَقَص ال َعالَُم َعَلى لَح 
ن ع   ٌل َعَرب يُّ الصُّ ن َيا طَب  ي الدُّ َخَرُة َماَله   َمف 

***** 
ق ُم ال َمن ُحوُس )  (الرَّ

 
رِّ 

ُغوٌل ب س  َناال َعالَُم َمش  لََمت   َعو 
أ ُس  َي الرَّ (( َفه  ي  ُلَنا ))الدِّ  ُتَمثِّ

ُة(( َذي ٌل  يَّ َراط  ))ُمق   ،أل 
َتَنا زَّ َرُح ع  َبُلهُ  َيج   الَ نَق 

رَّ ال َحر ف  
َنا النَّاَس س  ُن َعّلم   نَح 

رَّ 
ب  َوس  رَّ النَّه 

(( َوس   ))ال َكر ف 
َنا َلت  ب  َب ق  َه ُكلُّ ال َعالَم  َصو   َفل َيَتَوجَّ

َنافَ  لََمت  ر  َعو  ح  ُغوٌف ب س   .ال َعالَُم َمش 
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 إَماَرُة اْلُعُجوِل

 
َراعا   وا س  ا َهُلمُّ  َتَعالَو 

ير   َبأ  ال َخط  رَُكم  ب النَّ  أل خ ب 
را   ي  ُر أم  َج الثَّو   لََقد  ُتوِّ
ي را   َماُر َوز   َوَصاَر ال ح 

ا  َتَعالَو 
َهان يَ   نَُزفُّ التَّ

 َوأَط َيَب األ ََمان ي
ُيول   َحاب  الذُّ  ل ُكلِّ أص 

الَب  َوال ُقُرود  َوال ُعُجول    ل ل ك 
ر   ي  ن  َفَخاَمة  اأَلم  ٍر م   ب أَم 

: ر  ي  ل  ال َكب  ج  ر  ال ع   -ب أَم 
يرُ  َبع  َيس   ال ُكلُّ َعَلى األَر 

لٍ  ي  َتُه ب َذي ٍل َجم   ُيَغطِّي إس 
ال   ه  طُو  ي ُد أُُذنَي   َيز 

َت  ُن َصو  ق  َوُيت ق  ي  ه   النَّ
((؟؟ ي ر  ُت ))ال ُمد  َوات  َصو   َمن  َقاَل أَن َكُر األ َص 

ُن الثَُّغاء   َذُب األ َل َحان  لَح   أَع 
َغاء   ُت الرُّ ٍت َصو  َمُل َصو   َوأَج 

َباحُ   النُّ
َباح   د  الصَّ ي  َمُل أَنَاش   أج 

رُ  ي  م  ُش َوَيُموَت الضَّ َب ال َعي  ي   ل َيط 
***** 
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ي    ر  ف ي َزَمن  ال َحم 
ي رٌ  ُر َيُقوُدُه َضر  ي   ال َبص 

ر   ي   ف ي َزَمن  ال َحم 
ي رٍ   الَ َحاَجَة لََنا  َبَفَرز َدٍق أَو  َجر 

را   ي  ُر َشع  ع   َصاَر الشِّ
ر دا  

اُد ق  َبَح ال َقرَّ  َوأَص 
ُهوَر ال ُقُرود   َتَع ُجم   أَم 
ر َدهُ 

 َفاَق اإل  ن َساُن ق 
الَب   ي َوال ك  ق َرار  األ ََفاع   والظَِّباء  ب إ 

ُك  ح  ر ُد ُيض 
 َما َعاَد ال ق 

َتَحقَّ آَيات  الثََّناء   اُد َواس   َتَقر َدَن ال َقرَّ
را : ُر أَم  ي  َدَر األ َم   -أَص 

ما   ي  س  َرُعوا ُكلَّ األ َر ض  ب ر   إز 
ر ُقوا ُكلَّ   أَن واع  ال وُرود   َواح 

ي ر  َضُروَرةٌ   َما َعاَد للَحر 
َياسا  ل   ر  َفل َيُكن  أَك  ي  ع   لشَّ
***** 

َحى ل ُكلِّ ال ُعُجول    َمر 
ُيول   َحاب  الذُّ نَا أَص  َياد  َحى أل َس   َمر 

ي حُ  ق  نَص  َلى النَّه   ب أَع 
رٌ  ي  ٌر...ُكلَُّنا َحم  ي   ُكلَُّنا َحم 

ُصمُ   ب ُذُيول َنا نَب 
ُسمُ   ب َبَراز نَا نَر 
ي ر   ل َنا ال َغز   ب َبو 
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ر   ي  َعارا  ل َل َم   نَُخطُّ أَش 
 لَم  نَُعد  ب َحاَجٍة ل ل ُقُدور  
 َوالَ ل ل َمَساك ن  َوال ُقُبور  
 َما َعاَد ل لظُّل م  َمَكانٌ 

رَ  ي   أَل َف اإل ن َساُن ال َحم 
رَ  ي  ع  َرَة َوالشَّ ي   َشارََكُهم ال َحظ 

رُ  ي  ف  ُلَو الصَّ عا  َوَيع  ي  ت ف  َجم   َفل َنه 
رُ  ي  رُ  ...َعاَش األ َم  ي   َماَت ال َخف 

رٌ ُكلُّ  ي  ٌر.... ُكلَُّنا َحم  ي   َنا َحم 
***** 

َنا، َد ُحّكام  ن  نَا ال َحلَّ ع   َوَجد 
َغال    ال ب 

(( الَ َحاَجةَ   لََنا ))ب َرأ س  ال َمال 
م   ر ه   ب أَم 

ن  َشرِّ ال َكالَم   نَا م  ر   َتَحرَّ
م   ر ه   ب أَم 

َن األ َث َقال   ن ا م  ر   َتَحرَّ
: ر  ي  ر  ال َحم   -ب أَم 

ٌر  ي  رٌ الَ ع  ي   َواَل نَف 
ي ر   ر  ال َقد  ل  الثَّو  ل  َعق   ب َفض 

ُل(( د  َع ))ال ع  ُل َوُرف  َضَنا ال َعد   َعمَّ أَر 
َهب  ))اإل ن َسانُ   ((َفل َيذ 

                                                           

 ( ما ُتْحَمل بِه األثقاُل َعلى ظْهِر الخيوِل والبغاِل والحميِر. )
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ر   ي  م  َوب ئ َس ال َمص  ي 
 ل ل َجح 

ي رٌ  رٌّ َواَل َسر 
 َما َعاَد ُهَناَك س 

ائ س   نَا ب َحاَجٍة ل لسَّ  َما عد 
خ  الَ َحاَجَة  ار  س   لََنا ب الصَّ  َو ال َهام 

ب  َذي لٍ   َفُكلُّ َصاح 
رٌ  ي   أَم 

اقٍ   َوُكلُّ نَهَّ
ي رٌ   َوز 

َران   زَُّة ل لثِّي   ال ع 
ف َعةُ   َوالرِّ
ر   ي   ل ل َحم 
***** 

))َز(( ب ال َمال   َنا ال   أَل َحق 
را   ي  َبَح ُكلُّ أَمٍر َيس   َفأَص 

ي سا  
يُّ َرئ   َصاَر اأُلمِّ
ة  َوَعال ُم الذَّ   رَّ
را   ي   َخف 

رُ  ُلَنا األ َث ي  ج   ع 
ه   نَي  ر 

 َقَلَع ق 
ُر نُورا    َفَصاَر الثَّو 

َة َعّنا ُف ال ُغمَّ ش   َيك 
رُ  ي  ي ه  نَس   َوب َهد 

ُد(( ي  ش  َم ))الرَّ  أَخ طَأَ ال ُحك 
ُن(( ي   ظُل َم ))اأَلم 
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ر   ي  َتن  أ ي  ال ُمس  ُب الرَّ  َصاح 
 -إ ذ  َقاَل:
َمَة  ك  ن  َرأ س  ُخُذوا ال ح   م 

ي ر   ر  ال َقد   الثَّو 
ر   ي  َر ال َحم  َخُسوا َقد   الَ َتب 

َراعا   ا س   َتَعالَو 
ر   ي  َئُكم ب ال َخَبر  ال َخط   أل ُن ب 

را   ي  ُر أَم  َج الثَّو   ُتوِّ
ي را   َماُر َوز   َوَصاَر ال ح 

***** 
 األ ُُسوُد َخَلَعت  أَن َياَبَها

م   َد ال َيو  ي   َوَما َعاَد َبع 
 رٌ َزئ 

قا   ي  ئ ُب َصاَر ل ل َحَمل  َرف   الذِّ
َق  ي  ه  َغاَء والثَُّغاَء َوالنَّ  ال ُكلُّ أََجاَد الرُّ

وَ  َضُع الَجر  ُز َير   ال َعن 
طَّ  ُو َراَفَق ال ق   َوال َجر 

ي قا   طِّ َصد   َفَصاَر ال َكل ُب ل ل ق 
َلَب  َشُق الثَّع  َوُة َتع   الََّلب 
َكُح أُمَّ اأَل َصاُن َين  ر  َوال ح  ي   م 

 ال ُكلُّ َسَواءٌ 
زُ  ُف َوال َقاف  اح  اك ُض َوالزَّ  الرَّ

رُ  ي   َوَمن  َيط 
ُب النُُّمورَ  ز الُن ُتَداع   ال غ 

(( نَُدورُ  ل  ج   ُكلَُّنا ف ي َفَلك  ))ال ع 
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ر   ي  ف  ُت الصَّ َهَشَنا َصو   أَد 
رٌ  ي  ٌر ُمث   َما َبالُُكم  َما َعاَد ُهناَك أَم 

َلُكم(( ج  ُسوا ))ع   َقدِّ
َشاَرةَ  َسار ُعوا نِّي ال ب   ُخُذوا م 

ُيول   َحاب  الذُّ َبَحت  أل َص   أَص 
 اإل  َماَرةُ 

را   ي  ُر أَم  َج الثَّو   َفَقد  ُتوِّ
ي را   َماُر َوز   .َوَصاَر ال ح 

 
 2010آب 
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 ـْوَداُءاْلَكْأُس الســــَّــ

 
ن   َن الَخطَّي  ُوٌد َبي  ٌب أَس   ثَق 

ٌف ُمظ ل ٌم  َن ال َفخ َذي ن  َكه   َبي 
رُ  ه  ُر َوَيطُوُل الدَّ َتدُّ ال ُعم   َيم 

ُبرُ  ُبَنا الَ َيك   َوثَق 
َودا (( ر 

َبَح ))م  ُر(( أَص  ف   ُجلَّ َما َبَلَغُه))الصِّ
ن   َن ال ُكَرَتي   َيَتطَاَوُل َبي 

)) ه  َحَلت  ك  َحُث َعن  ))م   َيب 
َصاُبهُ   إ ن ت 

ه   َداج  َفاُخ أَو   إ ن ت 
َي  َخَرُتَناه   َمف 

ه   طَالَت  ت  رِّ اس 
ُووٌس ب س   َمه 

َصر  النَّظَر    ُمَصاٌب ب ق 
ت  َوال َبظ ر   َر اإل س   الَ َيَرى َغي 

ُجدَ   ُيطَالَُب ُكلَّ ال َعالَم  أَن  َيس 
)) ه  َماَمت   ))ل ع 
ت ه   ي ُخ أُمَّ  َتار 

ُدهُ   َمج 
زَُّتهُ   ع 

ُهوٌن ب ان ت َصاب  َقاَمت ه    ُكلٌّ َمر 
رُ   َين َكحُ  َتن ك  ُه َوالَ َيس   َكفَّ

رُ  ف  َتغ  َتُه َوالَ َيس  يَّ َكُح َمط   َين 
َكَح ُكلَّ ال َعالَم   َر أَن  َين   َقرَّ
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ه    َير َكُع ُكلُّ ال َعالَم  ل َقاَمت 
ه   َمت  ع  ُح ب ن   َوال ُكلُّ ُيَسبِّ

م ((  ُصن َعت    َفُكلُّ ))ال َمَراه 
ه    ل َصالََبت 

ُجوٌد ف ي أَل واح  الطِّ  ن  َمو   ي 
َمَر َوَباب َل   ف ي َسو 

ه   ُكُرُه ف ي َمل َحَمت  ش  َيذ  ل َجام   ج 
َرت ه   َتاُر رََكَعت  ل ُقد  ش   ع 

َحَلُتَها ك  (( (())م  ه  َود  ر 
 َهاَمت  ))ب م 

َودُ  ُب األَس   هَذا الثَّق 
َغى  َقائ ٌم ف ي ال َمب 

َبد   ٌب ف ي ال َمع  ي   َمه 
ه  ف ي  ُهوٌّ ب ُبَصاق  ه  َمز  (( َخال ق  َحَلة  ك   ))م 

َبدَ  لَى أَن  ُيع   ُهَو األ َو 
َنا ع   هكَذا َجاَء ف ي َمَراج 

َنُد:  -هذا َما ذََكَرُه ال َخَبُر ال ُمس 
طُورٍ   ُكلُّ َمف 
طُورٍ   ُكلُّ َمش 
ه   ت  صَّ ن  ح   م 

ه   َلَكت  ٌد ف ي َمم  ُفوٍر َعب   ُكلُّ َمح 
 ُهَو ال َخال ُق 
 ُهَو ال َخان ُق 

ُق ُهَو   ال َباص 
) ه  ي َخ َحَضاَرت ه  ))ُكَرَتي  ُز َتار   -:( ُتوج 
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ُب   أَنَا الاَلع 
َباُب(( ُكَرات ي  َو))الق 

َبرُ   أَنَا األَك 
 أَنَا األَق َدرُ 

ُة َدَفَقات ي؟؟  َمن  لَُه ُقوَّ
َوُد((؟؟ ر 

 َمن  لَُه هذا ))ال م 
د   (( َوُربَّاُن ال ُمَقوِّ اد  ُت ))ال َقوَّ  أ نَا َصو 

َلىأَنَا ا ُد اأَلع  يِّ  لسَّ
َمى ُل اإل له  اأَلع   أَنَا َوك ي 

َمى ع  األَس  ي  ي ال َقط   أَنَا َراع 
رُ  ُل أَنَا اآلخ   أَنَا اأَلوَّ
َحدُ  ُد اأَلو  ي 

 أنَا ال َوح 
َبدُ  ُبوُد َوأَنَا ال َمع   أَنَا ال َمع 

ي َماُر ب َيد   اأَلع 
َيار ي َياُر د   ال د 

 األَق َماُر أَق َمار ي
يأَنَا  َتد  ي َوال ُمه   ال َهاد 

َوُد(( ُب األَس   أَنَا األَنَا أَنَا ))ال ثَّق 
ظَمُ  لُوُد اأَلع   أَنَا ال َمو 

ُل   أَنَا اأَلوَّ
 أَنَا األَق َدمُ 

َهم   َهم  َفل َيف   َمن  َيف 
ُش  ي  َهم  الَ َيع   َوَمن  لَم  َيف 

 َوالَ ُيولَدُ 
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***** 
)) نِّ ي ُك ال ج  ٌم ))د  ي   َعظ 

َرَق َجا َيَتهُ أَح   ر 
َرانُ  َرة  ن ي  َتع  َقى ُمس   َكي  َتب 

َها(( َحَلت  ك   ))م 
)) َود  ر 

ُج َشَبَق ))الم   ُتَؤجِّ
َوَته    أََداَم  نَش 

َساء   ت  َرت ه   ب اح   َخم 
(( ))ب ال َكأ س   َود   األَس 

َها ي  ك   لَم  َيب 
 لَم  يَتأََس لََها أََحدٌ 

َرَق  ي با  أَن  ُتح  َس َغر   لَي 
ي با   َنَق َوالَ َغر   أَن  ُتش 

َوت ه   ل  نَش  ن  أَج   م 
ن   ل   م  ه   أَج  طَالَت  ت   َدَوام  اس 

دُ  َحَلُتَها َتَتَجدَّ ك   م 
َوُد(( َما َكانَت  ُتُولَدُ  ر 

الَ ))ال م   لَو 
َوُد(( َما َكانَت  ُتوأَدُ  ر 

الَ ))ال م   َولَو 
)) نِّ ي ُك ال ج   َخال ٌد ))د 

َيَتهُ  ا َجار   أَمَّ
َوُد(َفال َتَهَمَها   ))اإل لُه األَس 
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 َمْن َيْرُجُم الشََّياِطْيَن ِفي َبَلِدي؟؟؟

 
ن َيا  ف ي ُكلِّ الدُّ
 َتَتَساُقُط ُزُهورٌ 

اق    َوَسَط أَُكفِّ ال ُعشَّ
َرادٌ   َوأَو 
 ُتَزيِّنُ 

َباَيا  َضَفائ َر الصَّ
 ، َوَحل َوىلَُعبا  

َق ُرُؤوس    َتَتَناثَُر َفو 
 اأَلط َفال  

ط رٍ   َشالاّلُت ع 
ع   ار  َه الشَّ ُل َوج  س   َتغ 

 َخَوات ُم َفَرٍح 
 ُتَزيُِّن اأَلَصاب عَ 

اَماٍت   النُُّجوُم َحوَّ
َرارَ  ُم األَش  ج   َتر 
 ف ي ُكلِّ ال َعالَم  
ي  إ الَّ ف ي َبَلد 

ٌت َوُدَخانٌ   نَاٌر َوَمو 
َم َبابا   َتُح ل َجَهنَّ  َتف 

ن ي ُبُيوتا    َوَتب 
طَان   ي   ل لشَّ

***** 
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ُق َور َدة  َتَمنَّى    ال َعاش 
ه   ن  ض   َسَقَط ف ي ح 

 َرأ ٌس 
ُلو آَيات    َيت 

ر   ك   الذِّ
يَّاُتَنا َدار   ج 

ُروَقةٌ   َدٌم َوأَط َراٌف َمح 
 َضَفائ ُر َصَباَيانَا
َرات   ي ُشَجي  ك   َتب 

اء   نَّ  ال ح 
ُروَقةَ   ال َمح 

ارَ  َج النَّ طَُنا أَجَّ  نَف 
 َوَحَجَب النُّورَ 

ن  أَق َدم  ال ُعُصور    م 
ن  َباَبَل َوآُشورَ   م 

َرانَ  ي   نََرى ال َحَرائ َق َوالنِّ
ءَ  و   َوالَ نََرى الضَّ
 إ الَّ ف ي ال ُقُصور  

َياءَ  ُر األَن ب  ُسَل  نَُصدِّ  َوالرُّ
ر دُ  َتو   َونَس 

ت    ُدَعاَة ال َمو 
ل    َوال َقت 
َنا  َبَرع 

ل    ف ي َفنِّ ال َقو 
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َنا َسك   َوأَم 
ل   ه  ع  السَّ َتن   ب ال ُمم 

نَا ر   َوَقرَّ
ل   َي ال َعق   نَف 

 َقَتل َنا
نا    ُحَسي 
 َوال َحالَّجَ 
عَ   َوال ُمَقفَّ

َصاف يَ  َنا الرَّ م   َوَحرَّ
ّواَب   َوالنَّ
ي  َوال َمَعرِّ

َنا اَت َوأَلَّه   َقَتل َنا الذَّ
 أُول ي
ر    اأَلم 

 َقَتُلونَا َعطَشا  
ر ي  َوَعُدونَا ب أَن َهاٍر َتج 

 ب ُزالَل  ال َماء  
 َبن  َوالَّلَ 

ر    َوال َخم 
َرحُ  َنانا  نَم  ما  َوج  ي  َها نَع  ي   ف 

ر    ف ي ال َقب 
 -:لَُكم  

رٌ   ف ي ال َجنَّة  ُحو 
َرٌق  َتب  ل َماٌن َوإ س   َوغ 
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َكَماٌت   َوُقُصوٌر ُمح 
َرُق   الَ ُتس 

 َفَما لَُكم  َوَحَوار ي  األَر ض  
ث   ))الطَّم  ر ُفُكم  ب   ((ُتق 

ر يِّ  ه   الشَّ
 -:َحلَّل َنا

َد ال َبرِّ   لَُكُم َصي 
ر   ه  َد النَّ  َوَصي 

ي ش    ُمَباٌح لََكُم ُذو الرِّ
ر   ش   َوُذو ال ق 

طَاُدوا يَّاُكم  أَن  َتص  ن  إ   لك 
رَ   ال َقه 

َنا ُر َعَلي  َتَلَط اأَلم   إ خ 
َماَحة   َن السَّ  َبي 

 َوال َفَخاَمة  
 إ ن َدَمَج اإل ث َناُن ب أَف َواج  

))  ))الََّلطّاَمة 
واَلر   َفُع ب الدُّ  َيد 

َياَبة  َصالَُتهُ  ى َبال ن   ل ُتَؤدَّ
ر  ُواَلت ه   ُغوٌل ب أَم  ل طَاُن َمش   َفالسُّ

جِّ ال َبي ت  
ن  ح  َثَر م   أَك 

ي ال َبي ت    َفف 
ُل َعاَرُه !!! س   َيغ 

ُت  ي ال َمو   ف ي َبَلد 
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نٌ  ط  َتو   َوَباٌء ُمس 
ي َعارٌ  ف ي َبَلد  ُب ش   النَّه 

ي ُل  ف ي َبَلد   ال َعد 
ر    ب ال َقه 

َشرُّد   ف  ب التَّ  ب ال َخو 
ر    ب َنش 
ر    الشَّ

ر    َوأََشدُّ َما ف ي اأَلم 
ت   ُد ال َمو  َبَتَنا َحص  ي   َشب 

َية   ب   َشاَبت  ُرُؤوُس الصِّ
َجازُ   أَع 

ي ش   نَخ ٍل نَم 
 نََحَل ال ُعوُد َوان َكَسرَ 

رُ   الظَّه 
َد ال َبرِّ   َحلَّل َنا لَُكُم َصي 

ر  َوَصي   ه   َد النَّ
ي ش    ُمَباٌح لَُكُم ُذو الرِّ

ر   ش   َوُذو الَق 
ـــاُكم   َـّ يــــــــ ن  إ   َولك 

طَاُدوا  أَن  َتص 
رَ   .ال َفق 
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 ))َنِشْيُج(( اّلِلَساِن

 
ّدا  آ))سف((  أَنَا آ))سف(( ج 
 أ نَا آ))سف(( َحّقا  آ))سف((
َف  أَ ))ن.. ن.. ن.. ن.. ن.. ن.. ن(( ش   أَك 

از َف لَُكم   ي النَّ ح   َجر 
ف  )ن.. ن.. ن.. نأَ  ّدا  آس   .. ن((ا ج 

ي َر ))الفر((ش   ُت  َحر   َما لََمس 
ق ُت  ي َوَما َتَذوَّ َم ))المح((ش   طَع 

 َما ُقل ُت إ نِّي ال َخا ))رق((
 َوالَ ُقل ُت إ نِّي ))العار((ف  

 لَم  أََتَعلَّم  َفنَّ 
))َمص((ُروف   ا ر((ف  َوالَ َفنَّ ال   ))الصَّ

ف   ّدا  ))آ((س  ٌف ج   أَنَا آس 
((ف   َنى لَم  ))أَتَعرَّ  َما َمع 

 ((وَف َوالَ ال ُخُسوَف KISSال  ))
َتاف   ح  األَك  س  ُت  م   َتَعلَّم 
 َتب عُت ))الخراف((ا ت  

فِّ  ر َب َعَلى الدَّ ُت  الضَّ  َوَتَعلَّم 

ّدي ُگَمر نَه بساَعه((  و))يا ُحوت الَباّلَعه ه 
ُعو   ب طُول  ُع))مر(( ))السل((طَان  أَد 

                                                           

( الزمةةي يرهه ةةا العةةاخ ععةةه خرةةون القمةةرن ظعةةا مةةعه     حةةو  يريةةه )

 ابتالعه. 
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ب  ُودَّ ال َجانِّ   أَُبخُِّر ل َكس 
ن  ))أَكو((ُن  َو  ))َما اكو((نُ  أَل  َعمَّ  الَ َتس 

(( َسانٌ  عا  ))إ ن  .. إ ن  ..إ ن   أَنَا  طَب 
ُدن ي  ال))رق((َص  ع   ُيس 
ُم  ))الفر((َصةَ  َتن   َوأَغ 

ُعن ي َعَمُل ال)) ت   ((اف  seeُيم 
أَل    -َعنِّي :إ س 

 ))الحر((َس  َو))القر((َصانَ 
َف ))أخر(( ُخُشوعا    َكي 

َبان   ه  م  الرُّ ي   ل )) عظات(( َزع 
ي َياد  ُت  ق  َلم  ))غي((ب   أَس   ل ل 
ُتوٌب َقَدر ي ن ي َمك  ي   َعَلى َجب 

 CANَفَما َذن ُب ))األمري((
ُتوٌب   هذا أَ))مر(( َمك 

ُذ َزَمان  ُمن 
ط رَ  ((  إ تََّهُموا ع  َنة   troll))الب ت  ت  ل  ال ف   ب أَص 

(( َرول ))ب ت   -))ه(( : َوال 
َجاٍب   َيَتَس))رب((  َخل َف ح 
))حر(( ُت ال  ي َكان  َمو  ر   MANَقالُوا ب َيد  األم 

 أَلَم   َتُك 
َمى((ُر؟؟ ))أع  ل طَان  ال   ب َيد  السُّ

ن  َقاَل : َونُ  -م   ال ُجوُع  أَه 
ن  رُُكوب  ال َعار))ي((؟؟  ؟م 

 إ ب ُن  ال َعَرب   -َمن  َقاَل :
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ُل أَس  ))فارا ((؟؟ م  َماٌر َيح   ح 
ُل ف ي َفنِّ ال))سم((ع    َفُهَو اأَلوَّ
ُل ف ي َرف ع  ال))زر((ع    َوُهَو اأَلوَّ

اُه  ف ي  َمن  َيَتَحدَّ
ح  َوَفنِّ ))الَرض((ع    َفنِّ النَّك 

َعُدُكم  !!!  َما أَس 
: ُسُدُكم   -ُكلُّ الّدن َيا َتح 

ئ َران ُب ف   ف ي ُدور ُكُم َماَلع 
د((َران  َما آَمُن ُمُدن ُكم  ب الَ ))ج 

َن ُحَفاة    َجَعل َناُكم  أُّمّيي 
ن  َشرِّ ))الحر((ف   نَاُكم  م   أَن َقذ 

ر((في ن  َشرِّ ال))س  ن  َشرِّ ))األسر((اف  َوم   َوم 
 ))أَمي((نُوَن أل َنَُّكُم اُّميُّونَ 

 ّمّيا ؟؟أَلَم  َيُك ال َحاك ُم اُ 
؟؟ َر))ف((ُكم   َفَما أَش 

َن ال ُفُنون  َوالَقَلم  َوَما َناُكم  م   َخلَّص 
ُرونَ   ُيَزوِّ

َناُكم  ....  َوَخلَّص 
ل طَان    ل ذل َك  َوَجَب ))شك((ُر  َجَناب السُّ

 َما َحاَجُتُكم  ل لنُّور  
َرُح  ُصُدورَُكم  َونُوُر ))السل((طان  َيش 

َداد ُكم  ))الاّللَُة َوالفانُوُس((   أََمانَُة أَج 

                                                           

 ( الاّللي: عوع بهائي م   عواع اإلعارة في العراق تعمل بالعفط األبيض. )
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ه   َفُظ أََمانََة َجدِّ ٌل َمن  َيح  ي   أَص 
م  ))السل((طَان   ح  ب إ س   َفَسبِّ
َداَء ))الَّاللَه(( َتز ل  أَع   َواع 

ح  ))باسما((ئ ه   ))بع((: َسبِّ  -َو الَ َتتَّ
َل ))القيل والقال((  أَه 

َك ))األقوى((َل   أَنَا َسلَّط َنا َعلَي 
ل َنا ))األفعى((َل   َوَتَكفَّ

ر نَا الَ َتر َكع    ل َغي 
َدعٌ  ف  َك ض  ر  أَنَّ َجدَّ  َتَذكَّ

ُلوٌق ل لنَّقِّ   أَن َت َمخ 
ر  النَّقِّ  اَل َتن َفعُ   إ نََّك ل َغي 

 َفان َس َفنَّ ال َقول  
 َوَتَعلَّم  َفنَّ  ))الّنط((ح  

((يِّ  ر  َن ))الثَّو   م 
 ))الَّلط((م  َوَتَعلَّم  َفنَّ 

َن الُمّله))ى((  م 
ر  َجن َب ))ال َحي((ط  

 س 
َت  ئا  لََك ))الَعي((ُش َتح  ي   َهن 

))الشر((ف   ل  َنا أَه  ع   ))ظل(())م((َراج 
ظ   ل  ال َوع   أَه 

ل م  ال َقب ض    َوع 
َراَك   َما أَد 

َنى))الَدر((س  ؟  َما َمع 
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د(( ))الَم  رُّ
 ( ؟seeَوَما س 

ر ي  س  ؟َوَما َيج   ل ل ُقد 

َنا  () ))األخَر(( إ نَّا َولَّي 
نَ  نَا ال َخش   َوَصاَدر 

 ))أألمل((َس  وَ 
 َعالَماُت))؟؟؟؟((
طَان   ي   أََدَواُت الشَّ

س   أَل  َوالَ َتَتَحسَّ  َفَتَعلَّم  الَ َتس 
ظ   َل ال َواع  َمع  َقو   إ س 

))دس(( رِّ اأَلق  ل  السِّ  َحام 
َتَك  َفع  َصو  َرت ه  الَ َتر   ب َحض 

س   ُمت  الَ َتَتَنفَّ  إ َذا َقاَل اص 
ل َنا))األخَر(( َس   إ نَّا َفضَّ

َن َو))األمل((َس  نَا ال َخش   إ نَّا َصاَدر 
َلَك  َبع  َعق   الَ ت ت 

 َيُدلَُّك َعَلى َمن  
ُرور   رِّ ال َمج 

ُتوح  َوس  رِّ ال َمف 
 س 

 َفُتَمّيَز َبي نَ 
)) َبس  (( َو))الَمح  َبس  ح   ))الم 

ي ُدورُ  َو))مات((خف   الصُّ

                                                           

( المهخ: ومفره ا مهاخ و و شكل مة  األحييةي الدلهيةي  و البالرةتيكيي )

 تحتيى عاهة م  قبل ردال الهي . 

 ( شعار العازي الصليب المعقون. )
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َلَك   َفَته 
َفُعَك األََسُف  َم الَ َين   َيو 

َفُع لََك   َوالَ َيش 
ا))زف(( لََنا: ُحَك النَّ  -ُجر 

َل  ُت ال َعق  مٍ  َخَبُر َمو   ف ي َيو 
ُنونٌ  ٌل َواَل َمج  َفُع َعاق   الَ َين 

(( ب رَ  إ الّ َمن  أََتى  ))الُمخ 
ين    ب ال َخَبر  ال َيق 

ن    ظَنَّ َعمَّ
ن  أنَّ   َعمَّ

 ))السل(( طَان   َوَمن  َشكَّ ب ُخُلود  
ظَة    ف ي ال َيق 
 ف ي ال ُحل م  

 أَو  ف ي ال ها))تف،تف(( ت ف  
ـــــــــــــــــٌف أَنَا ف   ))آ((س   .َحّقا  آس 
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 َبَرَكاُت السُّْلَطاِن

 
م  ُحوا ب إ س   َسّيد   َسبِّ
َسان    ال ُفر 

د    َمال ك  ال ُجن 
د   ق  ال َوع   َصاد 

 َمن  
ل   َض النَّم   َوَهَبُكم  َبي 

 َوَبَراَز ال ُجر ذ  
ل   َراَب ال َقم   َوأَس 

ان    ب ال َمجَّ
***** 

َنا َمت  ك  رَّ ح 
ر ُف س   َهل  َتع 
 -ف ي:

َك   إ ق َفال  َفم 
َمَتَنا ك   َهل  ُتدر ُك ح 
َك ؟؟ يل  َيد  ب   ف ي َتك 

د َنا إ نَّا َيا َجاح  َناَك ا  َحقَّ  -:َخلَّص 
ؤال   ن  ُذلِّ السُّ  م 

َناَك  طَي  َك َوأَع  َنا أُُذنَي  َلق   إ نَّا أَغ 
ّقاَل((  ))النَّ

ُكم   َشت  ن  َوح  َناُكم  م   َخلَّص 
َبة  ال َغر ب   ن  ُغر  َناُكم  م   َخلَّص 

ن    َوم 



 

 

39 

َدة  َوال َكر ب    ال َوح 
ل   َنا َفتا  َيَتَجوَّ  َما َترَك 

َنا  ل  َوالَ َترَك  دا  َيَتَسوَّ ي 
 َوح 

نَاُكم   ر   :_َبل  َسيَّ
َتاال  َبُع أَر  َتاال  َتت   أَر 
ُشُكم   ُسوٌر َعي   َمي 
ُقُكم   ُفوٌر ر ز   َمو 

ُر لَُكم   ي   -:َضاَعَف اأَلم 
َبال    ت الََل األَز 

ي ب  ف ي ن ق  طَاُكم  َحقَّ التَّ  َوأَع 
َحال    اأَلو 

ر    َفطَّيُبوا أَف َواَهُكم  ب ذ ك 
 لََّصُكم  َمن  خَ 

ز   ن  َشرِّ ال َكن   م 
ز    َوثَُغاء  ال َعن 

َنى(( ٌز اَل َيف   ))الَقَناَعُة َكن 
رُ  ب   لَُه التِّ

رُ  ب   َولََك الصَّ
م  اإل يَمانُ   َون ع 

***** 
َساَدُكم    َعطُِّروا أَج 
ُعوا أَط َفالَُكم    َمتِّ

َفان   ب َفر ث   ر 
 ال خ 

وا َساَمُكم   َقوُّ  أَج 
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ئ ران    ب َبراز  ال ف 
ن   ُكم  م   -:ا نَّا نَخ َشى َعَلي 

َنة   م   السُّ
ن    َوم 

َمان    َمَرض  اإل د 
ئا   ي   ُكُلوا َهن 

ل   م  َوك ي  وا ب إ س  (( َوَسمُّ من  ح   ))الرَّ
ن  َبرََكات َنا  م 

َيانا   ص   َجَعل َناُكم  خ 
َزن    الَ َتح 

 ن َساؤُكُم َسَيطَؤَها َسّيُدنَا
ن  َشَقاء   َفاُكم  م   أَع 

وان  ن َكاح  النِّ   س 
م   َد ال َيو   الَ ظُل َم َبع 

 -:َحقٌّ ب   ل ل ُكلِّ 
؟؟؟ ل طَان  ي ب  السُّ  َقض 
ر   ك   الَ َحاَجَة لََك ب ال ف 

َتّث   ا ج 
ق   و  مِّ َوالذَّ  َحَواسَّ الشَّ

ّنا   َرع  س   َواز 
ر   يَّ ال َكس 

 َكال َفأ س  َعص 
 الَ َحاَجَة لََك 

ر    ب ال َفل َسَفة  َوال َجب 
ر   ))مالك ومال(( ع  ة  َوالشِّ صَّ  ال ق 
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َرَك  ر   إ نَّ َقد  د   ب ال ق 
ر   ك   َما َحاَجُتَك ل ل ف 

َناَك  طَي   إ نَّا أَع 
ر    ُكلَّ َشَهاَدات  ال َغد 

ر   ل م  ال َمك  َتاذا  ف ي ع   اُس 
َس  د  النَّف  ه   أّج 

َس  ر  ب  الدَّ  َواض 
َتَبَة اأُلولَى ر َز ال َمر   ل ُتح 
ان   جَّ يل  السَّ  ف ي  َتب ج 

***** 
رَ  رَ ا ن ه  ال ُعم   .. إ ن َس ال َقه 

رَ   َوان َس ال َفق 
ر   َفع  َراَيات  ال ُعه   ار 
ر   الََم النَّص   إ ط و  أَع 
 َذاَك َزَمنٌّ َولَّى

حَ  ر   الَ ُيالَئ ُم  ُرو   ال َعص 
)) ن  َزو  َب اأَلو   الَ ُيالَئ ُم ))ثَق 

ر    َوالَ إن فلون َزا الطَّي 
 إ نَّا

َناَك  م   َفي  َكن  أَع  َرة  السَّ  ن  أُج 
اَك  َكنَّ  ف ي ال َمَقاب ر  أَس 

 َكي  
ف ن   َتمَّ ب َشأ ن  الدَّ  الَ َته 

 َفأَن َت 
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ر   ر  إ لَى الَقب  َن ال َقب   م 
ر   ك  َفة  آَيات  الشُّ  إ ب َعث  ل ل َخل ي 

 الَ ُيُضل َلَك 
طَان    ُدَعاُة ال َوطَن  َو اأَلو 

طَأُ  ما  أَن َت اأَلو   َدو 
َلى ل طَانُ  َواأَلع   السُّ

الَم    َتَمتَّع  ب أَح 
م    النَّو 

رَ   َوَتَعلَّم   َصب 
م   و   الصَّ

َلى  الَ َتن ظُر  ل َل َع 
 أُن ظُر  

ما  لَلسفل    َدو 
رٌ   َسَيُكوُن لََك َقص 

 َولََك َحَوار ي  
رٍ  ن  َخم  ٌر م   َولََك نَه 

َل  ق َت َصدَّ  أل َنََّك   َقو 
اظ    ال وعَّ

 َفَصاَرت  ُكلُّ َحَيات َك 
 َرَمَضانا  

ح   م   َسبِّ  ب إ س 
 َمن  

َض  ل   َوَهَبَك َبي   النَّم 
 َوَبَراَز ال ُجر ذ  
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ل   َراَب ال َقم   َوأَس 
ان    ب ال َمجَّ
***** 

 2010أيلول / 
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 َصِدْيــِقي الشَّاِعُر

 
رُ  اع  ي الشَّ ي ق   َصد 
رُ  ا ب َنا نَُقام   َهيَّ

 َهَيا ب َنا ل ل َمَقاب ر  
َنعُ  ن  األ َق الَم  َجَناحا   نَص   م 

ي حَ  ُع الرِّ  الَ ُيطَاو 
ي حَ  ر   نَُسائ ُل الضَّ
 ف ي ُكلِّ ال َمَقاب ر  

ي ح ؟؟؟ ٍح َجر  ي ُلَك ب َكم  ُجر   نَز 
قا  ؟؟  َهل  َماَت َحر 
 َهل  َماَت َشن قا ؟؟

 ب أَيِّ َذن ٍب َقَتُلوُه ؟؟
ُل  ُد اأَلوَّ اه   -:الشَّ

ي نَ َتَجاَوَز ُعُمُرُه  ر  ش   ال ع 
ُلمُ   َكاَن َيح 
بَّ 

 أَن  ُيح 
 َوَيَتَعلَّمَ 

ُلمُ   َكاَن َيح 
ي ٍح  ٍت ُمر  ُكَن ف ي َبي   أَن  َيس 

ُلمُ   َكاَن َيح 
 أَن  َيُقوَل َما َيَشاءُ 
َياء    أَن  َينَعَم ب الضِّ

ُلمُ   َكاَن َيح 
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ي حَ   أَن  ُيَعاك َس الرِّ
ُلمُ   َكاَن َيح 

َس ب الَ  م  ٍف  أَن  ُيَعان َق الشَّ  َخو 
ُلمُ   َكاَن َيح 

َن ال ُحُروَف   أَن  ُيَلوِّ
ُلمُ   َكاَن َيح 

ي حَ  ر   .... َفَقَتُلوهُ أَن  ُيَعان َق الضَّ
ُد الثَّان ي: اه   -الشَّ

َناء   َرما  ف ي ال غ   َكاَن ُمغ 
بُّ 

 الَ ُيح 
ثَاءَ  ي َح َوالرِّ  ال َمد 

ُلمُ   َيح 
ٍب  ي  َر ب الَ َرق  ي   أَن  َيط 

َل النُُّجومَ  َماء   ُيَقبِّ  ف ي السَّ
ُهور   بُّ َشَذى الزُّ

 ُيح 
ط رَ  َشُق ال ع   َيع 

 َيأ نَُف 
رَ  َر َواأَلم   الزَّج 
 ُيَكلُِّم الطُُّيورَ 

َباح  َوال َمَساء    ف ي الصَّ
َياءَ   .... َفَقَتُلوهُ ُيَعان ُق الضِّ

ُد الثَّال ُث  اه   -:الشَّ
َفائ رَ  َشُق الضَّ  َيع 

اءَ  نَّ َشاَط َوال ح  َمُع اأَلم   َيج 
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َياءَ   ُيَغاز ُل الضِّ
م   ُح ب إ س   ُيَسبِّ

 ال َماءَ 
ُر ال َمَنائ رَ   ُيَصوِّ

ُب ال َفَسائ َل   ُيَشذِّ
ُف ال وُجودَ   ُيَفل س 
ُب األ َط َفاَل   ُياَلع 

 َقالُوا
 ........ َفَقَتُلوهُ إ نَُّه ثَائ رٌ 

اب عُ  ُد الرَّ اه   -:الشَّ
 َكانَ 

ُروج    َشُغوفا  ب ُحبِّ السُّ
ي ال خَ  َتط  َل َيم   ي 

َل   ُيَغال ُب الََلي 
ي َح ف ي ال ُمُروج    َوُيَساب ُق الرِّ

رَ  ي  َف ال َفق   أََراَد أَن  ُين ص 
رَ   َيط ُمَر ال َفق 
رَ  َهَر ال َقه   َيق 

ي ر   ُه ب ن ُت ال َوز  َقت   َعش 
ُش  َلَن ال َعر  رَ  أَع  ي  ف   النَّ
 ُربََّما

َقل ُب األ ُُمورُ   َتن 
الَُم  َلَُ األ َح  ُدورَ َوَتم   الصُّ

واخُ   َتَتطَاَوُل األ َك 
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ُلَغ ال ُقُصورَ   ل َتب 
الَم    ... اَلُبدَّ أَن  َيُموَت ُمَولُِّد اأَلح 

ُس: ُد ال َخام  اه   -الشَّ
ُروا ث   أَك 

َراق   َن األ َق الَم  َواأل َو   م 
 أَنَا

َراق   َن ال ع  يٌّ م 
 أَنَا َشق 

َسن ي  َتَلبَّ
خُ  َمُط(( َشي   الثَّائ ري نَ  ))َقر 
َق   َمزَّ

 ال َعَصائ َب 
 أََران ي ال َخَرائ َب 

نَ  َمَعن ي األ ن ي   َوأَس 
ي ن   نَاز  ُجون  َوالزَّ  ف ي السُّ

ن   ي   ل َساَلط 
 آل  

اس   َة َوَبن ي ال َعبَّ  أَُميَّ
َفة   ُجُد ل ل َخل ي   نَس 
طَُع األ َن َفاَس   َونَق 

يدُ ُهم  ُوَكالَُء الله   اُس ال َعب   ، َوالنَّ
ُعوا  ي  ل طَانَ أَط   السُّ

رَ   َوات رُُكوا األ َم 
د   ي  م  ال َوع   ل َيو 

َساَب  ن َيا ال ح   َمن  أََراَد ف ي الدُّ
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 اَلُبدَّ أَن  َيُموَت 
ُس  اد  ُد السَّ اه   -:الشَّ

دٌ   أَنَا َشاه 
نَ  ي  لَُم ال َيق   َوأَع 

دٌ   أَنَا َشاه 
ن   ي  ن  ُذ آالَف  السِّ  ُمن 

ن   ُتُكم  م  ئ   أَنَا ج 
ن    أََكدٍ َسَوَمَر َوم 

ن  أَل ف  َجد   ٌل م   َقو 
 َوَجدِّ َجد  َوَولَد  

نٍ   لَُهم  َجنَّاُت َعد 
دٌ  ي  ُن َعب   َونَح 

ةُ  ضَّ َهُب َوال ف   لَُهم  الذَّ
 َولََنا النَُّحاُس 

ي دُ   َوال َحد 
 ن َساُءنَا َجَواٍر ف ي ال ُقُصور  

 لَُهم  اإل  َماَرةُ 
 َولََنا ال َخَفاَرةُ 
َدُهم   ث َلُهم   َوُكلُّ َمن  َبع   م 

ي خ  ُزورٌ  ار   ُكلُّ التَّ
ن  أَف واه   َق م  د   ُخُذوا الصِّ

 ال ُقُبور  
ُت أَن  أَُموَت  ر  ل  هذا َقرَّ  أل َج 

اب عُ  ُد السَّ اه   -:الشَّ
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َمَل   أَك 
ة  ُقُبورٍ  تَّ  َشَهاَدات  س 

اب ع   ر  السَّ  .ثُمَّ َهَوى ف ي ال َقب 
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 وَنُة الشَّرَِّكْينـُ

 
ُن أَن  َتُكونَ  ك   َماَذا ُيم 

ر   ي  م  ال َبَساط  ن  َرح  َت م   َوَقد  ُول د 
رَ  ي  ُن أَن  َتص  ك   َماَذا ُيم 

رٍ  ي  ن  َبَراٍز َوق  ن َت م   َوَقد  ُعج 
ُن أَن  َتُكونَ  ك   َماَذا ُيم 

َك الظُُّنونُ  ي  َت َواَل َخاَبت  ف  ب 
 َفالَ خ 

ُق ال َمظ ُلومَ   ت اَلح 
َشُق  ُجونَ َوَتع   السُّ

 َعَسٌس 
َك  م  أُمِّ  ف ي َرح 

َك  َراش  أَب ي  َباَر ف  ُقُل أَخ   َتن 
َداب  ال ُجُفون   َر أَه  ب   ع 
ُبوطٌ  ُي َمر  رِّ لَُك السِّ  َحب 
ن   ي  اَلط  ي السَّ  ب َكَراس 

نَ  ي  طََنت  ال ج  َتو  يَُّتَك اس   ُعُبود 
نَ  ي   َوال َجن 

َرَعةٌ  َك ُمش   أُُذنَي 
ُش  م  ُنَك الَ َتر   َعي 

 ُيونَُك َفاَقت  ُكلَّ ال ُعُيون  عُ 
ُص َعَلىَتَتلَ  ار   صَّ  ُضُيوف  الدَّ

ي ق  َوال َجار   د   َعَلى األ َخ  َوالصَّ
نَات  ال َبَراز   ُص ُمَكوِّ  َتَتَفحَّ
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ُنوعَ  ي ال َمم   َفَلُربََّما ُتخ ف 
)) الله  د  ق  ))ُعَبي   ُتَفتُِّش َعن  طَو 

ُروع    ف ي رَُكام  الدُّ
ر    ف ي ال َبح 
ر   ه   ف ي النَّ
ل   ه   ف ي السَّ

ُروع   ُروث  َوال َمز   ال َمح 
َدالله  َيُعودُ  َت ُعَبي   لَي 

ُقود    ل ُيَفتَِّش َعن  ال َفار س  ال َمف 
 لَن  أََدَع ))إ ب َن طَوَعَة((

َفة   ُقن ي ل ل َخل ي  ب   َيس 
نُ  ي  ن  َكاَن لََدي ه  ال َخَبُر ال َيق   َفإ 

ن   ي   َخَبُر الثَّائ ر  األ م 
ن   ي  َياط  ه  ب ُكلِّ َخَفاَيا الشَّ ي   َسأَُواف 

ٌق ف ي ال ُخُضوع    َحاذ 
ي ل  األ ََياد  ي  ب  َفنٌّ ف ي َتق   م 

ع   َضرُّ َذلُّل  َوالتَّ َفنٌّ ف ي التَّ  م 
 َوال ُخُشوع  

ر   ف  الظَّاه   َبار عا  ف ي َكش 
ُنون    َوال َمك 

ر   ي  َيات  األ َم  ظ  ل  ُمح  ُكُر ب َبو   َتس 
ُل ل   س  َتهُ َتغ  ل طَان  إ س   لسُّ

ظَى ُس ال َجَوار َي ل َتح   ُتَناف 
ي ر   ي ب  ال َوز   ب َقض 
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َباَيا ُر ب األ َط َفال  َوالصَّ  ُتَتاج 
ي ر   ر  َت الضَّ ر ُق ُقو   َوَتس 
رَ  ي  ُن أَن  َتص  ك   َفَماَذا ُيم 
ُن أَن  َتُكونَ  ك   َماَذا ُيم 
ي  ع  نِّ َوَتدَّ َباَر ال ج  ُب أَخ   ال ُجُنونَ َتَتَعقَّ
َراَء َوال ُقُرودَ  ُر ال ج   ُتَعاش 
اَد َوال ُجُنودَ   ُتَساك ُن ال َقوَّ
 َقَراٌد ف ي ُدب ر  ال َعر ي ف  

ٌف  ي  ثُوٍم ُمض   أَن َت ل ُكلِّ ُجر 
ي نٌ   أَن َت َخز 
ٍف  ي 

 ل ُكلِّ ُمخ 
نا   ر ُف أَبا  َوالَ أُّما  َحُنو   الَ َتع 

َكامَ  رُّ أَح 
 َوالَ ُتق 

ي ٍن أَو    ُدُيونٍ د 
 َتَتَفاَخرُ 

ل طَان   يُّ السُّ
 أَنََّك َمخ ص 

ُهوٌّ   َمز 
َك  ة  َشمِّ  ب ُقوَّ
ل    ف ي َعز 

ي ر    َبَراز  ال َمل ك  َعن  َبَراز  ال وز 
َيان   ص  ٌم ل ل خ  ي   َزع 

يٌّ 
ث   ُخن 

َوانُ  ُحَك النِّس   َتن ك 
َث ال ُخُيول    َتُشمُّ َرو 
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َيَها ف ي أَيِّ ال ُحُقول   ر َف َرع   ل َتع 
يه    الَ َتخ َفاَك  َخاف 

 ُهُروُب َعب دٍ 
َيه    أَو  ن َكاُح َجار 

َماَء ال َحائ ض    َتل َعُق د 
اٌط َساق طٌ  اٌط َضرَّ  َعفَّ

َوءَ  ُل أَس  م   نَاق ٌض َمن ُقوٌض َتح 
َقائ ض    النَّ

ُجونٌ   َدُمَك ب الرََّذائ ل  َمع 
ُن أَن  َتُكونَ  ك   َفَماَذا ُيم 

َت  ب 
 َما خ 

َس َوَما َخاَبت    إل ب ل ي 
َك ظُُنونٌ  ي   ف 
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 َمـــَطُر الّدوَلاِر

 
َودٌ   َمطٌَر أَس 

يٌل  ُد َعو   َوالرَّع 
 َوُبَكاُء األ َر ض  

َماءٌ   د 
 َوال َعالَمُ 
 أََصمٌّ 
 أَب َكمٌ 
َمدٌ   أَر 

دَ   َمن  َوحَّ
َبدَ   ال َمل َهى َوال َمع 

َق   ل ُتَبار َك َحر 
 ؟؟؟؟؟اإل ن َسان  

***** 
َمرٌ َمطٌَر   أَح 

ٍح  ُل ب الَ ُصب   َوالَّلي 
نُّورُ   َفاَر التَّ

َواخَ  الَ  أَك 
 َوالَ ُقُصورَ 

َفانُ   َحلَّ الطُّو 
 َما َعادَ 
 َمَكانا  
ٍح   ل لنُّص 



 

 

55 

ح   ف  ل َق َباُب الصَّ  أُغ 
د   ي   ف ي ع 
ط ر    ال ف 
د   ي   َوع 
ح    ال ُفص 
َف   َكي 

َد ال َحَمُل   َتَوحَّ
ئ ُب   َوالذِّ

 ف ي  َقل ع  ُعُيون  
 ؟؟؟اإل  ن َسان  

***** 
َبةُ   التُّر 

ل ي ٌر َيغ  ي   ق 
 إ ن َدَمَج ال َجَبُل 

ل   ه   ب السَّ
 أََكل َنا
رَ   ال َجم 
 َوَشر ب َنا
َخانَ   الدُّ

ر    الَ َحاَجَة ل ل ُمب ص 
طَ   َوس 

َيان    أَف َواج  ال ُعم 
عُ  م   نََشَف الدَّ
عُ   َضجَّ ال َجم 
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َبَة َماءٍ   َمن  ُيَقاُيُضن ي ُشر 
َوام  الّدوالَر    ؟؟؟ب أَك 

َتَلطَ   إ خ 
رُ   األ َم 

ُت   ؟؟َمـــــــــــــــن  ال َميِّ
ر  َوَمــــــ ار ُال َقب   ؟؟ــــــــــن  َحفَّ

َف   َكي 
َبُك   اتََّفَق الشَّ

رُ   َوالطَّي 
د  اإل  ن َسان    ؟؟؟ل َصي 

***** 
 إ ن َصَهَر ال َجل َمدُ 
 َذاَب ال ُفواَلذُ 

ائ ُل  َتَلَط السَّ ائ ل  إ خ   ب السَّ
 إ ن َدَمجَ 

 ال َمن ُقوُل ف ي َجَسد  
ل   اق   النَّ
نَا  َما ُعد 
َن: ُز َبي   -نَُميِّ

نَ  ُنون  َوَبي   ال َمج 
ل    ال َعاق 

ُؤوُل َوَمـــــن    َمــــــــــــــن  ال َمس 
ائ ُل   ؟؟؟السَّ

الَُل ال ُقَماَمة  َزائ َدةٌ   س 
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َمى  ال ُقَماَمُة ُتر 
َجان   ي   ف ي التِّ

َجَمةٍ الَ   َحاَجَة ل َتر 
َدةُ   ُمَوحَّ

ف    لَُغُة ال َخو 
َكةُ  ح   َكَما الضِّ

َخةُ  ر   الصَّ
َدةٌ   َواح 

نَّ َمعَ   َمــــــن  َجَمَع ال ج 
 ال ُجر ذ  
م    ل َقض 

َماغ  اإل  ن َسان    ؟؟؟د 
***** 
 األ َق َرُب 

مَ  َهُش لَح   َين 
 األ َق َرب  

 ))األ َل ُف(( ُمتَّكأه
 ف ي َزَمٍن َضاعَ 

نا ((  إ ن َقَلَب ))َعي 
 َفَصارَ 

 األ َق َرُب 
َربا    َعق 

َك   ُصن ُدوُق َجدِّ
)) ثُّ  أََكَلُه ))ال ع 
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رٍ  َيٍم َتن ُدُب ف ي َعص   أَيَُّة ق 
ي  ))نَاُر((  الدِّ
 الَ ُتَفتَِّش َعن هُ 

َك(( َمخ ُبوءٌ  ب   ف ي ))َجي 
طَانُ  ي   الشَّ

َعَتَك ل َربَّ  ل ن  َبي   أَع 
ر    ال َعص 

 اَقَدُرَك هذ
واَلرُ  َج الدُّ ي ٌل(( َوُتوِّ َل ))إ   ُقت 

َباب    َرّبا   ل َل ر 
نَاهُ  لَد  َتو   إ س 

)) ر يُدوالَر   ))َجب 
)) َراُدوالَر   ))ٍإس 

)) َكاُدوالَر  ي   َو))م 
 أَب َناءُ 

َرى  اآل ل َهة  ال ُكب 
َرُب   أَي َن ال َمه 

 َوَقد  
اَلٌر(( و   َصاَر ))الدُّ

 ؟؟؟َربَّ اإل  ن َسان  
***** 
 َضاعَ 

َنى  اإل  ن َسان    َمع 
َتَلطَ   إ خ 
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ن َسان    ال ج 
َق   الَ َفر 
 َبي نَ 

 ال ُفر س  
 َواأل َل َمان  

َوانُ   َضاَع ال ُعن 
نَ  َق َبي   الَ َفر 

ر   اع   الدَّ
َبان   ه   َوالرُّ

ُجُل َمـــ  ؟؟ـن  الرَّ
 َوَمــــن  

أَةُ   ؟؟؟ال َمر 
َياٌن  ُتَناك حُ  ص   خ 

َيانا   ص   خ 
َنُتَنا ي   َسف 

جُ ُياَل ُمَها ال َمو   ط 
 َهَدرَ 
رُ   ال َبح 

طَانُ   َوَغر َق ال ُقب 
واَلر    َمطَُر الدُّ

طَانَ  َح األ َو   َكسَّ
واَلر    َمطَُر الدُّ

 َدَمو يٌّ 
ن    أَو  ب َلو 
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 ال َقطَران  
واَلر    َمطَُر الدُّ
نا   ر ُف لَو   الَ َيع 

َوانا   ر ُف ُعن   َوالَ َيع 
نَا ر 

 ص 
َقاما    أَر 

نَا  نََتَعاَرُف  َما ُعد 
َماء    باأل َس 

َنى  ل ل َغي ث   الَ َمع 
 َصارَ 

َودا    َمطَُرنَا أَس 
دُ   َوالرَّع 
 َوُعَواء   نَارا  َوَرَصاصا  
 َحطَّمَ 
لَّةَ   األ َه 

ل َبانَ   َوالصُّ
َوُد َضلََّلُهم    ال َعَمى األ َس 

د   ق   نَاُر ال ح 
 َبر دا  َوَسالَما  
هُ   ))َحّنا(( َوأُمُّ

َياءٌ   أَح 
َل  َلى لَُهم   ُخيِّ  َقت 

ُح(( أل َب َنائ ه   و  َتاَق ))الرُّ  إش 
َكَنُهم    أَس 
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َياضا   َنانا   ر   َوج 
 َتظَلُّ 

اس    ُشُموُع ال ُقدَّ
َرَجة    ُمس 
 أَل َقى

 إ ب ُن الرَّبِّ 
لََجانَهُ   َصو 

َد لََهَب   ل ُيخ م 
َران   ي   النِّ

ٍد(( لَُواءُ   ))ُمَحمَّ
ي نُ   د 
 ال َحقِّ 

َعُلونَ  ا َيف  مَّ  م 
 َبَراءٌ 

ل مٌ   َوَسالَمٌ  س 
َت ال َحقِّ   َفَمن  َخَلَط َصو 

َياءٍ  َوات  ر   ؟؟؟ب أَص 
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 ِف اْلَقَصِبـَباُنوَراَما َنِزْي

 
َقٍص   الَ أَب َحُث َعن  َمل هى  أَو  َمر 

الَ ُم َشَباب ي  َغاَدَرت ن ي أَح 

ي َته  بيل(( َما ُعدُت أَش   ))َكَباَب أر 

َمَك  گوف((َوالَ السَّ  ))الَمس 
َعَزلٍ   أَب َحُث َعن  ُمن 

ي  أل َط ل َق َسَراَح ُدُموع 
ُع َفَراَشاٍت  م  َيَر الدَّ  َكي َيص 

ُل   ُتَقبِّ
لٍ   ُكلَّ ُمَكبَّ
ُدورٍ   ُكلَّ َمغ 
ر   ُكلَّ نَُزاَلء  ز ن َزانَات    الَقه 

ي َور َدة  ُتَكاف ح ُال َعطََش  ق   َتس 
َبر   ي َشَتالَت  ال َعن  ق   َتس 

رُ َعلَ  َتض  َفاف  ))ُفَراٍت(( َيح   ى ض 
ي  ُدُموع 

ر ي ُكَراُت   نَاٍر ف ي َصد 
اَماُت َغَضٍب   َدوَّ

 آَهاُت َعَتٍب 

                                                           

 ( عوع م  اللحو  المشوي تشتهر به مهيعي  ربيل شمال العراق. )

 ( طريقي عراقيي لشوي األرماك. )
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َعاٌل  ت   ب الَ َصَخٍب  َواش 
ر ُق   َتح 

ي  ُضُلوع 
 أُط ل ق  

ي  ُدُموع 
 َوُدُموَعَك 

َوارا   يُد  أَه   َعلََّها ُتع 

)) اف  ذَّ  َغاَدَرت َها طُُيوُر ))الح 

َخانُ ُمذ    َسَكَنَها الدُّ
َودُ  ل ُح األََس   َوال م 

ي ُط((  َما َعاَد ))الُخرَّ
ُؤد   يِّ ال َمو  ُج ُذؤاَبات  ال َبر د   ُيَتوِّ

***** 
ٍن َداف ئٍ   الَ أَب َحُث َعن  ُحض 

َنة   ي  نِّ َرَزاد(( الَ أَب َحُث َعن  ق   ))َشه 

 أَب َحُث َعن  
 ُعشِّ ُبل ُبلٍ 

َصان   َن أَغ  َصاف  َبي  ف   الصَّ
ب  الطَّائ ر   ُت الرُّع  َثَرُه َصو   َبع 

                                                           

 ( عوع م  الطيور المهادرة تقصه   وار العراق في الخرين والشتاء. )

 ( ز رة البرهي يعمل معها ركا  األ وار كتل صفراء لييية المياق. )

  ( عوع م   عوع شراب البيرة العراقيي.)
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 َفأََسَقطَهُ 
َماء   ُة السَّ  ُقبَّ
َمت    َتَهشَّ

 َفاَضت  َدما  لَز جا  
 الَ أَُفتُِّش َعن  َقَلٍم َضاعَ 

 أَُفتُِّش َعن   َجَواٍب ل ُسؤال  
ل    ال َعَناد 

َها  َعن  ُعشِّ
َرت َها َر ق ش   َوأَف َراٍخ لَن  ُتَغاد 

 َسأَلَت  لَو  
 ؟؟؟ــــن  ال َقات ُل َمـــــــ

.***** 
َلة ج   يــَــــــــــا د 

ل ي(( َماَرك  َو))َهل ه  ي خ   إ ن َزع 

ُحَو ال ُفَراُت   ل َيص 
َوت ه  َوُيَجرَِّد ُسُيوَف  ن  َغف   م 

ه   َفاف   ض 
دَ   ُيَحشِّ

ه    ُكلَّ َزَوار ق 
َوٍته   َزُع  ل َنخ   َيف 

 ُكلُّ َفالٍَّح 

                                                           

( الزغاريهن  ال ل  و زغروهة المر ة تةتتي لفةرو وتةتتي  ثعةاء المعةارك )

 لتثير عخوة وشداعي وإقها  الردل في هفاعه ع  شرفه وهياره. 
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ُل  م   َيح 

َحاَتُه(( س   ))م 

 ُكلُّ َبالَّمٍ 
َذاَفهُ  ج  ُل م  م   َيح 

ر   َمن   تَرك  أمَّ ال َخي   ؟؟؟َهَتَك س 
َعك    َمن  َروَّ

ر   َمك  َوالطَّي   ؟؟؟أُمَّ السَّ
ر   ي أمُّ ال َخي  ر ك  ُعود  د   ل خ 

َنة   ي  ف  َرى  ل لسَّ  ُبش 
ّفان    َوالسَّ

رُ  ب   نََفَد الصَّ
ُف   َهَدَر ال ُجر 

رُ َوَفاَر   ال َقع 
َمَك  ر  َقو   أَن ذ 

 نُوحُ  يـَـــــــا
 َسَيُحلُّ الطٌّوَفانُ 

را    َكَفى ُسك 
ر   ه   َيا آل َهَة النَّ

را  َيا َتاُر(( َكَفى  ُعه  ش   ))ع 
َماَك   ُرح 

ي ُل((  َيـــــــــــــا ))إ 
ن  َخَدر  أَب َنائ َك   م 

                                                           

 ( مدرفي لشق التربي يرتعملها الفالو العراقي في الورط والدعوب. )
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 ُدُموُع ))ال ُبنِّي((
ُبن ي  ُتَعذِّ

 َماَتت  َعطَشا  

 ُزَراَفاُت ))الزُّور ي((
وزُ   َيـــــــــا َتمُّ
ة   م   رَك َبَك َعاُر ال ُعنَّ  َوال ُعق 

 َتَعاَل 
 ان ظُر  

ر ي  ف ي َقع 
ر   َم ال َحش   َيو 

 نََفَق 

ف ُش((  ))الرَّ

 

وُط(( بُّ  َو))الشَّ

مرُي((  َماَت ))الح 
ُرُخن ي َتص   َيس 

                                                           

 (  فضل  عواع األرماك العهريي في العراق. )

 الطع  يعيش في اعهار و  وار العراق. ( رمك عهري صغير لييي )

 ( عوع م   عواع الرالحن آكلي األرماك. )

 ( م  األرماك المفضلي في العراق. )

 ( رمك عراقي يمتاز بحمرة  صهافه. )
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 -ُضُيوف ي:
َمان ي  أَع 
ل حُ   الم 

َبخ    أَن َهَكن ي َجَرُب السَّ
ن    َفاَرَقن ي الطِّي 

ّي((  ))الُحرِّ
ين ي  وُتوص 

ر  !!!!! ب   ب الصَّ
***** 

ظَاُم ال َجاُموس    ع 
د   ظ اُم ال ُجن   َوع 

َتَلطَت    اخ 
ُبوح   ر  ال َمذ  ه   ف ي َقاع  النَّ

ُل  ي 
يه  نَخ  ك   َيب 
َرة    ال َبص 

ّي(( ح  ُروق   ب ُدُموع  ))ال َبر   ال َمح 
 َيب َست  ُجُذورُ 

اء   نَّ  ال ح 
ٍض  أَ  َغاَصت  ف ي أَر   َتَهرَّ

ل ُدَها  ج 

                                                           

( الغةةةري  الصلصةةةال قليةةةل األمةةةالو تربةةةي صةةةالحي دةةةها لزراعةةةي الةةةرز )

 وخصوصا الععبر. 

 الدعوب خصوصا. (  دوه  عواع التمور في العراق في )
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َرَها ت   َهَتَكت  س 
))  َشــــــــــــــظَاَيا ))ال َهاَون 

 َجاَء َوالَ  َفالَ ))ُسُبوٌر(()
 (َمطٌَر نََزَل 

نُ  ُضَنا ال ُحز   َتَوطََّن أَر 
 َوَماَت األ َمُل 

***** 
())  ...َو))ال ُقطَّاُن(( )ال ُبّنيُّ

))  َو))ال زُّور يُّ
 ُمن َحُة اآل ل َهة  

ن  ال َعط َشى ُه ُشُقوُق الطِّي   ال َتَهَمت 
 
 

َرق   و  َتَرَق ))ال َعاُقوُل(( َقاَع الزَّ  إ خ 
 َقَرَض ال َفأ رُ 

د   ي  َباَك الصَّ  ش 

اٌد ))َفالََتُه(( َب َصيَّ  َتَنكَّ

                                                           

البحةري( يكثةر فةي شةط العةرب فةي البصةرة يرافةق ) ( م   عواع الرمك)

 المه والدزر. 

 ( عوع م   عواع الرمك العهري يكثر في عهري هدلي والفرا . )

 ( عبا  صحراوي يعمو في األراضي المالحي والمتروكي. )

 ن. ( وريلي صيه بهائيي مصعوعي م  الحهيه المرع  على شكل الك)
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َد طُُرَقات   :َتَوسَّ َكر   -ال َعس 
ُيوَبُكم    أَف ر ُغوا ج 

 ف ي َشَبَكت ي
عُ  ر   َفَقد  َجفَّ الضَّ

عُ   َوَماَت الزَّر 
ل ُب   َفَما َعاَد السَّ

 َعَمال  ُمن كرا  
***** 

ي ُذؤاَبات   ك   ال َجاُموُس َيب 
 ال َقَصب  

َراء   ح  ُن الصَّ  ثََعاب ي 
َها  أَت َخَمت 

َماكٍ  الَُء أَس   َبَقاَيا أَش 
َف   َوَساَلح 
 َدَوابُّ ال َبرِّ 

َم ُجن دٍ   َسَكَنت  َجَماج 
َشاشا    ُخَوُذُهم  َصاَرت  أَع 

ر    ل ل ُقبَّ
َلى  َوال ُجر َذاُن الُحب 

رُ   َمن  َيَتَذكَّ

)) د  ّگي  َم ))ال ع   ؟؟؟طَع 
َراُب ال َبطِّ   أَس 

                                                           

 دمار العخيل( حلو المياق. ) ( ديور البرهي يشبه)



 

 

70 

ها َراَءَة َخار طَت  ُد ق  ي   ُتع 
 ُتَسائ ُل ُبوَصَلَتها

اُر((  ؟؟أَي َن ))ال َحمَّ
َتَلَع ال َماءَ   ؟؟َمن  اب 

ــــــــــــ ((أَي  َبر   ؟؟ـــــَن ُحُقوُل ))ال َعن 

ــــــــــــــــــــنَ  َباَشُة(( أَي   َو))الَچباُش(( ))الچ 

 ؟؟؟ــــــَن ال َقَصُب األ َخ َضرُ أَي  
يع  ))سيبريا ن  َصق   ((م 
ء   ف  َنا أل ر ض  الدِّ ئ   ج 

ُبَناُهَنا َكانَت  َماَل  ع 
 ُحّبا  َوَمَرحا  

 َتَناَسل َنا
َب  ص   َحَمل َنا ال خ 

ب   ص  ن  أَر ض  ال خ   م 
َواَم َحطٍَب؟؟؟َفَمــ َرَها أَك   ن  َصيَّ

َلُتَها ئ   َصاَرت  أَس 
با   ي 

 نَح 
َراُبَها  َتَناثََرت  أَس 

                                                           

 (  ور الحمار الشهير. )

( صعن م   صعان الرز في العراق يو مياق لييي ورائحي زكيةي يعفةره )

 دعوب العراق بزراعته. 

( دزيرة ورط الهور يطفو فوق المةاء معمةول مة  القصةب البةرهي وقةه )

 يكو  ثابتا  و متحركا يشيه ركعي األ وار  كواخه  فوقه. 
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َحُث   َتب 
َتٍع   َعن  َمر 
 ُتَفتُِّش 

 َعن  َمَقر  
***** 

ح   ب  ُت ب السِّ  َزَهد 
َبر  َوال َقمح   ُت ب ال َعن   َزَهد 

ُت   َيئ س 
)) د  ))الّشبُّوط  ن  َصي   م 
 ُخُذوا ُكلَّ َعطَاَياُكم  
َتو    َسأَُموُت إ ن  لَم  أَر 

)) ن  ))َماي الَعُروس   م 
ر   ه  ر  النَّ  ف ي َقع 

ٍب  ٍف ال ه   ف ي ُكلِّ َصي 
***** 

 َمــــن  اخ َتطََف 
َتَصَب   َمــــن  اغ 

 ؟ال َقَصب  َحَوار يَّ 
ي(( َمــــن  َقطََع ُرُؤوَس  ح   ؟؟؟))ال َبر 

َهب  َمــــ َد الذَّ ي   ؟؟؟ن  َسَرَق عَناق 

                                                           

( المةةاء فةةي قعةةر األعهةةار  و البةةرك الرةةاكعي تحةة  ظةةالل األشةةدار يتميةةز )

ببروهتةةه المععشةةي لبعةةهه عةة  الرةةطش المعةةرض ألشةةعي الشةةمخ يغطةةخ لةةه  بعةةاء 
 شه  في الصين. الرين ليروي عط
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ُتَك   أَي َن َصو 

ُل((؟؟ يـَــــــا  ))َداخ 

 َصاَرت  َمَجال ُسَك 
 َمَجال َس لَط مٍ 

ر ي(( ُضُرَها ))حَضي   الَ َيح 

ي(( لَم  َيَتَكلَّم   َعي ش   َو))أَُبو م 

ى َياُن(( َتَعرَّ  ))َعر 
ُقهُ  َفارا((  َصاَرت  َشَبحا  ُيَؤرِّ َعُة ))جي   ُقبَّ

)) ))نَذر  َر ل ل   َتَنكَّ

رَ   الَ ُير ُيد أَن  َيَتَذكَّ
َضرَ   ب اإل  ي َجاب  َقَفَل ال َمح 
َح ُغَراٍب  َبُتُه َجن  َر َشي   َصيَّ
َمرَ  ي َص اأَلح   َخَلَع ال َقم 

نَ  َم  َبي 
 ل ُيوائ 

َهر  ال َمظ    َهر  وال َجو 
***** 
اَلعُ   أَض 

َمةٍ  واٍخ ُمَهشَّ  أَك 
                                                           

 ( هاخل حر : مطرب ريفي م    الي العاصريي يو صو  عيب رخي . )

 ( حضيري  بو عزيز: مطرب ريفي مشهور م  العاصريي. )

 ( شاعر شعبي مشهور في روق الشيوخ في العاصريي دعوب العراق. )

 ( قصيهة شعر شعبي مشهورة تتغعى ببطوال  الثائر المعرون ديفارا. )
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َض  ُن األ ر  َتض   َتح 
ُس  م   َتل َفُح الشَّ

ُروَق  ل َدَها ال َمح   ج 
ُروَق  ل َمَها ال َمس   َتن ُدُب ح 

 ))َحَمٌد(( َجاءَ  الَ

 َوالَ َمرَّ  ق طَاُرهُ 
رٍ  ي  ظُوُر السَّ  َمح 

ر((  َعَلى ))المگيَّ
گيَّ ))مشيت وياه   ر أَودعنَّه..لل م 
 .. ن َدب بالحسرة والَونَّهمشيت وكل كت ر مّني

))..  ولَك  يا ريل ال تجعر 
 َصارَ 
َتعا    َمر 

ل   ))الطَناط  يل   (( واألََفاع 

َمه((  َردَّ ))اب ن ن ع 

ر   ُسوَر ال َخاط   َمك 
 َيط ُرُق أب َواَب ال َيأ س  

                                                           

الحبيةةب فةةةي  غعيةةي ريفيةةةي عراقيةةي مةة  كلمةةةا  الشةةاعر )مظفةةةر  ( ارةة )

 العواب(.

 ( الطريق المعبه بالقير.)

 ( م   غعيي مشهورة للمطرب العراقي ياخ خضر. )

 ( حري  ععمه مطرب عراقي يائع الصي  م    الي العاصريي.)
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َن َهَتَك  َحُث َعمَّ  َيب 
َراَرهُ   أَس 
 

يت َردَّ  ..  باب باب ادگ(())َرّدي ت... وش 
ُم َسَماَءنَا  َغاَدَر النَّج 

َنا ت  لََيال ي  لََهمَّ  إ د 
 َوَماَت  الَقَمرُ 

***** 
 َغاَدرَ 

يُّ 
َدائ  ن   ال م 

ط َّ َباك يا    الشَّ

)) َراُب ))الَبشِّ  َفَتاَهت  أَس 
َدعُ َقالُوا ف  ُق الضِّ ي   : نَق 

َناءا    غ 
ُنوٌع،  َمم 

َهر    ُمَجاَوَرُة النَّ
َهارا   ل ن  ُبَكاَءَك ج   أَع 

ظُورٌ  َناؤَك َمح   غ 
طَانُ  ي   إ ن  رَك َبَك الشَّ
َك  ت  ن  ف ي َبي   َدن د 

                                                           

 ( م   غاعي حري  ععمه المشهورة. )

الصةابئي ) راقيي األليفي يشتهر بتربيتها( عوع م   عواع الطيور المائيي الع)

 المعهائيو ( اليي  يركعو  دوار األعهار في  دعوب العراق خصوصا. 
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رِّ   ف ي السِّ
***** 
ُنوعٌ   َمم 
َضانُ  ت   إ ح 

ن َجل   ط َرَقة  ل ل م   ال م 
ظُورٌ   َمح 

َلى (( ف ي اأَلع  َيار  ُع ))ال خ   َوض 
َفل  َو))الطََّماطَ  (( ف ي األ َس   ة 

ت    ُمَماَرَسٌة ال َمو 
ُبوٌل  ع  َمق  ار   ف ي الشَّ

ا ال َفَرحُ   أَمَّ
ظُوٌر َحتَّى  َمح 

َفل    َخل َف ال َباب  ال ُمق 
 إيَّاَك 

ي َقَك   أَن  َتُبلَّ ر 
)) َكر  ))ال ُمن   ب 

***** 
ُب   الَ أُنَقِّ

 َعن  الزِّئ َبق  
ت َرول    َوال ب 
 ف ي أَر ض  
 ال َقَصب  
ُروق    ال َمح 
 ف ي أَر ض  
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َمرَ   َسو 
ُلوَل  لََّة َوال َمع  َنا ال ع  ع   َضيَّ

 ف ي أَر ٍض 
 َبارََكَها
 الرَّبُّ 

ُل أَث َقال ي م   أَح 
 َوأَب َحُث َعن  
َش(( ل َجام   ))ج 
نَ  َز َبي   ل ُيَميِّ

ُتول    ال َقات ل  َوال َمق 
َماءُ   َضاَعت  أَس 

 ُقَرانَا
 َصاَرت  ُتوَصُف 

 ر ض  َوُخطُوط  الطُّول  ب ُخطُوط  ال عَ 
ارَ   َشطَُروَها الدَّ
ُتوحٌ   َباٌب َمف 
ُفوٌل   َوآخُر َمق 

ن ي ط َري ن   َيُضمُّ  أَيُّ الشَّ
ُص  َكال  أََتَقمَّ  أَيُّ األ َش 

الَُم َشَباب ي  َغاَدَرت ن ي أَح 
ُت  أَط ُلُب   َما ُعد 
اح((   يَّ ))س  َز ال   ُخب 

ُگوَف(( َمَك ))الَمس   َوالَ السَّ
َقٍص الَ   أَب َحُث َعن  َمل َهى  أَو  َمر 



 

 

77 

ين ي و   ؟؟؟َمن  ُيؤ 
ين ي  ؟؟َمن  ُين ج 

 ف ي الطُّول  َوف ي ال َعر ض  
 َشَبحُ 

ــــــــــــ ت   ال َمو 
 َيَتَربََّص 
***** 

رُ   َمن  َيَتَصوَّ
ل ّي؟؟؟ ير  ال َمغ  اَم ال ق   َحمَّ

 َخَياُل ال َبَدو يِّ 
َهر    الَ ُيق 

 َفاَق 
َناس   ُكلَّ   األ َج 

ل    ف ي طُر ق  ال َقت 
 -:لَُه طُُرُق 
ق    ال َحر 
ق    َوال َخز 
ل ب    والصَّ

ُذوع  النَّخ ل    َعَلى ج 
م  الله    -:ب إ س 

يِّ  طَُع ُرُؤوَس ال َبر د   َيق 
 َيُجزُّ 

 َرأ َس اإل  ن َسان  
ُفور   طَُع َرأ َس ال ُعص   َوَيق 
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ل   ج   َوَرأ َس ال ع 
***** 

اء  ــا َوَرَق َيــ نَّ  ال ح 
 َمن  

 َجَلَبَك 
ن    ؟؟أل َر ض  ال ُحز 

ُق  َك ال َحر   َفَحلَّ َعَلي 
َود   ن  األ َس   نَأ نَُس ل لَّو 

 أل َنَّا
ا نَّ  ُعج 

ن  َدٍم َوَرَمادٍ   م 
 ؟؟أَلَم  نَُكنَّى

َواد   ب أَر ض    السَّ
 ل َماَذا
 ُصر َت 

ت    ُمَعلَِّم َفَرٍح ف ي َبَلد  ال َمو 
نُ   نَح 

َرُح   ب ال ُعر س  الَ نَف 
 إ نَّا
ُقُص ل َدمٍ  ر ي   نَر   ُعذ 

َفحُ   ُيس 
ل   ُت الطَّب   َصو 

 ُيط ر ُبَنا
ُنوعٌ   أل نَُّه َمص 
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ُلوَخةٍ  ن  ُجُلوٍد َمس   م 
مُ  َبَها الدَّ  َخضَّ

ن َجر    َوَضاَجَعَها الخ 
***** 

ُلُم ب ال ُعر س   ُت أَح   َما ُعد 
 َوالَ

يد  الّل ب س    ب َجد 
ن ي ر 

 أَع 
يَفأ َسَك   يـَــــــا َجدِّ

َنامُ  طََنت  األ َص  َتو   إس 
َدنَا  َمَساج 

س    ُردَّ ال َيوُم إلَى األ َم 
ي َماَك َيـــــــا َجدِّ  ُرح 

ل ن ي ال َفأ َس   نَاو 
 أل َُصدَّ 

 ُقط َعاَن ))اإل  ف َرن َجَة((
َباش    أَف َياَل األ َح 

ئَاَب   َوذ 
 ال ُفر س  

ي  َيـــــــــا َجدِّ
ل ن ي ال فَ   أ َس نَاو 

يَّ  أل َُحطَِّم هَذا
 ال ُكر س 

أَل    َوالَ َتس 
َف   َكي 
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ر   ع  َل الشِّ ُت َقو   َتَعلَّم 
ق ص    َوَفنَّ الرَّ

***** 
 َما َبالَُك 

 ؟؟؟يـَـــا َسّيُد ))ُيوَشَع((

 َهل  أََصاَبَك ال َخَدرُ 

 َر ))شارتك(( ؟؟َمن  َصادَ 
)) ار  َف ))الُزوَّ ي 

 َمن  أَب َدَل َمَشاح 
((؟؟؟ َعات  ))ال َهَمر   ب ُمَدرَّ

َمُع ف ي ))فوادة(( يَ  الَ نَس  َر النَّع   َغي 
 َمــــــن  َسَلَب َبرََكات َها؟؟؟

 َمــــــن  أَف َقَدَها
عَ  م   ؟؟؟ال َبَصَر َوالسَّ

اُق ب َمــــن  يَ  ُر ال ُعشَّ ي  َتج   ؟؟س 
 ل َمــــن  النُُّذوُر؟؟

نَةَ  ُم َبَيار َغَنال َمـــن  نَُسلِّ   ؟؟ال ُمَلوَّ
َواَد ال َبُخور ؟؟؟ ُل أَع  ع   ل َمــن  نُش 

َداءُ  ))َراَيُتَك((  َسو 

                                                           

( ضةةريش ألحةةه الرةةاهة مةة   حفةةاه آل الررةةول )و( يقصةةهه الةةزوار مةة  )

  بعاء الدعوب للتبرك وطلب الشفاعي. 

  ( الفعل والحهث اليي يعتصر به الولي لطالب الحادي  و المظلو .)

 ( ضريش )علويي( م   حفاه الررول يعتقه    لها كراما . )
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ــَن َبَياُضَها  ؟؟؟أَي 
نَا  َما ُعد 

ُثُر )) ة((نَن  ليَّ  الواه 
اَدة(( ر َحة  ))السَّ  ف ي أَض 
 نََثَرت  َصَباَيانَا َجَدائ لََها

َتثََّة ُحز نا    ال ُمج 
َراق  َعر يٍس  ل   ل ف  م   لَم  ُيك 

َعةَ  ه  ))َسب   (( ُعر س 

(( َيـــا يل  خ   َسّيُد ))د 
َت  م   أَطَل َت الصَّ

ل طَاَن(( ق َت أَنَّ ))السُّ  َهل  َصدَّ
َك م    ؟؟؟ن  ُساَللَة  َجدِّ

ار َك   َهل  َفَسخ َت َمَع ُزوَّ
ر   َد النَّذ   ؟؟؟َعق 

َلة    َدَفُنوُهم  ب ال ُجم 
َراُء  ُق َوَشَرائ طَُك ال َخض   ُتطَوِّ

َمُهم    َمَعاص 

                                                                                                 

( العل  األبيض ويقال )رايتك بيضةه( حةي  يتحقةق  الطلةب  و األمعيةي  و )

يت  االعتقا  م  الظال   و يعوه الغائب  و يشفى  المريض  و يتحقق حل  العشةاق 
 ومراه  ن وبعكره يقال )رايتك روهه(.

( مةا يةةت  عثةةره مةة  الحلويةةا  المتعوعةةي فةةي  ضةةرحي الرةةاهة واألوليةةاء  و )

 على رؤوخ العررا   و األطفال )المختوعي ( وقي اغلب معاربا  الفرو. 

 ( ضريش احه الراهة في الدعوب. )
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ر ي؟؟  َهل  َتد 

َهُر((؟؟  َمتـَــــى ))َتش 

اَره((  ؟؟؟َمن  َسَلَبَك ))الشَّ
 ـَتىَمـــ

َلَها  َتقل ُب َعال َيَها َساف 
 ــَتىَمـــ

ُر؟؟ ج  َضُب  َوُتَزم   َتغ 
***** 

 ))َخال ُد(( يـَــــا
 َزاَل َدُمَك  َما

ر ي  َيج 
 ُيطَار دُ 

 أََعانََك َمن  
 َوَمن  َخانََك 
َت ال َبطِّ   َصو 

 َوَرَقَصات  ))البربش((
                                                           

 ( إعال  الفعل في ره الظل   و االعتصار للمظلو  وتحقيق األماعي. )

شةيوعي تةرك هرارةته فةي لعةه  ليقةوه ( خاله احمه زكي مهعهخ عراقي )

( تمكع  الرلطا  مة  1969اعتفاضي ضه حك  البعث في   وار العراقي عا  )
قتله وعهه م  رفاقه بعه معركي بطوليي غيةر متكافئةي فةي العةهة والعةهه خاضةها 
مع ثلي م  رفاقه في   وار الشطرة في العاصريي )الغموگه( بعه    كبهوا قوا  

ديفةةارا )ألرواو وارةةقطوا لهةة  طةةائرة عموهيةةي.  لقةةب بةة الرةةلطي خرةةائر فةةي ا
 األ وار(. 

 ( عوع م  الطيور المائيي المهادرة. )
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وار    َزنَاب َق األ ه 
ّياد    َوأََغان َي الصَّ

ُهور    ال َمق 
 َيــــا َخال دُ 

َش(( َيا ل َجام  َتاَر(( َو))ج  ش   ب َن ))ع 
َنا  ف ي ُعُروق 

ُرد  َدُمَك   لَم  َيب 
َدو ي   َيـــــا أََخا أَن ك 

ُدواُكلَُّنا   لََك نَش 
ل ُق َفَمَك   ؟؟؟َفَمن  َيغ 

ةُ  َك ال َحيَّ َدَعت   أَو 
َبَة ال ُخل د    ُعش 

 َخال دُ  َيــــــا
هدُ   -:نَش 

رَ  ك   أَنََّك َتَمثَّل َت ال ف 
رَ  َت الّنذ  َفي   أَنََّك أَو 

ُمَك َعَلى ُتوٌب ٍإس   َمك 
ّي  َراق  ال َبر د   أَو 

َق َعَران ي ص    ُصَوُرَك َفو 
 ال َقَصب   

َها ب الَقن ص   َم َعَلي   ل َذا ُحك 
 ُرُؤوُس 

َماك    األَس 
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)) ل  ج   طُُيوُر ))ال ح 
 ال َجاُموُس 
ُف  الح   السَّ
اُموُس   َوالنَّ

َدان(( ع  ي ُج ))ال م   أََهاز 
يُج ُحُروف   النَّصِّ  وَ   نَش 

َها ب ال قَ  ُكوٌم َعَلي   ـــصِّ َمح 

)) اس  ُف ال َعبَّ  ))َسي 

((َو ))نُوُر   ال َعال 

)) ح  ب   ))نََدى الصُّ
ل َناُهم    َحمَّ

َض ال َقل ب    نَب 
َض ال ُحبِّ   َوَفي 

                                                           

( عةةوع مةة   عةةواع الطيةةور البريةةي التةةي تعةةيش فةةي األهغةةال والبةةراري )

 والمزارع دميل الشكل لييي المياق.

 ( مربو الداموخ في   وار العراق.)

عا هي ( ارتشهه في   وار الحمار و و   بو -عبه العباخ رال ) ( الشهيه)

يمكةة     يكةةو  عبةةها  ألحةةه  يقةةاو   زال  الرةةلطي الهيكتاتوريةةين الشةةهيه الثةةائر ال
 رين الحق وليخ عبها  له.  (ليلك  فهو )رين العباخ

 بةةو مؤيةةه(. ارتشةةهه تحةة  التعةةييب فةةي  -عبةةه العةةال مورةةى ) ( الشةةهيه)

 ردو  األم  الصهامي. 

 بةةو عاهيةةه(. ارتشةةهه تحةة  التعةةييب فةةي  -ن عبةةه الواحةةه ( الشةةهيه )عةةاي)

 ردو  األم  الصهامي. 
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َزن  َيا َخال دُ   َفالَ َتح 
رُ  َتَمَل ال َبد  َج ال ُقرُص َواك   َتَوهَّ

حُ  ويه  ال ُجر   َير 
عُ  م  يه  الدَّ ق   َيس 
رُ  ه   لَو  َجفَّ النَّ

َزن  َيـ  َخال دُ  االَ َتح 
 لَم  

ر    نَن َس   َكل َمُة السِّ
)) َزن  َيا ))نَايف   الَ َتح 
ر   رُّ ال َوك 

َشف  س   لَم  ُيك 
َتثَّ   َمن  إ ج 
يَّ   ال َبر د 
رُ  د   الَ َيق 

رَ  ك  َتثَّ ال ف   .أَن  ي ج 
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 َحَقاِئُب ))اأَلِمْيِر((

 
 النََّدى

ُد ُوَري َقات  ال َور د    َيَتوسَّ
ي با    َيُموُت َغر 

ي نَ 
 ح 
نُ َتُموُت  ي 

َياح   الرَّ
)) َراء  َقة  ال َخض  ج  ال َمن ط  ن  َخار  ٌل م   ))َقو 

 ال َحَياةُ 
ُقدُ   َتف 

َناَها  َمع 
ي نَ 

 ح 
ي اأَلط َفاُل  ك   َيب 

***** 
ه   الَم   َتَدثََّر ب أَح 

 َتَناثََرت  
 أَق الَُمهُ 
نَةُ   ال ُمَلوَّ

َيات   ن   َعَلى َمَساَحة  أُم 
ل   يِّ األ َوَّ

َراس  ه  الدِّ  َعام 
 أَق َفَل 
ه   َني   َعي 

َبت ه   ي   َعَلى َحق 
ُعوَدة    ال َمو 
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 ُفَتحَ 
ر    َباَب ال َفج 

 نَاَولَهُ 
رُ  ي   األ َم 

َبة   ي   َتُنزُّ َدما   َحق 
ُزور   ه  ال َمج  ُل َرأ َس َوال د  م   َتح 

 َحَمَل أَق َرانَهُ 
ي نَ 

 َحَقائ َبُهم  فَر ح 
 َحَمَل 

 )) ُهَو((
ه    َتاُبوَت أَب ي 

***** 
 َصاَرت  

تا    ال َحَقائ ُب تَواب ي 
 ُكلُّ 

 ال َحَقائ ب  
الَةُ   َحمَّ

ه    َرأ س  أَب ي 
ي ُنهُ   َقر 

اَرة   ُتُب َسيَّ  َيك 
 ))ُهَو((

ّياَرات   َسُح ُزَجاَج  السَّ  َيم 
 ف ي

ب    ،َساَحات  الرُّع 
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ُذوذ    َوالشُّ
 ف ي

م  َمَصاب ي حٌ   َدار ه 
نَةٌ   ُمَلوَّ
 َداُرهُ 

 ُمط َفأَُة األ َن َوار  
 ف ي

 ال َحَدائ ق  
 َيل ُهو أَط َفاُل ال َحاَرة  

َياد   ط   َباص 
 ال َفَراَشات  

ي عُ   َيب 
 ))ُهَو((

َجائ ر    ُعَلَب السَّ
 ف ي

 ال َمل َعب  
ُموَن ال ُكَرةَ   َير 
 ف ي ال َهَدف  
ي م   ))ُهَو(( َير 

ي س   ُروَبات  ال َفار َغُة ف ي ال ك   ُعَلَب ال َمش 
***** 
ُلُم ب   َبة  َغَداءٍ ))الُمَلثَُّم(( َيح   َوج 

ُسول    َمَع الرَّ
 ))ُهَو((
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ُلمُ   َيح 
مٍ  ط َعة  لَح   ب ق 

 ف ي
ل  ال َفَضالَت   ي   َبَرام 

 ))ُهَو((
َدحُ   َيك 
 ))ُهَو((
ُل   َيَتَسوَّ
 َيأ ُوونَ 

 إ لَى ُقُصوٍر َفار َهةٍ 
 ُيَفتُِّش 
 ))ُهَو((
 َعن  

يه   و  ٍر ُيؤ   ُجح 
 ))ال ُمَلثَُّم((

َمُع ُرُؤوسا    َيج 
حَ  ب   ل ُيص 
را   ي   أَم 
 ))ُهَو((

َمُع ُعَلبا  َفار َغة    َيج 
 ل َيأ ُكَل 
زا    ُخب 

***** 
 َما َعادَ 
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َرَسة    َيَراُهم  ل ل َمد 
َهُبونَ   َيذ 

نَ   لَوَّ
مُ   الدَّ

َحات    لَو 
م    َدَفات ر  الرَّس 

ي نَ 
 ح 

م   ه  َق ُرُؤوس   َحطَّت  َفو 
َممُ   ح 

))  ))ال َهاَونَات 
َحاُت  ُبَها َصي   ُتَصاح 

ير   ب  ك   التَّ
 َجَلُبوا

 َحَقائ َبُهم  
ُروَقةَ   ال َمح 

أَة    ُمَعبَّ
م   ه  ي  الَء  ُمَعلِّم   ب أَش 
ر س   وَرات  الدَّ  َوسبُّ

ُك  س  َل ُتم   َوأَنَام 
نَة    أَق الَما  ُمَلوَّ

اَبةٍ   َوَسبَّ
ُدوَدةٍ   َمم 
مُ  ه  َتف   َتس 
***** 
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 ))ال َهَمُر((
طَُع الطُُّرَقات    َتق 

مَ   ال َيو 
َمعُ   نَج 

ت   َش ال َمو  ي   َخَراط 
 َتَناثََرت   َوَحَقائ َب 

 أَق الَُمَها
َرَسة   َياج  ال َمد  َق س   َفو 

 َحَمَلت  
رُ  ي   ال َعَصاف 

ُروَقة    َتَشظَِّيات  األَز َهار  ال َمح 
ن ي  ل َتب 

َشاَش   أَع 
م  إ خ َصاٍب  س   َمو 

ي دٍ   َجد 
***** 

ي :  أَط َفاُل ب اَلد 
ي  ُدُموع 
ي ف   الَ َتك 
 آَهات ي

ي ف   الَ َتش 
َراَحات ُكُم ال ُمَتَواَرثَةَ   ج 

ُذ ُقُرونٍ   ُمن 
ا أَذ ُكرُ  مَّ  م 
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ُكُرونَ   َوَما َتذ 
عُ  م   َقَدُرنَا الدَّ
عُ   َقَدُرنَا ال َقم 

ُلو َغَزَواٍت   َغَزَواٌت َتت 
 َغَزَواُت األ َر ض  

َماء    َوَغَزَواُت السَّ
 ُقُروٌن ت ل َو ُقُرونٍ 

َدادُُكم    أَج 
َداُدنَا  أَج 

َرى  َوُسُيوٌل ُكب 
َيٍن َو َماءٍ  ر 

 ُسُيوُل غ 
َماءٍ   ُسُيوٌل  ن  د  َرى م   ُكب 

ةٌ  يَّ ش  َجاٌت َوح   َوَمو 
ن  َوَباءٍ   م 

 َفَهل  
ن  َدَواءٍ   م 

 َفَهل  
ن  َرَجاءٍ   م 

 ف ي
(( ؟؟؟؟ ل   َزَمن  ))الطََّناط 

***** 
 طََلَب 

 ال َحَمامَ 
ُه ))األ ََباشي((  َفأََتت 
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َمامُ   َوال ح 
 أََرادَ 
رَ   النُّو 

 َفَداَهَمُه الظَّالَمُ 
الَُءُهم   َتَلطَت  أَش   إخ 

 َوَمَعاو لُُهم  
 ف ي

)) طَر   ))الَمس 

ُكم   ن   َمن  م 
ر ُف   َيع 
 أََباُه ؟؟

 َفتُِّشوا ُجُيوَبُهم  
 َعن  َهَداَياُكم  

 َعن  ُصَور  أُّمَهات ُكم  
 َعلَُّكم  

َتُدونَ   آل َبائ ُكم  َته 
 ُكلُّ 

 ال ُجُيوب  َفار َغةٌ 
ُفوُهم    َتَعرَّ
م    ب الشَّ

و يِّ  م  ال َمش   َرائ َحُة الََّلح 
 َوَرائ َحُة ال َباُرود  

                                                           

 ( المرطر: مكا  يدتمع فيه عمال البعاء معتظري  رزقه . )
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َدةٌ   َواح 
 ف ي ال َحَياة  
ت    َوال َمو 

َدةٌ   َرائ َحُة آَبائ ُكم  َواح 
 َسَيَسُعُهمُ 

دٌ   َتاُبوٌت َواح 
ث   َهُدوا ب ال َبح   َفالَ َتج 

وا لَُهم   دُّ را  أَع   َقب 
دا  .......  َواح 

 َرأَي ُتم  
َنَة الََّلَهب    أَل س 

 َولَم  َتَروا
 أَل وانَ 
ب    الََّلع 

ل  هَذا  أل َج 
َب ))ال ُمَلثَُّم((  نُصِّ

را   ي   أَم 
 ل َل َُمَراء  
 َعَباَءةُ 

ئَاُب  َها الذِّ َقت  َك َمزَّ  أُمِّ
نَ   لََغُموا ال َمآذ 

 لَم  َيط ُرُقوا
 األ َب َواَب 

 ))ال َهَمَراُت((
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 لَم  
ز    ُتَميِّ

ع   ار  َن الشَّ  َبي 
ي ف    َوالرَّص 

 ال ُكلُّ 
ُنوعٌ   َمم 

 ال ُكلُّ ُمَباحٌ 
َضى(( ال َخالََّقةُ  إ نََّها  ))ال َفو 

 َهل  
َلم  َتع 

ُروا  َصيَّ
اَش َقَلما    الرَّشَّ

 ال َعب وات  
 َمَداف يءَ 

َقة   َواٍت اَلص   ))َدَعاُبَلَك(( َعب 
َدوَك   أَه 

 ُكلَّ 
ُلم  َما الَ َتح 
 َعلَُّموَك 

َلم  َما الَ َتع 
اُت   ))اأُلَمَراُء(( لَُهُم ال َجنَّ

 أَن َت َوأَُبوَك 
 إلَى َجَهنَّمَ 
 أَن  َتل َبَس 
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َواال   ر 
 س 

 اَلُبدَّ أَن  َتن َزعَ 
َك   أُمُّ

َوال   ر 
 س 

 -:))اليانكي(( َيُقوُل 
 ل ُكلِّ 

ٍء ثََمنٌ   َشي 
يعُ   َتب 

َمَها  لَح 
 ل ُتؤ ك َلَك 
ما    لَح 
 هَذا

 َقانُونُ 
َراءٍ  ٍع َوش   َبي 

ب حُ   الرِّ
ب حُ   ثُمَّ الرِّ
ب حُ   ثُمَّ الرِّ

َرَدات    ُكلُّ ُمف 
َجم    ال ُمع 

ـَهم  ؟؟؟؟؟  َهل  َتف 
 َرأ ُسَك 

ئٌ   ُمطَأ ط 
يٌّ 

ن  ُرَك َمح   ظَه 
ب    نَقِّ
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َبال    ف ي األَز 
أَل    الَ َتس 

ت الَل   َنى اإل  ح   َعن  َمع 
َذر    إ ح 

 ُتَصاَب أَن  

الَم  ))ناظم((  ب أَح 
أَل َعن    َوَتس 
 النُُّجوم  
***** 
 أَط َفاُل 
ي  َبَلد 
يَّاُكم    إ 

ُقوا  أَن  ُتَصدِّ
 ب ُوُعود  ال ُحّكام  

الَم ((  ب ُدَعاة  ))السَّ
َل   ب َمن  َفصَّ
 ال َحالََل 
 َوال َحَرامَ 

 ُجلُّ َما أَخ َشاهُ 
ي م  َوُدُموع  ه   أَنَُّكم  ب ُوُعود 

َرُقونَ   َتغ 
ر َقت  َدَفات رُُكم    أُح 

                                                           

 ( )    دمل ما رمعته م   صوا  رؤال طفل ع  العدو ( عاظ  حكم . )
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ائ َبةُ  الَُب السَّ  أََكَلت  ال ك 
اٍت(( أََعَدت َها  ))لَفَّ

َهاُتُكم    -:أُمَّ
َلٌة َعَلى ال َخدِّ  َهاُقب   ، َوُخذ 

ي أَخ َشى  َولَد 
 أَن  َتُجوعَ 
أَت    َتَقيَّ

اٍت(( َوُحُروفا    َحَقائ ُبُكم  ))لَفَّ
م   ُن الدَّ  َولَو 

َحاُت  َسم  لَو   الَمر 
ا ب َنا  َهيَّ
 نَطُوُف 

اَحات   ُح ف ي السَّ ي   نَص 
ُخُل ُكلَّ   نَد 
 الّصُفوف  

 ل َمن  
ه    هذ 

 ال ُكُفوُف 
ن   أَُل َعمَّ  نَس 
ُتب    لَم  َيك 

ورَ  اَر َوالدُّ  الدَّ
أَُل   نَس 
ن    َعمَّ

َرُقوا  أَح 
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ُهورَ  ه  الزُّ ي   ف ي َكفَّ
ن   أَُل َعمَّ  نَس 

 َكانَ 
ٍح   ُكلَّ ُصب 

ُم   الطُُّيورَ ُيط ع 
ن   أَُل َعمَّ  نَس 

 أََضاعَ 
ي ق   ه  ف ي الطَّر  ي   َكفَّ

أَُل   نَس 
ن    َعمَّ

َبَة ال ُفطُور    أََضاَع َوج 
ن    َعمَّ

 َكَتَب ال ُمَعلِّمُ 
َياب   َمُه ف ي ال غ   اس 

أَُل   نَس 
ن    َعمَّ

َساب   َن ال ح   َسَقَط م 
***** 
َف   َكي 

ي  لََك َولَد 
َرأَ   أَن  َتق 

م  َربَِّك  َرم (( ))ب إ س   األ َك 
 -:َرُقوا ال َقَلَم َوَقالُواأَح  

م  َربَِّك ))ال ُمَلثَّم  ))إ ق َرأ  ب   ي ُيَعلُِّم ))ب األ َلَم ((إ س   (( الَّذ 
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َهُم(( َل َما الَ َيف   َعلََّم الطِّف 
َلمُ   آٍه لَو  َتع 

َلمُ   َوالََشكَّ أَنََّك َتع 
 أَنَّ ))اإل  لَه ال ُمَلثََّم((

َماء    أَب يَك ب د 
مَ   َتَيمَّ

ل ي ف   َيا ط 
َك  ُنوٌع َعَلي   َمم 

ُلمَ   أَن  َتح 
َك  ُنوٌع َعَلي   َمم 

َهمَ   أَن  َتف 
َك  ُنوٌع َعَلي   َمم 

 أَن  َتَتَعلَّمَ 
َهُم ؟؟؟  َهل  َتف 

***** 
 لَم  

َدا (( ي ))ُمَحمَّ  أَن َسَك َولَد 

 َفَلَدي َنا
ٍد(( ٍد(( َو))ُمَحمَّ  أَل َف))ُمَحمَّ

ق  ف ي  ر   الشَّ
 ف ي

                                                           

الطفل الفلرطيعي اليي قتل برصاو الصهايعي و و فةي  (( )محمه الهرة)

  بيه. حض  
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 ال َغر ب  
ت   ي ُق َمو   طَر 

 األ َط َفال  
دٌ   ُمَعبَّ

ُدنَا((  ))ُمَحمَّ
 َماَت ب الَ أٍَب 
ُدنَا((  ))ُمَحمَّ

َل   ُقت 
َل أَن  ُيولَدَ   َقب 
ُدنَا((  ))ُمَحمَّ

 َجَزَرهُ 
ٍت   ُمَصل و 
رٌ   ُمَكبِّ

ُدنَا((  ))ُمَحمَّ
رٌ  ب  َتك   َقَتَلُه ُمس 
ُدنَا((  ))ُمَحمَّ

 َقَتلَهُ 
رٌ   ُمَحرِّ

ُدنَا((  ))ُمَحمَّ
ُبو  َيح 

َود   َط الطَّاُعون  األ َس   َوس 
ُدنَا((  ))ُمَحمَّ

ه    ب َدم 
مُ   َيَتَيمَّ
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 َقات لُهُ 
َبد    ف ي ال َمع 
ي ك   َفَمن  نَب 

َنةُ  ح   م 
ي َمن   ك   نَح 

 أَيِّ 
ٍد((  ؟؟؟؟))ُمَحمَّ

***** 
ٍد((  َيا أََخا ))ُمَحمَّ

َلمَ   -:َكي  َتس 
َك   َعَلي 

بُ   َر ُكلَّ ُبُحور  ال َهمِّ أَن  َتع 
َر ال ُجوع    َبح 
َر ال َمَرض    َبح 
ل   َر ال َجه   َبح 
َحال   َر األ َو   َبح 

رَ   َوَبح 
م    الدَّ

َلمَ   َكي  َتس 
را   َت  َكم  َبح   ل ْل ن  َعَبر 

ي  َيا َولَد 
 َهل  

َلُم ؟؟؟  َتع 
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 النََّواِفُذ امُلَحجََّبُة

 
 الظَِّباءُ 

ُهوب    َغاَدَرت  السُّ
َنا َيت   َتَخثََّر َهَواُء َقر 

مُ   َصَمَت النَّو 
 أََراحَ 
 َرأ َسهُ 

ج   ي  ج  َضان  الضَّ  ف ي أَح 
***** 
 ال َقَناف ذُ 

يَ  ُب األ ََفاع   ُتَداع 
ُهورُ   الزُّ

مَ  ُض الَجَماج  ي   َتب 
 َوخ َزةٌ 

َهار   ز  النَّ  ف ي َعج 
ُقطُ   َيس 

 ف ي ب ر َكة  الظَّالَم  
مَ  َتس   َفَتب 

ُش  ي   الََخَفاف 
***** 
َماُرنَا  ح 

ط َنة   َساَم ال ف  ُل و  م   َيح 
َهُق   َين 
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 َقَذائ َف ))َهاَون((
 ))َيُروُث((

يَّة   ((ُمَعلََّقاٍت ))  نَار 
ُقَص   َفَير 
َفةُ   ال َخل ي 
***** 
 أَظ َفار ي

ُر ُتُيوٍس   َحَواف 
 أَظ َفاُرَك 

نٍ  ي  ُر َساَلط   َحَواف 
 أَُقلُِّمَها

 َفُيط ر ُبن ي الثَُّغاءُ 
 ُتَقلُِّمَها

ُنَك  َتض   َتح 
 ال َمَشان ُق 
***** 
ُل   ال َقم 

لَت ي ُق طُُفو  ي   َرف 
ُش َذاك َرت ي  َدب يُبُه ُين ع 

يُفن ي  الَ ُتخ 
نَةُ  َراُبُه ال ُمَلوَّ  أَس 

 ُجلُّ 
 َما أَخ َشاهُ 

َقصُّ   م 
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ن   ي  اَلط   َحالَق  السَّ
***** 
 َمَتى
رُ  ي   َتص 

 ُدُموُعَنا ُزُهورا  
 ُتَعان ُق 

دَ   ال َموال ي 
ي دَ  ُتُب األ َنَاش   َتك 

 ُتَرقُِّص 
َل   ال َمَناج 

الَُل  َتل َئ السِّ  َفَتم 
 ب ال ُحُبوب  
***** 
َراُب   أَس 
َباب    الذُّ

 ُجُيوُش ال ُمُلوك  
 ُمَكاَفَحُتهُ 

ر   ي   َتطَاُوٌل َعَلى األ َم 
ذ   َرأ َسَك   أَن ق 

 َواف َتر ش  
 ال ُقَماَمةَ 
***** 

َتب ئُ   الَ َتخ 
َراُن ف ي ُجُحور َها ئ   ال ف 



 

 

106 

نَ  فا  م   َخو 
طَط    ال ق 

 َبل  
 ُتَعلُِّمَنا

َماء   ت  ي َقَة اإل  ح   طَر 
نَ   م 

 ال َعَسس  
***** 

 َوأَن َت َتخ ُرجُ 
ن    م 

َمة  ال َوال ي  َول ي 
أَل    إ س 
 ل َسانََك 

ق َت   َهل  َتَذوَّ
َبع   َم الشَّ  طَع 

 أَو  
َم ال َمَهانَة  ؟؟  طَع 

 َهل  
َت  َتَلع  مَ  اب   لَح 

َراف    ال خ 
 أَو  

يَّة  ؟؟؟ ُبوَن ال ُعُبود   ُعر 
***** 
 َقالَت  
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َراُق   األ َو 
ُهور    ل لزُّ
نُ   نَح 

َعات ك    ُمُرض 
نَ   أَي َن َما َتُكون ي 

 ف ي
َرةٍ  ي   َيد  أَم 

ي   َن َفكَّ  أَو  َبي 
َمارٍ   ح 

 ؟؟؟َفَعالََم ال ُغُرورُ 
***** 

ُس  م  ُب الشَّ ي   َتغ 
َق  ي  َتف  َباحُ َفَيس   الصَّ

ُم النُُّجومُ  َتز   َتح 
َداد    إل  ع 
ز    ُخب 

 ال َفطُور  
ُخ األ َق َمارُ  ي   َتش 
ُهورُ  َمُل الزُّ  ُتح 

َت   َتح 
َبة   ذ  ال ُمَحجَّ َواف   النَّ

ُب  َتح   َفَين 
ب ّيع  .الرَّ
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ــِـَراَءٌة  ق

 
 َسَناُبُل األ َخ اَلق  

ُؤوس   َئَة الرُّ  لَم  َتُعد  ُمطَأ ط 
َحى  َيةٌ ُبطُوُن الرَّ  َخاو 

ّشا    َتط َحُن ق 
ُم األ َط َفاَل   الَ ُتط ع 

ُم  ال َمَحار َق ب الَوُقود    ُتط ع 
ُكم   ي   أََماس 

مٍ  طَار  ب ُدون  َمَواس   َتَتَكاثَُر ب اإل  ن ش 
َوانا   َواٌن َيُلوُط ُعن   ُعن 

َعاَراُتُكم    ش 
َتات   َماش  الَّالَف  يََّة ق  ر  َتضُّ ُعذ   َتف 

ُل ال َكالَم    َفطَاح 
ُؤونَ   َيَتَقيَّ

ق  ال ُوُعود   د  اَفاُت ص   َجرَّ
 َتَتَناَسُل 
 ُفُروجُ 

 ال ُجُيوب  َوال َحَقائ ب  
خُ   ُتَفرِّ
 َسَعال َي 

َل   َوطََناط 
 ُتَناَقُش ُكلُّ ال َمَسائ ل  

ُروب   ع  الدُّ يف  َوَزر  و  خ  َوالتَّس  ي 
خ   ب التَّف 
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 ب ال َقَناب ل  
َدث  ال َعَصائ ب   َراُد أَح  ي  ت   إ س 

َية   م   ل َتع 
 ُعُيون  ُصنَّاع  ال َحَياة  

 ل َذا
 -أُطَال ُبُكم  :

 ب ُمَغاَدَرة  ال َمَكان  
ي َراُن أَن َفاس  َل أَن  َتَنالَُكم  ن ي   َقب 

 لَن  أَق َرأَ لَُكم  
 َسأَق َرأُ 
ي  ل َناس 

 ف ي
(( َوال ُحُقول   ر   ))ال َمَساط 

 ف ي
: ل َمن   اَحات  ُقونَ الطُُّرَقات  َوالسَّ د   َيص 

عَ  م   السَّ
عَ  م  ُمَروَن الدَّ  َيه 

ُلون ي م   َيح 
َتاف    َعَلى األ َك 

)) ُجونَن ي ب أَل ف  ))َمَداس   أَو  ُيَتوِّ
ل ُكونَ  ل ُكوَن َما الَ َتم   َيم 

 ال َوَفاءَ 
َقاءَ   النَّ

َساٍس  َق إ ح  د   َوص 
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***** 
ُنوَقةٌ   َباَقاُت ال َور د  َمش 

 ر َقاُبَها
 َتَتَدلَّى

د ُكم  َعَلى   َمَناض 
ي ال   َمُع لََها َعو   أَس 

ي ك   َتب 
ر خُ  َتص   َتس 

َق َعَفن  ال ُحّكام  َمن  أَل    ؟؟َقاَها َفو 
ي ك   َتب 
 َوَرقا  

ل طَان   َه َبَياَضُه َبَراُز َقَلم  السُّ  َشوَّ
 َيَتَشظَّى
 َغي ضا  

َف َيح   ت  اإل  ن َسان  َكي  َر َمو  ُل أَم   ؟؟؟م 
رَ  َف َيُزفُّ أَم   َكي 

 َشن ق  
ه    ؟؟َصان ع 
َف   َكي 
ُل  م   َيح 

ع  األ َو    ؟؟طَان  ُصُكوَك َبي 
َف لَهُ   َكي 

ُل   َحم 
َران    ؟؟؟ُصُكوك  ال ُغف 
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َف لَهُ   َكي 
ُقدَ  سَّ  أَن  َيف 

 ال ح 
َساس    ؟؟؟َواإل  ح 

َداس   ُل أَك  َف لَُه َحم   َكي 
ي ف    الزَّ

 ف ي
أ ب ين  َحفَ   ؟؟؟الَت  ال ُعر س  َوالتَّ

 ف ي ال َمآت م  
اس    ؟؟؟َوال ُقدَّ

 َقَذائ ُف 
 نَارٍ 

ر ُقُكم  ُحُروف ي  ُتح 
رُ   ُتطَهِّ

ُكم   ن  اَحات  َوال َمَناب َر م   ال َقاَعات  َوالسَّ
ُرُبوا  أُغ 
 َعن  

ه  ال َحر ف    َوج 
ُرُبوا  أُغ 
 َعن  

ت  النَّز ف    َصو 
ي  َسأَق َرأُ َقَصائ د 

 َعَلى
َماع    أَس 

 ال ُقر طَاس  
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***** 
ظا  َتُفوُر  ُدوُر َغي   الصُّ

ن  َفي ض    م 
ر    َهذ 

))  ))ال َقَنَوات 
ُكم   ف  َمالَت  َخو   َوبس 

نَ   م 
)) نَّة  َوالنَّاس   ))ال ج 

ُل أَط َباُق ال َبثِّ َزي فا   ط   َته 
ن   َواما  م   َوأَك 

 ُخَراَفاٍت 
 َوُقط َعان ا َتَتُلوا ُقط َعانا  

 َتن َحُروَن ال َقَمرَ 
))َربِّ ال ُموَن ب  س  ((َوُتق  اق َصات   رَّ

 َسَناب ُل األ َخ اَلق  
 لَم  َتُعد  

ُؤوس    ُمث َقَلَة الرُّ
َمال   َياُح الشِّ َها ر   أَف َرَغت 

َرانا   و ي ث ي  َته  َقانَُها الَ َتس  ي   س 
الَُفَها  أَع 

يَّةٍ  ُحوُق لُُحوٍم َبَشر   َمس 
َرةُ  ُرَها َسَماس   ُيَصدِّ

 .ال َجُنوب  
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 ــَمُة اْلَأْسَراِرُمَعلِّـ

 
ط ر   َحُة ال ع  ن  ُرُش أَج   َتف 

ُجوَحة    أُر 
 ل ل َقَمر  

ز ُل ال ُغُيومَ   َتغ 
اَلت    َبد 

 ُعر س  نُُجومٍ 
 ُتَقطِّرُ 
 نََدى
وح    الرُّ

ُهورُ  ُبُل الزُّ  َكي الَ َتذ 
 ُروُح ال َماء  

ر ُف الظََّمأَ   الَ َتع 
ُش  ح  َتو   الَ َتس 

 َحَضَرت  
اءُ   َحوَّ

مُ  َيمُّ  َفَبطَُل التَّ
أ    َتَوضَّ

ط ر َها  ب َدَفَقات  ع 
 َوَحيَّ 

 َعَلى ال َجَمال  
 َحيَّ َعَلى ال َكَمال  

 َحيَّ 
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 َعَلى
ر  ال َغَزل    َخي 

َدَها ن   ع 
ف   رُّ ال َكش 

 س 
 َما َكانَ 

ُبُس(( لُوم   ))َكو 
الَ   لَو 

 ُبوَصَلُتَها
ي َسَها  َجاَب َتَضار 

 َعَرَف 
َضاَب   ال ه 

َباَل   َتَسلََّق ال ج 
 َكَشَف 
َيانَ   ال ود 

رِّ َمَضاي ق  ال َجَسد  
 َوس 

 َفَما َعاَدت  
ُهولَة    َمج 

َحار    َمَضاي ق  ال ب 
َدَعت هُ  اُء أَو   َحوَّ
ف   رَّ ال َكش 

 س 
يَ   ه 

م   َراع  ال َعو  َل ش  ك  َداُه ش   َمن  أَه 
اَلَها  لَو 

 لََماَت ف ي
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ب    َغَياه 
))  ))ال ُجبِّ
َخةُ   ((لَو  الَ ))ُزلَي 
َتاَرهُ   لََما اخ 

 الرَّبُّ 
ح  َيا َدو(( َسبِّ ي   ))أَن ك 

م  َمن   أََذاَقَك   ب إ س 
مَ   طَع 
 الََّلث م  

رَّ 
م  َمن  َعلََّمَك س  ح  ب إ س   َسبِّ

مِّ   الشَّ
 َوَمن  َعلََّمَك 
م   َر ال َوش  ح   س 

 َهل  
َلمُ   َتع 

 َمن  َعلََّمَك 
َشة   رَّ الرَّع 

 س 
الَ   لَو 

)) يُّ
 ))ال َبغ 

 َما َصارَ 
 َدف ُقَك إ ن َسانا  

 الَ لَو  
)) يُّ

 ))ال َبغ 
 َما َفاَرق َت 



 

 

116 

 ال ُقط َعان  
ُجد    َفاس 

َك  َراب  َخال ق  ح   ف ي م 
 َمث َوى
ط ر    ال ع 
َنى  َمع 
ط ر    السَّ

ر   ج  ال َجم   َوه 
رِّ 

 س 
ل َجان    َجَمال  ال خ 
ل مَ  َك ال ع  طَت   أَع 

مَ  َت اإل  س   َفَصاَدر 
َك  يَّت  الََل ُعُبود   َكَسَرت  أَغ 

َتَها  دَ أَل َبس   ال َقي 
َباعَ  ُل ط   أل َنََّك لَم  َتَزل  َتَحم 

وان    ال َحي 
َما ه   م 
 ُكن َت 

ر َت 
َما ص  ه   م 

َما َبَلَغ ب َك  ه   م 
َيانُ   الطُّغ 

ُل  َقى ال َجاه   َتب 
 أَن َت 
يَ   َوه 
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 َتب َقى
)) ن َجان   ))َقار ئَُة ال ف 

َما ه   م 
ر َت 

 ص 
َما ُقل َت  ه   م 
يَ  َقى ه   َتب 

 أُمُّ 
 .اإل  ن َسان  
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 َنِبيٌّ ِمْن َوَرٍق

 
َراَر ال ُخَراَفة   ت   َكَفاُكُم اج 

 الَ أََرى
َوى  ف ي ال ُجُيوب  س 

ة    أَنَان يَّ
ر   َلة  ال َعص  ن  ُعم  نَة  ب َلو   ُمَتَلوِّ

ر ُفونَ  َنى ل َما َته   الَ َمع 
 ال ُحبُّ 
ةُ   األ ُُخوَّ

َداَقةُ   الصَّ
َياءُ   ال َوَفاُء َوالرِّ

َلعا  ب الَ  َمٍة إ ن  لَم  َتُكن  س  ي   ق 
***** 
 

 ال َفَصاَحةُ 
 ال َباَلَغُة، َبَيانَاُت الرَّف ض  

ُث ُقَماَمةٍ  ي   نُُصوُص األ ََدب  َبَراغ 
َلَن إ ف الََسهُ  ٍك(( أَع  َكاُت َبن   ))َشي 

 أَو  
ُط  َماٍس   ُقر 

َمارٍ   ف ي أُُذن   ح 
***** 
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َبَك  س  َجي   َتَحسَّ

َي  د  َك َسالَمٌ إ َذا أُه   إ لَي 
س  َرأ َسَك   َتَحسَّ
َلَك أََحُدُهم    لَو  َقبَّ

َج َدار  ال َمَجان ين    َخار 
***** 
 

 َوفِّر  َسالََمَك 
 َفُجُيوب ي َفار غةٌ 

َبدة   َتع   َوفِّر  ُقُبالَت َك، َرَقَبت ي َماَزالَت   ُمس 
َها ُسل طَاُن ال َمال   ق  ت   لَم  ُيع 

***** 
 

 َكَفاُكم  
 ُخَراَفة  

اب   ج  َن اإل  ع   الَ َمَحلَّ م 
ر    ل َغي 

ه    ال ُمَضاف  َوال ُمَضاف  إ لَي 
***** 
 

ُكم   ن  َسَك م   َمن  أَم 
؟؟ ر  ي  م   ب الضَّ

 َهل  
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 َيأ ُكُل؟؟
 َهل  َيز َحُف؟؟

َبحُ   َهل  َيس 
ُر؟؟ ي   أَو  َيط 

ٌف  ي 
ي ٌن أَو  نَح   َبد 

رُ  ي  يُّ أَو  َفق 
 َغن 

ُكنُ   َهل  َيس 
َن ؟؟األ َُذي َن أَو    ال ُبطَي 

 َهل  َيُزوُر اآل َذاَن َوال ُعُيوَن؟؟؟
َباَحَة ف ي  َمن  َعلََّمُه السِّ

؟؟ ُموع   الدُّ
َكَنُه ف ي َفَتائ ل    َمن  أس 

؟؟ ُموع   الشُّ
ُر َمَساك َنُه ب الَ أَثَرٍ   ُيَغاد 

ُر َتاَرة    َيَتَبخَّ
 َوَتاَرة  
 َيُموعُ 

رُ  يَن  ُيَغاد  فا  ح  ُف َخو   نَر َتج 
 َفر دا  

رُ  ي  م   َفَما َحالَُنا َوَقد  َغاَدَر الضَّ
 ال ُجُموَع؟؟؟

***** 
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ر   يُّ ال َعص   نَب 
ب    َصَمَت َولَم  ُيج 

ر  ف ي ال ُقُلوب   ي  م  َثر  َعَلى الضَّ  لَم  َيع 
 َفَناَم َبي نَ 

َضان  ال ُكُتب    أَح 
 َمن  ُيوق ظُُه َيُموُت 

رُ  ي  ر ُق ال ُحُروَف َيص   َوَمن  َيح 
ن  َوَرٍق()نَب    ّيا  م 

 
 2010/ األولكانون 
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 َأْقَفاُل الرُّوِح

 
(1) 

َضاءَ   أَق فُل أَب َوابا  َبي 
 َوأَف َتُح أَب َوابا  

َباب    ل لشَّ
ر   ز الَُج َباب  ال ُعم   م 

 ُيَشاك ُس 
َشةَ  َتع  َي ال ُمر   أََصاب ع 

***** 
(2) 

َفةٌ   َواق 
ي  أُمِّ
مُ   ُتل ق 

نُّورَ   التَّ
ينٍ  ن  َحن   أَق َراصا  م 

 َسأَل ُت 
َزَها ال َحارَّ   ُخب 

َدي َها ُب نَه   َحل ي 
َها  أَو  َحَراَرُة ُحبِّ

رُّ 
 س 

 َحالََوت ه  ؟؟
***** 
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(3) 
َضة  َدَجاَجت ي َل َبي 

 َداخ 
أ ُت ال َقَمرَ   َخبَّ
َهدَ   َكي  الَ َيش 

يَ   ُعر 
 النُُّجومٍ 

ر   اٍبَحة  ف ي َبح   السَّ
َماء    السَّ

َهاَيَتَلصَّ   ُص َعَلي 
َجاٍب  ن  َوَراء  ح   م 
الَال   ُتُه ه  د   َشه 

ي َت أُمِّ َع َصو   َسم 
 َفَصارَ 
َل  اَله   ه 
***** 

(4) 
 ال َبُعوُض 

ي((  َو))األ ََبات ش 
رُ  ي   ك اَلُهَما َيط 

َرَك  ُح ال ب   ال َبُعوُض ُيَناط 
ي((  ))األ ََبات ش 

ُح ال ُغُيومَ   ُتَناط 
َمانَ  َهُر الزَّ  َوَتق 

 ك اَلُهَما
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 ُيَقات ُل ال َبَشرَ 
***** 

(5) 
 َمن  َقاَل 

اَش   إ نَّ ال َخفَّ
َهارَ  َرُه النَّ  َيك 
اُش   ال ُخفَّ

ل   ُق الََّلي   َعاش 
ُل   ُيَغاز 
 النُُّجومَ 
اُش   ال ُخفَّ

نُ  ي   أَم 
رِّ ال ُكُهوف  

 س 
***** 

(6) 
 َكالَمُ 
 ال َور َدة  
ط رٌ   ع 

َواك َها  َوخ ُز أَش 
رٌ   َمه 

َضاُض   إ ف ت 
َها يَّت  ر   ُعذ 

دُ   َوع 
 ل َقاءٍ 
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***** 
(7) 

َق َسَتائ رُ   َمن  َمزَّ
ي ؟  ُروح 
 َمن  َغَرَس 

 أَق الََم ال َور د  
 ف ي َواَحات  ال َقل ب  ؟؟؟

ي ُق ُروح   َعاش 
َبُح ف ي  َيس 

ط ر    َواَحات  ال ع 
 َزَمن ي

 َبن ُدوُل َفَرٍح 
يحَ   َير َكُب أََراج 
رُ  َها ال َبح   َيُهزُّ

َر  ب  َجات  ع   َمو 
ر   َجات  ال َجز   ال َمدِّ َوَمو 

***** 
(8) 

َماء   ُة السَّ  ُقبَّ
َزةٌ   ُمطَرَّ

 ب َخَوات َم ال ُخطُوَبة  
ر    َمن  لَم  ُتَسام 

 النُُّجومَ 
 َمن  لَم  
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ل    ُتَقبِّ
َباح   َمَة الصَّ  نَج 

ي  ُيَعرِّ
 أََصاب َعَها ال َخر يُف 
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 ِكَلاُب الرُّْوِح

 
ي ح   َهائ َجٌة ك الَُب ُرو 

َها الظَّالَمُ  زُّ َتف   ، َوُقط َعاُن الُّلُصوص  َيس 
 َذَوت  َشَراي يُن ال َقل ب  

َتن ز ُفَها  َتس 
َراحُ   ال ج 

َرت  الثََّعال ُب   َتَنمَّ
َها ف   لَم  ُيخ 

 نَُباحُ 
َواح    األ َر 
***** 

ل ي َل أَنَام  ُل النَّم   ُتَقبِّ
 َعلََّها

لَُّها َعَلى أَ   ب َواب  ال ُجُحور  َتد 
 ُمذ  

س   م   َقطَُعوا َرأ َس الشَّ
 َمسٌّ 

 ُيطَار ُدن ي ،
َراُب َجَرادٍ   أَس 

 َمطَاَراُتَها
 َمآق ي  ال ُعُيون  

ي َها ُرُموش  َدل ُت َعَلي   أس 
 َفأََصاَبن ي
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 ال َعَمى
***** 
َماُل   أَس 
 ال َموَتى

َواَق   َمَلََت  األ َس 
َكَر ال َهمَّ   َعس 

 َفي
ي ب   ُدور  َسَراد   الصُّ

 َبيََّضت  
 ال َعَناك ُب 

 ف ي
َغة   م  يف  األ َد   َتَجاو 

َدت    َفَقيَّ
َحةَ  ن  َباُكَها  أَج   ش 

 ال َكل َمات  
***** 
َيَكة    الدِّ

َراَفَها  َخَتُنوا أَع 
 أََمُروَها

َض  ي   أَن  َتب 
 َفَفَقَدت  
َوات َها  أَص 

ن   ي  اَلط   ف ي ُبل َدان  السَّ
 ال َقَمرُ 



 

 

129 

فا    َيُموُت نَز 
ٍت  ي ُحو  َن َفكَّ  َبي 

ُهورُ  ُزُج لَُه ال ُجم   َيه 
ر عَ   َكي  ُيس 
ه   َراد   ف ي از د 

َرحَ   ل َتم 
ُش  ي   ال َخَفاف 

***** 
َعال ي َعن   َحُث السَّ  َتب 

ي ٍس   َعر 
ُل َعن   َحُث الطََّناط   َتب 

 َعُروٍس 
 ف ي ب اَلدٍ 

رُ  ي  َوى َصف  َها س  ي  َمُع ف   الَ ُيس 
ي ح    الرِّ
يف   َر َتَجاو  ب  م   ع   ال َجَماج 

َبة    ال ُمَثقَّ
***** 
رُ  َتح   َتن 
ُهورُ   الزُّ

َن َيُكوُن َسَماُدَها  َحي 
ظَامَ   ع 
 أَط َفالٍ 

َرةَ   َسَلَبُهم  ال ُجوُع َزه 
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 ال َحَياة  
َق  ُل ُذُروَقَها َفو   َدَفَعت  ال َعَناد 

َجان    ت ي 
 ال ُمُلوك  
 َوَغاَدَرت  

ةٍ  يَّ َب َبَسات يٍن َقص   َصو 
َبعُ   َتت 

رَ   اَب أَس 
لٍ   نَح 
َبةٍ   َهار 
***** 
د    َتَعوَّ

 ُعَواَء ك الَب  
ح   و   الرُّ

عَ  م  ُكب  الدَّ  أَو  اس 
و ي  ل َتر 
مَ   َبَراع 
ُهور    الزُّ

 أَو  َفتِّش  لََك َعن  َمأ َوى  
نَ   َبي 

 َمالَي ين  
 .ال ُقُبور  

 األولكانون   2010أواخر 
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 مقاالت نقدية

 
 بعض قصائد المجموعة عن

 

 
 
 
 

 الَعْوَلَمِة َعْصِر ِفي َمْجُنوٍن قصيدة: ُمَشاَهَداُتدة حبق اهش

 
 سالم كاظم فرج: الناقد بقلم

 
من بين النصوص المنشورة في شهر تموز الجاري لفت انتباهي 
نص غريب في شكله صعب تجنيسه.. عميق مضمونه.. خطيرة 
إيحاءاته.. وال أخفيكم سرا لقد أرعبني اكثر  مما أمتعني رغم كل 

التي تضمنها.. لقد تقمص الشاعر شخصية  اإلمتاعمبررات 
والتي تقمصت بدورها روح المجنون العبقري  التاريخيةالبهلول 

الحديث وقد  األمير في مجلسه.... لكن  األمير الذي ال يبالي بشتم 
يشمل  أنوسعت الديمقراطية بالطه حتى شمل الرعية.. فال بد 

لرعية خراف عمي البهلول تلك الرعية ببعض ضربات عصاه.. فا
تحرس الراعي.. والغجرية الثملة المومس ال ترى بأسا من مراودة 

 الرقص فوق المئذنة المقدسة.
تلقي بالغجرية.. كما   أنوالمئذنة تتقبل ذلك راضية.. وكان عليها  

 يلقي من على ظهره بالحمار الناهق بالمنكر.. أنكان على الحصان 
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لفتيات.. حتى تذكرت بكارة بكارة ا ليهإومبررات رعبي ما آلت  
عروس عروبتنا المظفرية.. وتذكرت شتائم النواب يقذفها فتصفق 
الشبيبة ويزداد الخليفة دموية.. والقطعان ما فتأت تلتهم الجوري 

ينفد... وكل الشخوص  أنيوشك  يم.. والجوريوتعاف البرس
المقدامة كما الورد تأكلها قطعان  الخراف العمي الغبية.. وسيأتي 

المخبر  أما الورد.. ذي ستخلو فيه الساحة مناليوم وربما أتى ال
التي تتسول.. والذهب  وأالمالسري... ذو المنبت الوضيع.. 

نه ال يعرف كيف يحمي وذاك الذي يحضر للنووية.. لك ..األسود
 ]بأمر الوالي العاهر(.. أالتنجب النساء التي ال  أما عفة شعبه..

أديب محترف.. بحروف ذئبية  أناملمرعبة تلك الصور.. كتبتها 
المطلب.. ثورية تجاوزت ثورية مظفر النواب..  إنسانيةالصراخ.. 
تعيد القراءة مرات ومرات لكي تفهم البلوى.. وأسها  أنتدعوك 

 وجذرها التكعيبي..
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 صر العوملةقراءة يف نّص: مشاهدات جمنون يف ع

 
 محمد صالح المغريسي: الناقد بقلم

 
من الّصعب توصيفه و تصنيفه. أعني  نحن أمام نّص غير عادّي،

سأحاول  للّشاعر حميد الحريزي. ،العولمة نّص: مجنون في عصر 
من  ما وسعني جهدي أن أقف على أهّم مقّوماته و من هنا ال بدّ 

فهم ألنّه يحمل داللة هاّمة تساعدنا على  ،الوقوف عند العنوان
 النّص.

يعرف ميشال فوكو الجنون بقوله: "إّن الجنون يغري ألنّه معرفة. 
إنّه معرفة ألّن كّل هذه الصور العبثية تمّثل في الواقع عناصر 

 معرفة صعبة، ومنغلقة، وباطنية".
لّية بين ، من خالل العالقة الجد في حين ينطلق العاقل من الوعي

سلوكه ضمن تصّورات فعاالته وي تحّدد ان، الّت)اآلخر( وألهو األنا 
تحّددها هذه العالقة فإّن المجنون ينطلق من الالّوعي المنغلق 

غير متواصلة باآلخر، بل  على ذاته، ضمن عناصر معرفة خاّصة به،
ترفض نظامه في التفكير ولهذا الّسبب نفسه يفشل ترفضه و 

 العقالء في الّتواصل مع المجانين، وفهم ما يعتمل في نفوسهم من
مشاعر وأحاسيس. ويرى البعض أّن الجنون هو قّمة الوعي بالواقع 

الالّوعي لعدم قدرته على  ،ما يدفع صاحبه إلى الهروب منه إلى
فضا  ، راالقائم على االنغالق والباطنّية، حيث يستقّل بعالمه تحّمله

 ، ومع نظام تفكيره.كّل أنواع الّتواصل مع اآلخر
لمشهد إالّ ا ،هدا، جميعها مرّقمةثالثة عشر مش يترّكب النّص من

الكثير  فقد عنونه بالّرقم المنحوس، ألنّ  ،هو رقم ثالثة عشراألخير و 
ي من خالل ذلك بأنّه هو ، وهكذا يوحمن الّناس يتشاءمون منه
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 ،الّتشاؤم هو قّمة الوعي بالواقع غيره هم المجانين ألنّ العاقل و 
 .له و لفداحة قبحهأقصى درجات الّرفض و 

ينطلق الّشاعر في مستهّل قصيدته من مشهد سوريالّي ،يقوم على 
القارئ، إلى صورة تصدم  قلب الّصورة الّنمطّية لَلشياء في ذهن

، صورة تشّوش نظام الطّبيعة القائم الّذهن والوجدان في آن معا
هذا  ،ظائف ضمن خصائص ممّيزة للموجوداتعلى توزيع الو 

الخير  -الّثنائّية )الجمال والقبح ائم أساسا على مبدأ الّنظام الق
 ضمن معادلة تكاد أطرافها تكون متساوية. (،والشرّ 

ؤّسس ت ،ل من القصيدة أّول شهادة للمجنونيمّثل المشهد األوّ 
م على تحريف زوايا انعكاس يقو ،لنظام جديد في رؤية األشياء

من إلى إبراز ما فيها في سعي  ،ة، لتصبح أجزاء الّصورة متنافر الرؤية
 الفجوات، بشكل حاد يصدم العين.النتوءات و 

يقوم يحافظ على مورفولوجيا األشياء، و  ،فالّشاعر في هذا المشهد
الّسلوك وليجعل المشهد حزينا  مظاهر و  ،بعملّية قلب للوظائف

كالهما وقاتما، جعل لون القصب أصفر، واستعار له صورة الّرمح، و 
فيحيل على الموت في حّد  يحيل على الموت. أّما الّلون األصفر 

وآالته الّتي  ،اح فتحيل على الموت بفعل اإلنسانأّما الّرمذاته، و 
ها تشويشا على تدخل فيتدّمر الطّبيعة و الّتي يتفّنن في صنعها، و 
 خصائصها البيولوجية.وظائف الكائنات، و 

فالصورة العادّية للّضفدعة في الطّبيعة تجعلها ضحّية لَلفعى، 
عامال من عوامل الّتوازن الطبيعّي ن نظامها الغذائّي، و تكّون جزء مل

الّذي هو نداء و  ،تها الطّبيعّي الّذي هو الّنقيّق و بقاء النوع. وصو 
تقابله في الطّبيعة صورة  ،-أي نداء للحياة-زاوج والّتكاثرللتّ 

 لشّر.الموت والعدوان و الّتي يعتبر فحيحها نذيرا ل األفعى،
قلبه للصورة الطبيعّية للحياة في هذا  خاللوهنا يسعى الّشاعر من 

الّصورة بقلبه وظائف الكائنات  وإدخاله تشويشا على المشهد،
عّية، إلى صدم القارئ العربّي واستفزازه. فهو خصائصها الطّبيو 

ائحه ألنّه صورة للّشعب العربّي بكّل شر  ،المستهدف بالّنقد



 

 

135 

شعب ال يحّرك ، ببسطائه ومثّقفيه ،ومحكوميةومكوناته بحكامه 
 يستفّزه الجمال. وال ساكنا،

خالل تشويه الّصورة  ولذلك سعى الّشاعر إلى استفزازه بالقبح من
م يستطع غيره قلب نظم بنائها، لعّله يحّقق بالقبح ما لالطبيعّية و

 أن يحّققه بالجمال.
الخراف. عة واألفعى كانت صورة الّراعي و وعلى غرار صورة الضفد

الوظائف عملّية اعتباطّية آلّية، لّية قلب األدوار و ى ال تكون عموحتّ 
 بدالالت رمزّية ذات مغزى أخالقي.شحن الّصورة 

الّتي يرمز من خاللها إلى و  ،فالخراف المعروفة أصال بانقيادها
الّذي هو  ،العماءالّشعوب المنقادة إلى حكامها أسند إليها صفة 

أفلحت يوما في القصور عن فهم حقائق األمور. ولئن رمز للغّي و 
ففاقد الّشيء ال يعطيه.  أصبحت هي الحاكمة،مسك زمام األمور و 

 ال اختيارا.ل أن يقود بصيرا ال يملك إرادة و لذا ال يمكن لَلعمى الضا
 أنا شاهد عليها)

 تحت ظالل رماح القصب الصفراء
 ضفادع لها فحيح، تزدرد األفاعي

 يهاأنا شاهد عل
 (.خراف عمياء تحرس الراعي

فق الّذي اتّ -الغرب الّنظام العالمّي الجديد في حين يواجه 
سائل الّتحّدي من بحث بشّتى و -اصطالحا على تسميته بالعولمة

ساستنا يغرقون في وفكرّي راح مثّقفونا و وتكنولوجّي، علمي،
ا على ثقافتنا وقيمنا ومخاطره ،العقيم عن العولمةالحديث 
 وأخالقنا.

وهم بذلك قد أحدثوا مفارقة عجيبة، تجعل من ترّدي قيمنا 
نفس  . وهيع الّراهن أكبر خطر يهّدد العالمأخالقنا في الوضو 

س المفارقة في لعّلها نفو  المفارقة في صورة الّراعي والخراف،
 الّذيل.ورة الرأس و أي ص ،صورة الديمقراطّية

 )الرقم المنحوس()
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 لمتناالعالم مشغول بسر عو 
 تمثلنا )الدي( فهي الرأس

 ،أل)مقراطية( ذيل
 يجرح عزتنا  ال نقبله

 نحن علمنا الناس سر الحرف
 وسر النهب وسر)الكرف(

 فليتوجه كل العالم صوب قبلتنا
 (.فالعالم مشغوف بسحر  عولمتنا

ّل تصّوراتها لم تخرج في ك ،نا العربيّ فصورة الّديمقراطّية في وطن
ر أعضاء الجسم، قد تّم تغييب سائو ،ّذيلعن جدلّية الّرأس وال

 عطيل وظائفها.وت
. ويحضرني في هذه الّلحظة بيت ذيل فقطوكأّن الجسم رأس و 

هو بيت من قصيدة مدح له داللة أنتروبولوجّية. و  للحطيئة،شعرّي 
 :اس بن ألي سيد بني أنف الناقةفيها بغيض بن عامر بن شم

 قوٌم هـم األنف واألذناب غيرهـم
ي بأنف الناقة الّذنبا                                                        ومن  يسوِّ

. فقد ضاع العرب بين الّرأس ومن يسّوي بأنف الّناقة الّذنب
 والّذنب.

ويبحثون عن  ،وظّلوا منذ قرون، يتوارثون هاجس األصل والهوّية
يجّرون خلفهم رهم، وهم ليثبتوا بها نقاء عنص ،شجرة أنسابهم

 م يعودوا يعرفون رأسهم من ذنبهم.، فلغباءهم وجهلهم
((2) 

 حمار يمتطي حصانا  عربيا  
 يعلق شجرة نسبه

 قالدة فوق مؤخرته و..
 ((.البوينغ) يجر خلفه طائرة

الّذي هو رمز تقوم الّصورة هنا على المقابلة بين الحصان العربّي 
ما رمز مدنّية الغرب و  ، وبين البوينغ الّذي هو األصالة العربّية
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ة إلى إهمال العرب في إشارة ضمنيّ  ،أنتجته من تكنولوجيا متطّورة
 .لعنصر الّزمن

الحديث عن اه العرب في البحث عن أنسابهم و فالّزمن الّذي قضّ 
جيا، ، وابتكر أرقى أنواع التكنولو صالتهم، صنع فيه الغرب الطّائرةأ

دون أن يفقهوا  راءهم،و يجّرونها  .الّتي أصبحت عبئا على العرب
 . ينطبق عليهم قوله تعالى:منها شيئا

ل  م  َمار  َيح  لوَها َكَمَثل  ال ح  م  َراَة ثّم لَم  َيح  يَن حّملوا  الّتو  )َمَثل الّذ 
َم  ي ال َقو  د  يَن َكّذبوا  ب آَيات  الّله  َوالّله الَ َيه  م  الّذ  َفارا  ب ئ َس َمَثل ال َقو  أَس 

يَن(  .5اآلية  .ة الجمعةسور  الظّال م 
موّجها في ظاهر داللته إلى ، ليس ولئن كان الكالم في هذه اآلية

، س. ألّن الّذين ال يعملون الفكر، لكّنه يعنيهم من باب القياالعرب
فإّن الّتاريخ  ،دروس الّتاريخ وعبره، وصيرورته وال يتدّبرون من

يم ة نس، تكفي هبّ تفصل الّنخالة عن الّدقيق الجّيدينخلهم، كما 
تلهيهم أعراض . كذلك الّذين خفيفة لتجعل منهم هباء منثورا

 ، فهم كمن يلهيهم الّزبد عّما ينفع الّناس.األشياء عن جواهرها
 ،افرة في مجتمعنا العربّي المعاصرالّصور المتن ولتجسيد هذه

، وهي أن يطلق لفظ ليب مختلفة منها، أسلوب الّتوريةاستعمل أسا
 ، أي الخفّي منهما.وبعيد ويراد به البعيد منهماريب له معنيان ق

((5) 
 قطعان مدينتنا
 تعاف البرسيم

 وتلتهم أوراق ورد الجوري
 حمير قريتنا

 تدرس ساستنا علم المنطق
 (.وأدوات النصب والجر ودروسا  في اإلمالء

لمعروفة ، تعني أدوات الّنصب افأدوات الّنصب في ظاهر المنطوق
، ولكّن المقصود هو االحتيال ّن..إ -: لن لفي الّنحو العربّي، مث

 السياسة مرادفا لالحتيال والّنصب.فأصبحت 
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المعرفة في الّنحو  وظاهر معنى لفظة الجّر، هي حروف الجرّ 
هو استعباد  د،لكّن المقصو و  ..على -عن  -إلى  -مثل: في  العربّي،

اإلرادة دين إّياهم من ، مجرّ وجّرهم وراءهم كالحمير الّساسة للّناس،
 اد والجبروت.. فأصبحت الّسياسة هنا مرادفا لالستعبواالختيار

هو ماّدة اإلمالء الّتي  ،أّما دروس اإلمالء، فالمعنى الظّاهر فيها
يمة، بدون تستعمل أسلوبا من أساليب تعليم األطفال الكتابة الّسل

انفراد الّساسة ، هو أخطاء في رسم الكلمات.. ولكّن المقصود
إرادة الحاكم دون  ، وحمل الّناس على تطبيقالقرار بسلطة أخذ

ال تصّورا وال تشريعا. فليس لهم إالّ الّتنفيذ  ،المشاركة فيها
 الّصمت.و 
 من بين األساليب البديعّية الّتي استعملها الّشاعر إلى جانبو 

توافق الفاصلتين أو الفواصل الّتورية، فقد استعمل الّسجع وهو "
وموطن  -فاصلة في النثر كالقافية في الشعروال- في الحرف األخير

لكّن استعمال الّشاعر للّسجع هنا لم يكن من باب و  ".السجع النثر
ال استعراضا لقدراته و  ،جري على أساليب العرب في الكتابةال

، كان مرتبطا بمتطّلبات الصورة النقدّية كما أرادها الّلغوّية، و إنّما
 أن تكون.

((7) 
 في قاعات الدرس

 يعلمنا فن الخطابة أخرس
 ومتسول أعمى

 يعلمنا فن ادخار الفلس
 وشيخ الحي

 (.يعلمنا فنون المنكر والرجس
 ففي هذا المقطع ينقد الّشاعر أساليب الّتعليم في الوطن العربيّ 

ساليب إلى فساد أخالق ، بداية من عقم األ يبّين أوجه قصورهاو 
ت البيئتين، الفساد عمّ إلى أّن مظاهر  ،المعّلمين. مشيرا ضمنّيا

المدرسة والّشارع على حّد سواء. أّما  ، أيالّثانية والّثالثة
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 ،البيئة األولى لتنشئة األطفال وهي األسرة ، وهو المسكوت عنه
 ، وهي من تحصيل الحاصل.الستنتاج القارئفقد تركها 

درجة من  ،-هذا الّشاهد على العصر العربيّ - وقد بلغ "المجنون"
علت إحساسه باأللم يصل إلى أقصاه. ، جءة هذا العصرالوعي بردا

الحضارّي  يين،، بفضح قبح المشهدين العربفلم يكتف في رّد فعله
، بل ضه في صور قبيحة مستهجنة، من خالل عر منهما واألخالقيّ 

في خطابه ألفاظا قبيحة ومستهجنة، تتماشى مع درجة استعمل 
. وبذلك لمشهدينومع ما يليق بقبح هذين ا ،جنونه من ناحية

في أّن المجتمع العربّي و  ،أنّه هو العاقل الواعي األّول، :يثبت أمرين
 ى العالم،الّذي يخشى منه عل ،صورته القبيحة هذه هو المجنون

 :في سخرية سوداء تقطر ألما و يأسا. يقول وليست العولمة
 فليتوجه كل العالم صوب قبلتنا)

 (.فالعالم مشغوف بسحر  عولمتنا
، وال يسّمون األشياء الّناس هم المجانين، ال يواربون أّن أصدق بماو

إالّ بأسمائها، كان الّشاعر من خالل شخصّية "المجنون"، حريصا إلى 
 ،هر الّسلبّية في المجتمع العربيّ حّد الجنون على فضح كّل المظا

فتخطّى . ماعّي، وكذلك الّنفاق الّسياسيّ على رأسها الّنفاق االجتو 
، خطوط المسموح به، والمستهجن، والقبيح من القول في خطابه

، تكمن في السلوك السويّ  ،منه لبيان أّن األخالق الّسليمة محاولة
بيل . فال سالفعل، حسن نتيجة لذلك القول، وارتفع الّذوق فإن سما

 .إلى المشاركة في هذا الّنفاق
 تتزين صدورهن)

 بقالئد مرصعة بكرات
 من براز السلطان

 نساء
 (قضيب( الوالي)تنجب إال بأمر من ال 

صر العولمة للّشاعر ، أّن نّص مشاهدات مجنون في عخالصة القول
. حاول فيه أن ّرد في جنسه وطبيعته، نّص متفحميد الحريزي
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. لم يترك مظهرا ينقد المجتمع العربّي نقدا صريحا، بل جارحا
 قبيحا إالّ رفع عنه الغطاء.

مهما كان مأتاها. رفض أن يكون ارسات الّسلبّية فضح كّل المم
فقد ثقته في اآلخرين .رفض أن  ،صوتا إالّ لنفسه، ألنّه ببساطة

ت الجراحة ، فاستعمل كّل أدوااحة الّتجميليكون طبيبا في جر 
ضعه في كّل حّرك مبوبدون تخدير، فتح كّل الجروح و  المؤلمة.

، عّله يعثر على عصب الحياة في الجسم موضع مقروح أو متعّفن
كأنّه يستحضر بيت المتنّبي بّي الّذي هو حالة موت سريرّي، و العر 

 الّذي يقول فيه:
 ما لجـــرٍح بميٍت إيالم   ***     َمن يهَن يسهل الهوان عليه

بكارة الفتيات.. حتى تذكرت بكارة  ليهإومبررات رعبي ما آلت 
فق عروس عروبتنا المظفرية.. وتذكرت شتائم النواب يقذفها فتص

أت تلتهم الجوري .. والقطعان ما فتالشبيبة ويزداد الخليفة دموية
 وتعاف البرسيم.

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

141 

 
 ن يف عصر العوملة قصيدة النخبةمشاهدات جمنو

 
 Josée / Franceبقلم: 

 
القصيدة الخام الشامخة والمفروض وبكل تجرد أن نكون سعداء -

في األدب  مفردات العربيةفقط بالجمال الشعري يزيد وهج ال
هذه أيضا  قصيدة تصور فاجعة ما وصلنا إليه نحن الذين   -والشعر
قصيدة تصور توترات -والحروب تالحقنا منذ السبعينات كبرنا 

 العالقات 
لفت النظر إلى قصيدة عربية وأعني بذلك ت -اإلنسانية بين البشر

 كل التعبيرات واالستعارات -أننا لسنا ظّلنا 
تاريخ المجتمعات تأبى المصالحة وألن التتصارع وتتنافر وألن 

 -يعيد نفسه
أتساءل أين عشرات التعليقات على القصيدة الصارخة من أعماق 

 الروح وليس من الحنجرة 
 إنها القصيدة الصارخة الصامتة وهنا قمة التناقض 

قصيدة كارثية عميقة جدا  ـ أتخايل العالم الُمتخم والناس يلهون 
يكون باستطاعتهم حجب الواقع عن مع الحياة سكارى حتى 

الجنازات اليومية في بغداد وفي العراق بأسره العراق بلد الذهب 
ضفادع لها  /ألسود وهذا النفق الطويل يخترقنااألسود والمصير ا

 فحيح، تزدرد األفاعي 
 أنا شاهد عليها 

 خراف عمياء تحرس الراعي
 غجرية ثملى 

 تنشد لحن )الهجع( 
  من فوق مئذنة الحي
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 ية المزينة بالدوالرات النفط
صعب تفسير الحركة الدرامية التي تتميز فيها هذه القصيدة 

 الجميلة حقا  
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واإليروسية

 المخبر السري ال يعلم في إي حضن 
 ترقد أمه؟؟ 
 يخفي المثقف قلمه  أينولكنه يعلم 

 تعلم فن الرقص والمص واللحس 
 لكنه ال يعرف كتابة اسمه 

.............  
(12 ) 

 نحن من علم البشر فن البيع 
 بغشاء بكارة فتياتنا 
 نصنع طبول الفرح 

 استبدلناها بأغشية صينية 
 غطت طبلة )بكارتنا(( كل األرض 

 رقص العالم على لحن طبول )العرض(. 
 رة مالهي الدنيا طبل عربي الصنعمفخ

 َك كتبُت لَك فقط بضع كلمات في تعليق إلعجابي بقصيدت
. رج الرتباط أسمه مع إبداع الغيروأشكر ألف مرة سالم كاظم ف

 لكما ولروحكما  احتراماتيكالكما مجنونان ـ 
 .!ألتهمها!! / كم أحبهاقصيدة على طبق من ذهب
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 )إمارة العجول( ية التضاد يف الالمألوف يف قصيدةثنائ

 
 جليل الخزرجي :الناقد المرحوم بقلم

 
القارئ لقصيدة )إمارة العجول( للشاعر حميد الحريزي تنبثق  أن

ام  ثقافي ما قبل لديه الكثير من األسئلة المحيرة، هل هو فص
، هل هي رصد للظروف االقتصادية والفكرية الحداثة وبعدها

وسقوط الكلمة في عهد االحتالل وما قبله، هل هو تحليل ثقافي 
راهن، هل هو تأثير العولمة  لواقع اقتصادي وسياسي لظرف عرقي 

ر عنها في قصيدته األولى )كم مشاهدات مجنون في زمن ا عبَّ
العولمة(، هل هو سرد لمنظري ما بعد الحداثة ومنتقدوها هل هي 
تحفيز للباحثين والنقاد على نقاشها، هل يمكن الفصل بين الكلمة 

أسس  إلىيهدف  أو والصورة المتناقضة في شعره، هل  يبغي 
ق السياسي واالجتماعي الذي تفكك في زمن االحتالل، هل ما التواف

ما  تخدير الجماهير وهذا إلىم يؤدي جاء في قصيدته هو كال
يتناقض مع مفهومه ومبادئه التي  حملها منذ إدراكه للحياة، ألنه 

يعود بالجماهير المنكوبة والفقيرة  أنيرى ما ال يرون، وهل يريد 
افية المغلقة، أليس لهذه القصيدة دائرتها الثق إلىوالمحرومة 

أبعاد ثقافية ونفسية واجتماعية واقتصادية معقدة ومتداخلة، 
، ولكن عن مصفوفة تتجاوز فيها التناقضاتأليست كلماته عبارة 

نشكو العولمة  أنإحداها تدعم األخرى، هل يريد منا  أنميزتها 
 ضية؟؟؟؟ونقف مبهورين أمام االتصال الرائع الذي يوحد الكرة األر 

 كثيرة هي األسئلة وتبقى معلقة التساؤالت!
شعر الحريزي مغامرة ُول دت لديه  أنحسب فهمي بعيدا عن النقد 

نتيجة التناقضات المتراكمة لنصف قرن من الزمان ل ما يجري في 
العراق، واتسعت معرفته باتساع فضاء اللسان حتى فاض عن 
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فيته ليتخذ مساحته حدوده البيئية الصغيرة فضاقت به رقعة جغرا
الحقيقية مساحة رسمتها أشعار قصيدته المسكونة بالبطولة 
ليهربها عبر الحدود فقد خرج عنده النص من مدينته الصغيرة 

اإلسماع المحاطة باألسوار  إلىليتخلل المكان األكبر ويتسلل 
حزن  إلىواألسرار، فلم يداهم خلوة العشاق في خبائهم بل تطرق 

زا جديدا في أشعاره بنص التعبير اإلنساني العراق ليشغل حي
خارج الديار كما أسلفنا، فقد نسج  إلىالمتمرد على الواقع ليذهب 

األمي رئيسا ، وعالم صار جهل والعلم كقوله )النص وصفا بين ال
 .الذرة خفير(

 لكن لماذا يكتب )الحريزي( هكذا أشعار؟؟
مكانه وزمنه  إلىنلج  أننعرف األسباب يتوجب علينا  أنوإذا أردنا 

وحداته التكوينية  إلىنفككه  أنبعد تاريخ من الصهر والتآلف، 
حتى تبدو صورته الفسيفسائية الغنية بالروافد، روحانية العراق 
القديم، ميراث السومريين واألكديين واآلشوريين، إيقاع الصحراء، 

، فحولة الغناء الريفي، شموخ جبال كردستان، فهي األهوارطرب 
ترسخت في وجدانه واندس في تفاصيلها ودخل في  لوحات

الدهاليز السرية باحثا عن مكنون غميس ليفك رموزه، فهذا هو 
من العراق الطويل، ثم ، ز البدء والتكوين للشاعر )الحريزي(زمن 

، وصار أزمنة شعرية بعد أمكنة الشواهد والترثات تعدد الزمن
 إلىالترحال في عالم الشعر لينتفض ويذهب   إلىوهذا ما شهده 

 العالمية بوصفها شراكة إنسانية بين مختلف اللغات.
شغفه لكتابة الشعر في هذه المرحلة بالذات لها أسباب كثيرة  أن

أهمها مشاهداته للواقع المتردي في الوطن وكل شيء أصبح 
 -بالعكس مثال قوله في بداية قصيدته:

 /لقد ُتوَج الثور أميرا /ألخبركم بالنبأ الخطير /تعالوا هلموا سراعا  )
 .وصار الحمار ُ وزير،(

وهذا ما نعانيه في العراق، فاإلنسان المناسب في غير المكان 
 المناسب.



 

 

145 

إذن هو يدرك على وجه الدقة من أي شرفة يطل على متناقضات 
يرة فال يدري كيف يمكن الحياة في البالد، وأحيانا فقد  تأخذه الح

يتعلم،  أن(، فهو يريد من المواطن يقوده ضرير أنالبصير )لهذا 
ويعمل، ويطلق طاقاته الدفينة، وان يشرِّ نفسه وأهله والوطن، 

 .(ندور )كلنا في فلك )العجل( وبعكسه سنصبح
فأي شعور ذاك الذي يسري في نفس الشاعر ولماذا ثار بقصائده 

؟؟  ومفرداته المتضادة التي هي من صميم وعيه 
ي(، ليس ضيفا ثقيال على وافقناه الرأي، يصبح )الحريز فإذا 

، فهم سبقونا في بوليفيا واألرجنتين، وقصائده هي جواز العالمية
 سفره.

معاناة شاعرنا )الحريزي( التي أحس بثقلها قبل  أنأعود وأقول 
غيره من أبناء جنسه منذ االحتالل ولحد اآلن جعلته يتميز 

ى تلمس وتشخيص المألوف بخصائص حسية وشعورية قادرة عل
وغير المألوف في الحياة التي يعيشها... ومن ثم فأن الشاعر يمكن 

يشخص الالمألوف  أنيكون َمَجس قومه، الذي يستطيع  أن
 يتعايش معه. أنويرفضه والمألوف الذي يمكن 

صاحب الضمير الحي، والمبدأ األخالقي  -وبسبب رفض الشاعر 
االجتماعي لما هو غير مألوف في الحياة اليومية في بالد التمزق 
 والتشرد تفجرت قصائده ليعبر عن خلجات نفسه بشعر مترادف

( التي يصور فيها من خالل قراءتنا لنصوص قصيدته )إمارة العجول
كفاءات وإشغال المناصب تناقضات معاناة الضياع وغياب ال

نطلق عليها بشريحة )االستحمار( انسجاما مع  أنبشخوص يحق لنا 
  /عاش األمير... مات الخفير /فلنهتف جميعا ويعلو الصفيروله )ق

 (.كلنا حمير... كلنا حمير
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 الشاعر )اجملنون( يعقل ما ال يعقلون

 
 )مشاهدات مجنون في عصر العولمة( قراءة موجزة في نص

 
 محمداألستاذ المرحوم و  الخزرجي جليل :الناقد المرحوم بقلم

 2010-8-27 العراق/ الجبوري طالب
 

لما كنت معتقدا ومقتنعا بان موت اغلب الشعراء في الغربة 
قديما، وموت المبدعين في مجاالت الفن والثقافة وصنوف 

األرض من  المعرفة حديثا، هي سلسلة مترابطة، تلتف حول خصر 
ال العرب، فان حلقات هذه . وفي حصور وحتى اآلنأقدم الع
منذ أقدم ما  أو ، ربما تكون قد بدأت منذ عصر الجاهلية، السلسلة

وصل إلينا من أسماء في الشعر الجاهلي، ممن ماتوا بسبب غضب 
القبيلة عليهم، وخلعهم، ونفيهم من ديارهم، ومن ثم مالحقتهم 

حدث صاحب  وقتلهم، مثل طرفة بن العبد نموذجا على ما
 المعلقة الثانية.

أيامنا هذه ولكن ليس من قبل  إلىواستمر الحال هكذا وصوال 
 القبيلة بل من أعداء فنون الثقافة ومنها الشعر والشعراء.

وشعراء العراق في الغربة كثيرون  مات معظمهم بعيدا عن بالده 
مثل الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وعبد المحسن 

خارج العراق منقذا  إلىد الصافي وغيرهم من فر الكاظمي واحم
نفسه من زنزانات صدام المظلمة مثل الشاعر عبد الوهاب البياتي 

 ومظفر النواب.....
( عرفته منذ سنين الحريزي )حميدلكن شاعرنا اليوم األستاذ 

يكتب القصة القصيرة والرواية والمقاالت السياسية وبحوث في 
، غير مستقر وال مطمئن ماعوعلم االجتمجال االقتصاد السياسي 
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دائما عن الحقيقة التي شغلت تفكيره نتيجة لقراءته لما  ويبحث
يدور على خارطة الوطن من صور للدم األحمر ومسرح التناقضات 
على الساحة العراقية منذ احتالل العراق وتراكمات النظام البائد، 

ر المجنون ، صوت الشاعصصي ويعلن صوتهلينقلب على واقعه الق
 أنالمتمرد على قوانين القصة والرواية ويصبح كالراهب الثائر بعد 

اختار أسلوب أدبه وحياته الرافض لما اختاره له اآلخرون، األمر 
غضب وحسد مجايليه من الكتاب واألدباء القريبون منه  اثأر الذي 

 داخل مدينته.
جسد مشاهداته  عصر العولمة(مشاهدات مجنون في وقصيدة )

ومعاصرته للواقع المرير في وطنه تجسيدا دراميا من خالل 
لتناقض الحاصل في الحياة السريالية لتحكي صوره ا أيقوناته
، ثنائية إشعاره بهذه الثنائية المتناقضة ، حيث تفجرتاليومية

النفور منها، التي بدأت مع االحتالل  أو االنسجام مع العولمة 
، عصر ، عصر اإلعالم والثقافة المتنوعةايومنا هذ إلىووصلت 

تجذرت فيه مواقف الطرفين، أي طرف خطاب السلطة وثقافتها، 
وطرف مبدع المجتمع ومواقفه الوطنية  غير المنسجمة مع إرادة 

ض وتمرد الشاعر من انتفا إلىالسلطة الحاكمة، األمر الذي أدى 
انت التي ك ر العولمة(مشاهدات مجنون في عصخالل قصيدته )

بمثابة الكابوس المرعب في نظر بعض شعراء مدينته اللذين لم 
لتردي  الصمت ليجعلوه غريبا في وطنه إمايكن أمامهم سوى 

إضمارا للحسد، كون اغلبهم يصعب  أو الذائقة الشعرية واألدبية 
عليه فهم وتذوق الجديد والغير تقليدي، ألنه يتبوأ من سمو 

الم بصراحة وصرامة مطلقتين الكلمات منزلة ليعتلي ناصية الك
 يتشيؤا وتنبؤا شعريا بين أقرانه. أنألبعد الحدود يعجز اآلخرون 

ومن خالل قراءتي لقصيدته أتوقع والدات جديدة لقصائد أخرى 
أكثر جرأة بسبب انفعاالته المتراكمة التي حدثت في العراق وقام 

ولمة بخزنها في عقله الباطني لتتفجر شعرا يحمل كل تناقضات الع
 في هذه المرحلة.
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اللغة العربية  وبما إني لست ناقدا طلبت من صديقي األستاذ في
يعضد موضوعي هذا  أن والناقد األدبي )محمد طالب الجبوري(

ات الحروف من اجل إتمام بأسلوبه النقدي والتحليلي في أصو 
 الفائدة:

ر باختيا -الكالم لَلستاذ الجبوري -))لعل من المفيد إلضاءة النقد
األخيرة من أنموذجين لتطبيق المعرفة الصوتية عليهما للحروف 

 :الكلمات كأنها قواٍف 
ي كل ( كلمة )األفاعي( وكلمة )الراعي(،  تنته1( المشهد )1) أنموذج

لقية )ع( حرف من الحروف الحمنهما بحرف )ع( بعدها ياء و
 ، و) را ( في الكلمةة األولىفي الكلم يسبقها المقطع الصوتي )فا(

 األخرى.
( تنتهي 7في المشهد ) ( وردت كلمة )الدرس( و)اخرس(2وذج )أنم

كل منهما بحرف )السين( وهو من أحرف الصفير ونظيره الصاد 
ويسبق السين في الكلمتين حرف )الراء( له جرُس خاص ونغمة 

 موسيقية، ومن صفاته التكرار.
لها وفق الشعر لخصوصية هذين الحرفين الن الفونيمات الداخلية 

 تموجات صوتية.
 يستذوقها المتلقي مثيرة انتباهه ونظرا لقصر جمله الشعرية

 .االستمتاع بأفكار القصيدة عموما( إلىالمواصلة  إلىوتشده 
القصيدة عمال شعريا متميزا يستحق   أنختاما نرى النقاد 

كما نقدم شكرنا وتقديرنا مام والدراسة من قبل الشعراء و االهت
ستاذ سالم كاظم فرج  لفطنته وذائقته األدبية لموقع المثقف ولَل

 والشعرية الرائعة في اختياره للنص ليكون تحت ضوء النقد.
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 وهدير جرافات الوجع بانوراما نزيــف القصب

 ونياح النيب الضال وسرقة عناقيد ذهب

 
 سعيد الوائلي :الناقد بقلم

 
وتنهض الشعوب بمفكريها وتكّرم  األممفي كل العصور ترتقي 

الخصب  اإلنساني ال ينضب من التراث نتجوا خزيناشعرائها الذين ا
بأن  وحين يّدعي البعض ،يتربع على عرشه "الشعر" كطاووس الذي

...! رغم الصور يكون نثرا أن"الشعر الحديث" ال يستحق إال 
الشعرية المتالطمة في مقاطعه وبناءه الذي يحرر من باطنه 

ا فإن اللغط الذي يدور هنا ، ولذ"الشعر" بشحمه ولحمه عفريت
، ومحاولة بائسة لتمجيد هالمية ليس إال رغوة من صابون وهناك

طريقها كل  الماضي فقط وإيقاف عجلة الحداثة التي تكتسح في
كة بناءه الشامخ  بطود ممل سّلة الماضي، إال من تّمسك إلىشيء 

يتمتع بكافة  ادبججنس  الحديث، وعليه فالشعر وخـّلدته مآثره
، من بناء رصين الشعر أجناسي يتمتع بها غيره من المميزات الت

وماء  القصيدة وأثداءوصور متدفقة من بطون  وإيقاعوموسيقا 
 الشعر.

ر"، الروحي لقصيدة النثر الشاعر الخالد "بودلي األب ولو استذكرنا
وكيف استنبط  شرعيتها، وقّديس مجدها، ومالئ بطونها، باني

ن تحت عنوان "سويداء التي نـُشرت بعد وفاته بسنتي قصائده
ها في ، وكان قد نشر البعض من1869ريس" الصادرة في عام با

 لهذا األولى، وكيف كانت الصرخة حين ذاك األدبيةالمجالت 
في القرن  بشكل مذهل الجديد، وكيف تطور  األدبيالجنس 

رامبو  أمثالدين عراء الخالمجموعة من الش أياديالعشرين على 
ذلك الحين ، وكيف استمر  هذا النهج الراسخ  مذ وماالرمه وآخرين
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منقطع النظير  يالقي رواجا حتى هذه الليلة، وكيف
 وتجديدا  متواترا   وكفاحا   وتطوير.

في نفس اللحظة،  ، يبّث عشرات الصور نعم سنقرأ كالما   زاخرا
النقاء والسخاء والشقاء عوالم  الخيال والبهاء و  إلى ولطالما يقودنا

 واأللموالدخان والرماد والهشيم  والتساؤل والحسرة والنار  والحيرة
ري/ كراُت ناٍر في صد  وجع  والنياح والنحيب والعويل/والندم  وال

/ / واشتعاُل بال صَخٍب/ ُتحر ق/ آهاُت عتٍب دواماُت غَضٍب 
( نعم سنقرأ لوعي/ َعلَّها ُتعيُد أهوارا  ضُ  / غادرت ها طيوُر )الحذاف 

 يد الحريزيكل ما تقدم من خالل مرثية الشاعر حم  ونرى ونسمع
 إال الشعراء المغردون، ال يجيدهاف القصب" وبطريقة "بانوراما نزيــ

ة الشعر وبحلق ساعات وساعات لقد بعثر الحروف العربية في سل
قوامها وأنات عطيها حلـّة لليكتشف لنا مرثية جديدة وي فيها

، كمسبحة  ميشيغانبغداد حتى  ض منتربط بعضها البع طويلة
بهاء الدين  األديبالتي فقدت نبيها الضال الشاعر  ميشيغان

، والقنصلية العراقية على بعد عشر دقائق فقط من أيامالبطاح قبل 
من مجلس الفاتحة لم يكلف السيد  أيامموكب الجنازة وثالثة 

دقائق المرور ل موظفيه أووري بشار نفسه لؤي ن األستاذالقنصل 
شديد منذ هيامه على  باختصار ألن الفقيد  وقراءة سورة الفاتحة

 احب العراق بكل   أصيالوجهه منذ ثالثة عقود لم يكن إال عراقيا   
السلطة ولهذا لم  أحزابجوارحه ورفض االنتساب ألي حزب من 

من حزب  ظفيهمو  أويكن مهما   في نظر السيد القنصل المبجل 
والشعراء والفنانون تباعا     األدباءالدعوة...! وهكذا سيتساقط 

تعكـّر صفو السيد  يترك ضجة أنزجاج المتكسر من دون كال
الطاغية  أحفادالمّبوقون للسلطة وان كانوا من  أماالمسؤول...!؟ 

ة من كبوة  يـُرفع على اكف الراح  إلىالمقبور حين يتعرض احدهم 
ارك  و)هلهلّي(/ ليصحو / انزعي خمدجلة بغداد/ يـا إلى ميشيغان

/ َيفَزُع من غفوته  وُيَجر د سي الفرات د كل زوارقه  وف ضفافه/ ُيَحش 
جذافه/ يحمل مسحاتلنخوته  ُكَل فالح ل م  / من ه/ ُكَل بالم/ َيحم 



 

 

151 

؟  أوجاعهاوتشتكي من  أحيانا/ وقد تحدثه هتك سترك أم الخير 
    أخيراوتنهداتها وصراخاتها لتتعرى  ارهاوأسر وهذياناتها  وأسقامها

بين يديه ليتمكن من اكتشاف حنـّاء كنهتها ويزرع فصول كلماتها 
 / في بساتين اللذة المخّمرة في دّن عذاباته/ عظاُم الجاموس 
/ َيبكيه نخيُل  / في قاع النهر  المذبوح  وعظاُم الُجند/ اختلطَت 

/ وكما نعيش اليوم في عراق  الشج ون  والسنون العجاف، البصرة 
عراق الجرح النابض في قلب مثقفينا ووجدان القصيدة الموشـّحة 
بنص شعري موغل في عشق بغداد بكرخها ورصافتها،/ من نهريها 

الشهداء  ، من ساحتياأللفوشهداءه  واألئمةوجسر الصرافية 
والتحرير، من الرصافي والجواهري، من محمد القبانجي وناظم 

عزيز، من فائق حسن وجواد  أبو حسن وحضيري الغزالي وداخل 
سليم، لقد تجشمت القصيدة روح بغداد، فكانت قالدة في عقدها 
السرمدي، في البصرة والناصرية في النجف والحلة في الكوت 
والرمادي في الموصل الحدباء والسماوة وديالى في البراري 

نخيل الجافة وغابات  واألهوار وحقول الشوك والعاكول والصحاري 
برتقال ديالى ورمان كربالء،  وأشجار  البصرة المحلوقة الرؤوس،

فلكل منها حضور خاص يفتح الجروح على مصراعيها ويرسم عالم 
/  من الشعر المقفى باأللم/ ال أنقُب/ / في ارض  / والبترول  عن الزئبق 

/ سومَر/ والمفروش بالسيارات  / المحروق/ في ارض  القصب 
النازفة والوجوه السوداء الملثمة  واألحزمةالمفخخة والعبوات 

والدماء تفرش سجادة  واأليديتتطاير مع انفجاراتها الرؤوس 
/ (ل)سياح(/ وال السمك )المسگوفآ اطلب/ خبَز  حمراء/ ما عدُت/

/ من يؤويني؟ أو ال ابحث عن ملهى   / في ؟/ من ينجيني؟؟مرقص 
/الطول  أتي القصيدة ، فكيف ال توفي العرض/ شبُح الموت يتربص 

وفي وجهها الجروح والقروح  ترتسم الحروق أصابعهاصاغرة وعلى 
، شم وجهها  بعد انفجار عبوة ناسفةكعروس في يوم زفافها وقد ته

بدمها  اليابسة مدافة واألوراقالمحروقة من حولها  األغصانتتناثر 
القير  / َحّماَم / من يتصورعلى رصيف مخسف تحت ارجلها
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َهر/ فاَق/  كل ا / الُل البدويخيا المغلّي؟؟؟/ ألجناس/ في طرق ُيق 
/ له طرُق/ / /والخزق   /الحرق   القتل  / على جذع  النخل   والصلب 

رأَس  / ويقطعن  / رأَس اإلنساسم  الله/ يقطَُع رؤوَس البردّي/ يجزّ با
/ / هذه هي ملحمة القصب التي العصفور  عبئها  ورأَس العجل 

التي جاءت مثل غمامة  الحروفالشاعر حميد الحريزي في سلة 
/ بين أغصان ن عش بلبل/ ابحث عودما عبيطا   اسودا لت نفطاهط

 /بعثرُه صوت الرعب الطائر /ماءقبة الس /فأسقطَ  /الصفصاف
/ته جلبَك ألرض   َمنّ  /يـا ورق الحّناء   /جا  فاضت دما لز  شمت 

؟ ناليك الحرُق/ نأنس للو/ فحلَّ عالحزن  / ألنا ُعج  من دم  ن  األسود 
/ هكذا يجسد لنا الشاعر "ارض السواد" كائنا   عاريا   ليتركنا رماد  و 

نتهجد مساحاته ليغزو  أمامنانطيل النظر في الجسد الماثل 
 بحزمة من الصور التي تلسعنا كسرب نحل ظال. مشاعرنا
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 صديقي الشاعر(قراءة موجزة يف نص )

 
 الخزرجيجليل : المرحوم الناقد بقلم

 
بعنوان )صديقي الشاعر للشاعر حميد  صحيفة الزمانفي نشرت  

 .(لفته الحريزي
 

خلصت في قرأتها وجدتها دعوة لصديقه الشاعر ليضعا من خاللها 
، وكيفية التعرف ت من في القبورقلما جريئا يكتب أجوبة وشهادا

على موتهم وبأي أسلوب وما هي الذنوب التي ارتكبوها ليكون 
 .جزاءهمالقتل 

لقد جعل الحريزي قصيدته )صديقي الشاعر( على هيئة شهود 
سبعة ليحكي كل منهم قصة موته، بصفتي قارئ للقصيدة ال ادري  

 كيف دخلت، وكيف خرجت، والى أين وصلت؟
هذا الرقم  أن تياءقر لكن لماذا اختار الحريزي الرقم سبعة؟ حسب 

يتميز عن غيره من األرقام. كونه فردي ال يتجذر، كما انه رمز 
الله خلق  أنيحيلك لحوادث تحمل مدلوالت عدة ومقدسة، مثل: 

سبع سماوات ومثلها في األرض، وجعل أيام األسبوع )سبعة(، وفي 
القران الكريم ورد ذكر سبع سنين عجاف وسبع بقرات وسبع 

كهف سبعة عدا كلبهم، وقد أماتهم الله أصحاب ال أنسنابل، كما 
)تعالى( ثم أحياهم واستنطقوهم ثم أماتهم، كما جاء في قول 

 -الشاهد الرابع:
 أكمل 

 شهادات ستة قبور
 ثم هوى في القبر السابع

العالقة الجدلية حصلت بين أصحاب الكهف  أنإذن يمكننا القول 
 والشواهد السبعة واختياره لهذا الرقم في قصيدته.
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، ففي المقطع ر والشرلو تأملنا أشعاره نجد فيها التناقض بين الخي
 :األول يقول
 كان يحلم  

 إن يعانق الشمس بال خوف 
 كان يحلم

 يلون الحروف أن
 كان يحلم

 ... فقتلوهيعانق الضريح أن
 الشاب يمثل الخير والقاتل يمثل الشر. أنهنا يبين الشاعر 

هو المألوف  مألوفعند الشاعر يرى الال  السيكولوجيفالموقوف 
 والعكس صحيح أيضا.

ففي أشعاره كأنه يعيش في عالم معزول عن عالمنا هذا من حيث 
الزمان، والمكان ليؤسس منطقه الخاص ليعكس جوانب من 

 .لوفة في الحياة اليومية المعاصرةمنطقنا وقوانيننا المأ
ة غيرت منهجيه درج إلىوشاعرنا تفاعل سعيه بوجدانه بكثافة 

ليبدو غريبا لْلخر، فكان مثاال للواقعية الثورية إلنتاج  الرؤيوي
، كما انه يكشف الطوباوية، بعيدا عن وطني للناسالوعي والحس ال

 .شرط أو شعاره كونه يسير بغير قيد عن أفكاره في المتناقضات بإ
إخراج المادة  إلىالحريزي يسعى جاهدا ودائما  أنمن هذا استدل 

 حيز الوعي ليجعلها مادة عالجية في شعره. إلىواعية الال
، وال ينقل الصورة نده هو المتغيرفهو يؤمن تماما بان الثابت ع

أشعاره بل يركز على اللوحة ليبرز أهم سماتها في  إلىالفوتوغرافية 
 القصيدة لتصبح مميزة.

إحالة المعنى  إلىوفي عنوانه للقصيدة إشكالية معرفية بحاجة 
المعنى المتغير ضمن اختيار الشاعر، هل يقصد ذاته؟  إلىن المتعي

لدوال هي )يا صديقي الشاعر( و)يا( للمناداة واا بـلماذا ال يسميه
 :موجودة في بداية قصيدته

 هيا بنا نقامر
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 هيا بنا للمقابر
إذن هو يدعو صديقه لزيارة المقابر ليتسنى لهم معرفة األسباب 

 حرقهم وشنقهم كما جاء في المشهد األول: إلىالتي أدت 
 هل مات حرقا؟؟
 هل مات شنقا؟؟

 بأي ذنب قتلوه؟؟
والحريزي يحلم كثيرا ويحلق بفضاءاته ويمزج الواقع بالخيال 
متحديا كل الصعاب ليحقق حلمه في بعث القيم اإلنسانية من 
جديد، الن تحقيقه المباشر للرغبات يتعارض مع الحاجات 

خرى، فهو غير قلق من حبس الواقع عند اآلخرين وال والرغبات األ 
 .كمين الصمت للمحيط الذي يعيش فيهيخشى الوقوع في  

كما ابتدأنا باألول )الشاهد األول( فالثاني )الشاهد الثاني( وعلى 
)السادس( الذي يقول ويعقبه )الشاهد السابع(،  إلىالتوالي وصوال 

شهادات ستة قبور وفهم منهم بان كل  إلىالذي استوي واستمع 
 المزورة. الحياةالتاريخ زور وما جدوى 

للموت ارتمى في القبر السابع كما جاء في نهاية القصيدة تأويال 
 الطوعي  والخالص من الزيف.

 أكمل 
 شهادات ستة قبور

 .ثم هوى في القبر السابع
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 املؤلف يف سطور

 
 الحريزي دخيل لفته حميد -: االسم
  وصحفي وكاتب أديب
 م1953-7-1 -:التولد
  النجف  – العراق

 م.1974 بغداد الفني الطب خريج -
 .العراق في والكتاب لَلدباء العام االتحاد عضو -
  العراقيين الصحفيين اتحاد عضو -
  العراقيين الصحفيين نقابة عضو -
 الحرية مجلة تحرير رئيس -
 .رؤيا مجلة تحرير هيئة عضو -
 من المقام األول القصيرة القصة لملتقى التحضيرية اللجنة عضو -

 .2011 لعام األشرف النجف في العربي السرد بيت قبل
 ضمن( الزعفران رضأ) بعنوان قصصية مجموعة له صدرت -

 . النجف في والكتاب األدباء التحاد بانيقيا مجلة  إصدارات
 ومحطات ،1ج العربانة /محطات) بعنوان روائية ثالثية له تر صد -

  القاهرية الفؤاد دار عند( الدامي البياض 3ج ومحطات ،2ج كفاح
2018. 

 للطباعة( نور) دار عن (والسياسة الدين) بعنوان كتابله   رصد -
 .ألمانيا في والنشر

 ،(الحمراء القداحة) ورواية( الزعفران رضأ) رواية ت لهر صد -
 .المصرية منثورة حروف دار عن قصيرتان روايتان

(   النار تمسسه لم ما) وكتاب( مدينة تراجيديا) كتاب له ر صد -
 .المصرية منثور حروف دار عن أدبي نقد

 .العراق في والعمال العمل عن كراس إصدار -
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 المصابيح) بعنوان جدا قصيرة وقصة قصيرة قصة مجموعة -
 .الطبع تحت( العمياء

 القصة  في األولى الدرجة من التميز ووشاح وسام) على حصول -
 قبل من المقامة المسابقة في (2010 للعم العربي العالم في القصيرة
 .العالمي الصحافة مجلس

 (.يعني ال) بعنوان مخطوط شعري ديوان -
 المنشورة - المقاالت عشرات يضم كتاب عنوان :الناس هموم -

 اإللكترونية المواقع من والعديد... العراقية الصحف المجالت في
 . والعربية العراقية

 عديدة دراسات يضم واالجتماع النفس علم في كتاب مشروع -
 بغداد ومجلة قراطيس ومجلة الحرية مجلة في اغلبها منشور
 .العربية والجرائد المجالت من وغيره

 .الصربية للغة مترجمة أدبية نصوص -
 والثقافية األدبية المواقع من التقديرية الشهادات من العديد -

 .اإللكترونية
 والثقافية األدبية والمنظمات االتحادات من العديدفي  عضو -

 .العربية
 المنشورة والقصص والقصائد والمقاالت الدراسات عشراتله  - 

 اإللكترونية المواقع عن ناهيك العراقية والمجالت الصحف في
 .والعربية العراقية

 من وقصاصين وكتاب أدباء  قبل من الشاعر بحق كثيرة شهادات -
 .وخارجه العراق داخل

 شعرية ونصوص روايات حول نقدية دراسات عدة للكاتب -
 .  قصصية ومجاميع

 المجلس - غزة في الطفولة أحالم منظمة قبل من الكاتب مكر  -
 .الطفل لحقوق العالمي

 .المالئكة نازك مسابقة في جدا قصيرة قصص مجموعة فوز -
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 األشرف النجف في القصة كتاب معجم) كتاب ترجم له في -
 .85ص-76ص .عثمان جاسم محمود للقاص (2010 -1920

 .المجال لها يسع ال أخرى ونشاطات ومشاركات مشاريع له -
 -:إيميل

Hamd.hur@gmail.com 
 -:موبايل

07801718823 
07736465573 
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