
 1

  
  
  



 2

  
  

  تفاحة في يدي الثالثة
  
  
  

  شعر                                           
  حسين القاصد                                         

  
  :االهداء
  لي
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  قف
  
  
  

  يها الوقت أقف 
  تعبر على وجعي  ال

  هل يجيء معي  لدّي جرٌح لذيذٌ 
  من نخلتي لديّ 

  طفٌل يهز بها جوعاً 
  وقد طاحت الدنيا ولم يقعِ  

  
  يها الوقت أقف 

   ني صرت مقتنعاً إ
  بقى غيَر مقتنعأبأنني سوف 
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  ابدأ معي 
  

 ابدأ معي العد من صفر الى ادنى

 المعنى تصاعديًا لكــي ال تفسد

 واصعد الى قمةِ  الالشيء عندئذ

 سألتقيك وحيـدًا جرحــه غنى

 على الحزن ال حٌل يطمئننا واضب

 على األنين اذا لــم نتقن الحزنا

 أسرجت ذلتها ماذا عن الخيل هل

 وكيف اقنعتها بالخوف كـي تهنا

 وكيف بالصبح هل مزقت قطنته

 سيثأُر ممــن مـزَق القطنا اذن

 وها وصلنا فهذا خنجٌر قلقٌ 

 الطعنا وذاك ظهٌر نبّي يحســن

 كيف اخترقنا مسافات مهمشة

 ِمّنا.. نا كيف ننجو االن منبصمت
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  في الطريق الى البيت 
  
  
  
  
  ـ ثرثرة 1

  لكنه لم يسكب الماء بعد ا'نتھاء  تحدث كثيراً  مزعج ھذا فقد
   
  ـ حلم 2

  حلمت بأني احلم 
  ت وجدت نفسي نائما حين استيقظ

  
  ـ ترى ھل عادت ابنتي  من المدرسة 3

  ية اجتيازھا ا'بتدائ رغم  )موج البحر(ابنتي 
   طيلة عمرھا لم تذھب الى المدرسة ولم تأت منھا

D نھا ولدت فيھا  
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  مازلت على قيد العراق 
  
  
  
  

  فمي غربة ٌ،عمري متاٌع ، تجسدي 
  ضياعَي ، واDسم الثLثي مولدي                                   

  مآلي مياهٌ من تلبـــّد جمرتي 
  بدمعي وھا أمطرت ميLدي الندي                                   

  تأرجحُت بين الليل والصبح بعد أن 
  نما موعدي المرتاب من ضلع موعدي                            

  الطفولة ُ دغدغْت  ُولِـدُت كثيراً '
  يبتدي.. حياتي و' عمري الذي فاض                             

  مي أضعُت دمي سھواً وخثرُت من ف
  نه يـــــــــدي َدماً ليس يھواني سوى أ                             

  صبحت من رقة البوح أ يدي امرأةٌ 
  نــــوثتھا لحناً لعيٍد مبــــــــــــددِ أ                                   

  وصرُت شعاراً، صرُت آماَل امٍة 
  يات مشھــــــدي وصرُت حطاماً في نھا                          

  وكنُت أمنـّي النفس في حلم سيٍد                     
                             dن من وھم سيـــدِ وصرت أخاف ا  

  وكانت دراما العرض تحتاج سحنتي 
  وصرُت دعاء البوح في الف معبــــــدِ                         
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  حبه فمي غربةٌ ، وجھي اليتيم أ

  ھوى عليه تمرديما أ كثروأ                      
  حتاج امة ً أنا سرمديُّ اdه أ

  لفرحي فمن مثلي مع اdه سرمدي؟                          
  خاف اذا انتمت ولي لغتي ا'سمى أ

  خرى بھا صوت معتـــدِ الى لغٍة أ                          
  أقلدني دوماً وغيري مقلٌد 

  لظلي وظلي بعض نصف مقلدي                          
  تأثرُت بي دھراً فسال شذا فمي 

  يـــــدي ) كاروكھم(عليھم وھم لmن                     
  لى رفع المفاعيل ربما وُعدُت إ

  نا الفاعل المنصوب في نحونا الردي أ                   
  )مرھمٌ (نا جرح ھذا النھر والجسر أ

  مريٌض وفي ظھري شظايا لمنجدي                      
  رسمت على بغداد ميسان حقبةٍ 

                                ً   كلما انھار يبتدي فسرنا جنوبا
  وآدٌم ... ولي الطينة ا'ولى ونخلي 

  وھذا الھور من نكھة الغِد ... شقيقي                            
  q فالبحر صاحبي صحُت يأ اذا

  حمدِ وبري أماٌن من علي ٍ وأ                                
  نا رب نار الحرب والسلم طالما أ

  قول لصوتي منك بلواك فاعبدِ أ                               
  تنم ُربَّ مريم ٍ قول لنخلي 'أ

  يصيح بھا صوت النجاة فتھتدي                                
   إذن ھا أنا من كوثرين وسمرةٍ 

  رمدِ ومن فضٍة صبح ٍ على محض أ                             
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  بياض ٌ أنا ، كل الرمادّي لم يعد 
  وكحلي البعد عن كل أسوِد ..صديقي                             

  ومازلت قيد النخل والماء واللظى 
  انا قاصد النھرين  والطھر مقصدي                           

20/8/2008  
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  مكابدات السيد مقترح
  
  
  

  كي اقطع التاريخ حافياً 
  , يجب ان أتقبل حرارة رمل األسطورة 

  تحت قدم مئذنة اإلغراء وأذبح ذاكرتي
  فكرة طازجة لتأكل منها زوجة الخليفة

  غلفتها غبرة الخوف فالشمس قبعة بدوية قديمة
  من أهرامات المقترح في البراميل العتيقة المسروقة فتكلس الكالم البائت

  في ليلة متجعدة القمر 
  يشبه سعال البغايا واالنجم المخنوقة بسعالٍ 

  أمام لذة الغريزة يتمشىالليل العاري 
  ؟..كم لم نبدأ

  والزرقة ذاتها مغرية حد اللعاب
  والرغبة والمقترح يتوسد احتجاج الوساطة بين الشعور

  مفتوح الباب الخلفي للدخول ال إلى أين
  المزورة تغري األسعار التذاكر
  ..كم لم
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  من قصيدة عمودية طرزها غبار األصالة الن الصبح المخدر بآخر بيتٍ 
  لم ينضج بعد

  المسندة بالنذور لم يلعق الشمس من ماعون األدعية
  المعتمدة على ديون سابقة

  من فوهة مباراة لكرة القدم  ديون الرصاصة التي خرجت
  لتتمتع بنزهة الحرب

  مطلعوتنجب حسن ال
  والقافية المتوقعة

  كي يعاد الكالم البائت
  ويقبض على سارق البراميل غير العتيقة

  غير المسروقة
  من أهرامات فر منها المقترح
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  امرأة صالحة للتنفس
  
  
  

  هكذا
  أفقت على شعور التسامي

  ربما طرت او سقطت
  كنت معك في عاطفتي تؤيد أني الخدوش والكدمات الموجودة

  باني متهم بأكثر من امرأٍة إحباط له أدلته قيق الذي أجراه معي السهرالتح
  إذن لست أنت

  ربما تكون أدلة لنساء
  قةبعفوًا جرائم سا

  لكنك المرأة البراءة 
  لكي تمري الني تعمدت ترك الشبابيك مفتوحة

  ويتوهج بكائي عندما ينطفئ الجميع
  

  ال تقطفي ريش الدموع



 12

 فلن تطير وأنت خد  
  تصر اال بدمعيلم ان

  بكاء الحر مجُد لفا
  .. بي يوسٌف لكنما

 وجعي قميص ال يقد  
  

  لكي ادبلج كل هذا الدبيب الجامح
  في فمي احتاج إمضاءة الشفتين

  لكي أدون اعترافات النشوة
  مازلنا وحدنا

  الشبابيك تثاءبت حد اإلنغالق
  ةهذه الليلة مازالت جديد لفن اإلغنية التي سمعناها للمرة األ لك

  اسمعي هذا المقطع
  لم يكن موجودًا في بداية الجلسة

  قك االنشدعيني استن
  كيف لم يعرفك التنفس من قبل

  ربما حاجة التمييز
  هي التي دعتني الستنشاق الهواء الخالي منك

  ن أودك خالية من الهواءاآل
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  أو من غبار األضابير
  المتضمنة أوليات االدعاءات المغرضة

  تنفسبان المرأة ال تصلح لل
  قبل ان يشرق الصمت...  دعيني

  
  ..    نام الحوار، تثاءبت

 وغدُ  نظراتها والسر  
  نني لم أمتلكهأأل 
 في عينيك قصدُ  شع  

  نا لم أذق طعم االنوثةأ
  في سواك فكيف أشدو

  كيف أبدو قربك.. ساءلت حين ترتبت فحواي
  

  الميوكيف شذاك تغلغل فاشتعلت آ
  بلون يشبه لون الذكرى

  يحبتنسال 
  من عينيك بريق اللذة الشرفة تغضب ان لم تلمس

  على نافذتي المحزونة حد الخوف وعواء الريح
  الريح ستغضب
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  صدُ  راقصات الليل حين الوصلُ  الريح نزوةُ 

  رد ُـ الال ت وهي الصالةُ .. حتى القصيدة في فمي
  شهدُ  مرًا وبعض المر .. كفرت ودرت شهدها
  كي ووعدُ تب صديقة◌ٌ  .. بي غربتان، قصيدةٌ 

  
  بي غربتان 

  وأمنيتي بيتي
  انتمي المَ فإ

  )هو(حتى هويتي مشتقة من 
  )أنا(ال من 

  فإذن الغربة وطن األغلبية
  لكن عندما أتنفسك

  عثر على وطنيأ
  بدمي

  
  

1999  
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  صعود
  

  هو بداية الطريق المخضر بالمعاناة نحو القمةالقعر 
  القمــة هـي نهاية مصير الخارج مـن قعره

  و بـداية التغير المتأثر بالضوءالخروج هـ
  بين وجهتيكخط وهمي الضــوء 

  ماترنو إليه ليس أفضل مما لديك
  الراحة القلقة بقاؤك دائمًا كما أنت

  القلق المريح ان ال تغدو أنت
  الكثير الذي قطعته قليل

  القليل المتبقي كثير
  القمة بين حاجبيك

  أتعود للقعر
  في يديك
  الوهم
  القمة
  

1999  
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  أخرتك
  
  

  أخرتك
  رغم احتراق الوقتِ 

  كنت قصيدة لم تكتملْ 
  من دخان الروحِ تقطفيني لم 

  حين تمرد الجمر الصديق وقاربت
  ان ترتدي النيران جلدي

  باللهيبِ  كي تعاود للنمو تمارس الضحك الملون
   بالنساءِ  غَ أيا قصيدة من تمرّ 

  تعالي .......مأدبةٍ  ذاتَ  باألنوثةالمذكى  العطر وقولبَ 
  ُقبلتي مَس كي أش
  من الرحيلِ  الجهاتِ  قافلتي الملوعةَ  وأريحَ 

  وراء المفردات البكرِ  لما
  تعالي ....رفقًا بي

  للنمو على الفراغِ  بالمالمةِ  لم يعد يكفي التوسلُ 
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  -ال ادري-أنا هنا من قبل ان
  حين خلعت خارطتي ونمت على ضباب النومِ 

  أرجو األمنية
  كالتفكيرِ  ومشوشًا بالضبطِ  متفتتاً 

  األغنية الحس وقتَ  اشتباكُ  يلدغه 
   الحزنِ  ادخارَ  كِ ْـ أبادل لمْ أوَ 

  ؟؟؟ المحنط في الشفاه الراجفة خلف غمائم الخوف
  ؟ قبل العاصفة انموتُ 

  عى قبل الهبوبْ دّ الهدوء المُ  كي نستقي شهدَ 
  جنازة التاريخِ  يومَ  الفكرُ  لم تحضري منذ ارتداكِ 

  الجنوبْ  ما زرتِ 
  افيكم قلت لي أنا ال أج

  قد أغيب
  وجههاالشمس تخفي 

   ..تنسلُ 
  في الثقوبِ  تدخلُ 

  وفي الجيوبِ 
  مدرسية رَ توفي دفا

  سطورها امتالءِ  لم تمت رغمَ 
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  الرصاص◌ِ  أقالم بدماءِ 
  ما بين الرصاصة لم تعلمي ما الفرقُ 

  والخالص
  
  
  

1999  
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  بال صوتحوار 
  
  
  

  ودنانير ممزقة بامرأة مستعملة
   لم شملها لذيثمن الالصق ا

  فاق قيمتها بأضعاف
  بنى شرفًا كبيراً 

  صار شاعراً 
  قلت له

  الدمع دماء االبتسامة
  الصدق غنائم نشيد الكذب

  األساطير رأس مال البطولة
  النوافذ طعنة في الجدار

  قال لي
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  ...ال يسلم الشرف الرفيع
  ..ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً 

  ..صدق أنباءالسيف أ
  :قال لي

  كن شاعراً 
  الرمادي الناتج من لوني الحقيقة: قلت

  للحظة التي ذبحت الفكرة هو العامل المشترك
  القصيدة البكر تولد من رحم الجرح

  الخوف صراحة المزاح
  الرمادي هدنة شريفة بين اللونين: قال

  سأل الجمهورالقصيدة المستعملة هي المحببة ا
  الصراحة فكرة خطيرة

  اخرج من مكتبي
  ية بعد اليوملن أرانا سو : قلت

  
  

1999  
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  السهو نبتتنا
  
  
  

  لم يلتقط قمر الحقيقة صورة للنزف مذ قطع اتجاهك طفلتين
  ولم تزل تهذي وينفلت انتباهك منهما 

  ك اتجاهك عن يد نذرت له سبابةٌ ن يسألاآل
   خر رحلة للشمسِ آن الصيف أتدري  هل

   نت كسرت طاولة ابتسامك مفعمًا بالدمعِ أ
   طت عين الطريق على احتراقكِ للطريق فخطّ  كيف غدوت درباً 

   خرتك الريحُ أواحة ها 
   ي يا أحمر الصيحات صوتك في دمي إيماءة للنطقِ أ

  ذي جدواك وجهي
  السمار تسلق االحزان بي  اغتاظكلما 
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  يا زائر اإلحساس نم في غرفة النجوى 
  فقد مألت وضوحًا مبهما 
  أثث وجودك في خيالي 

   تنم والتحف قطن الحواس وال
  قد ال يجيء العنكبوت كما اتى في سابق 

   وقريش تعبث بالحضارةِ 
   هم عرفوا الطريق من المغارة للمغارةِ  ,فانتبه للبعضِ 

  ربما جلدتهم الصحراء فاعترفوا لها 
  فتكوروا في ذاتهم

  لف رصاصة للماء نالت جمرهمأفاطاعوا 
  الناس منشغلون عن افكارهم 

  الصحراءَ هم قاصدون إذا الجفاف تجسس 
   كم قطعوا سماوات البخور وأرخوا مدن النذور على الزمانِ 

   ن حملوا مدائنهم تقطر غربةً أوبعد 
  لحقوا بقافلة الغيوم وخلفوا اشواقهم 

   الذت بأرصفة الوجوهِ 
   فربما طاروا بأجنحة الغبارِ 

  ورب موج يابس أودى بهم فالتاعوا
   ابٌس الطين ذنب نائم مازال رأس السطر يأكله سؤال ي
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  فالسهو نبتتنا
  نا مازال صوتي داكن النبراتأ
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  عباس بن فرناس العراقي حكاية
  
  
  

 وقعتُ 

  قعُ ألما ,  علىأكن ألم  لو

  ان يقعوا) تحت(هل يستطيع االلى في 

  خٌد جناحاي سال الدمع فانكسرا

  غربة الشمع حتى اينع الهلعُ  من

 تدمَع حنجرٍة جف ذان لديهمكان األ
 ركعوا.. قبل ان  النهموا من

  فطرُت لم تعرف االعشاش معتقدي

  لذا فأني بعمق الموت ارتفعُ 

  ،الريُش يهطُل فوق الصوتِ 
 تنزعني متاهتي

  من مدًى يأبى فأُ نتزعُ 

  الجميع صغارا ، ارى

 كيف تؤلمني؟؟؟

  وماتزال صغيرا ايها الوجعُ 
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  نفعهُ أاني لسُت  هم علموا الطين

  ا ماطحُت ينتفعُ ذن بماذا اذإ

  شطرنُج خاتمتي مازال يخدعني

  بنقلٍة طعُمها انثى فامتنعُ 

  ألن في رقعة الالشيء مصيدةً  
  نينِ من األ 

 تقرب الِقطع ال لذا

  شرعةٌ  هذا الصراخُ أن ، ضفةٌ  للفراغ اآل ال

  جرُف تستمعُ  فهل يا

  الكُل ينظُر لالعلى يحدق بي

 يتابعون جناحي اينما اضعُ 

  بوحي بأعينهم رختأٍة من شهق

  تنفسوا حكمةَ  النعناع وانقطعوا

  لَف لساٍن كي افَك فميأحتاج أ

  بصرخٍة من رماِد الصمت تـُقتلعُ 

  مالي مع الوقت شيٌء كان متسعاً 

  انفجار الضيق اتسعُ  وكنت حد
  
  
1/12 /2000  
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 الماء سادن

 

 

  مام العباس على اإلإ 
 

 

  بدأْت وكان الموُت إلفـَك
 وظل الموُت خلفــكومضت 

  ونـزفــَت 
  ثم نـزفــتَ         

  ثـــم نـزفـتَ                
 نزفـــك فكنتَ ....ثم                            

  يكفيك أن حملوا السيوف ليقتلوك
 فكنــــــَت سيفــــَـك                           

 نزفَك؟ هل كنتَ 

 كنَت سيفَك؟                

 نَت؟أ كنتَ                            
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 وكنَت وصـْفـَك                                  

  النهُر جـرفـكَ 
 كيف كـفـَك صار جرفك...كـفَك  وهـو  

 تـُسفـَــك كنَت تـعـلُم كيف, ومددتَ  طولَك بانسكاٍب 

 هل كنَت تـُسفـَُك ؟

 ؟ كيف تـُسفـَكُ             

 رض نصفـَككنَت تسقي األ                         

 للـفـراِت فـمـا يزال يعيـــــش طــفــّــك ليظَل نـصـفـُـكَ 

 ... يزال ْي ماا

 نَت مفخخاً  تجتاح حتفــــــــــكأوذاك                

  ٍ◌  وتـفـتـُش الـشـهداَء عن نـفـَسٍ  ظـمي
 ود رشفـــــك                                             

  حـمـْل يـديـكا
 عطفــَــك ألن صـدَق دمـوعــــنا يـحتاجُ                 

  احـمـل يـديـك بال يديــــــــن 
 لــهفـَــــك رماحَ وأطِعم األ                              

  نهران يفترقان عن سفـــــــحٍ  
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 كتفــَـــك أكــــاَن الماءُ                                    

  ـّـاك قرآنانِ  كف
 نـلفــــَــك ــاه لكيبـسـمـْل بالـميــ               

  بـدمـوِعـنـا 
  و نطوف سبـــــــــعا ً             

 ثم نطلُب منك لطفك                                     

  آالم الـجـنـوبـيـيـن  ربَ  يـا
 ــكحـيـن الـجــوُع مــاانــفَــ                         

  الـذي يـخـشـى مـن الـنـذر
 جعل الجنوَب يظل ضــيفك                           

 ـكعـصـف هـم نـحـتـاجدغالأعـت كـنـا اذا مـا أيـن

  ـكـي الـكلمـات دارت حولها لـتبـوس كفـعـذرا ه
  

2006  
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   ماتبقى من أخي حسن
  
 

 .. توطئة
 الياء لم يبَق إ'ّ فقدت ثLثة أرباع اسمي و) حسن(باستشھاد أخي 

 
 

  لكي ' أطيل عليكم
 

 .... أخي مات
 كبيراً  '... ومات صغيـــ 

  ..........فقد كان يكبر جداً 
 فمات

 واذكُر يوماً بL أربعاء
 الشتاء شديد  بليل ٍ نحيلٍ 

 وكانت ھناك أناقة شمعة
  وطفٌل◌ُ 

  ... ودمعة 
  
  
  دمع الرصاص رأيته بعيونــه 

 كـي ' يظلَّ ميتماً مـن دونه                            
  شاھدتـهُ،
  غنُج القذائف شـّدهُ              

 ينجيه مـن مفتونه للموت َمنْ                     
 حفLً أقام لـرحلة المعنى

  فسالت رقصتان        
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 شجونه على رصيف                       
 اdن فـكَّ القيَد،
 راق الموت،قيدك يـاع                   
 راح الـى نشيد جنونه                 

  وائد الضحكـات يا
  يا وطناً          

 من البــــارود            
 بغصونه احرقت الندى             
............. 

  
  أخي كان يخشى على اDرض أن ' تظَل 

 كثيراً فظلّت به فداس عليھا كثيراً 
 ...... و' تحسبنَّ 

 ؟ومن أحسبنَّ 
 إحترق أخي وحده كان حين

 أمات ليمضي الى جنةٍ 
 فكيف اراه؟؟

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

  كنت اُخفيك عن جميع جراحي
  ..صرت جرحي
 كروحي بضمِ  فكيف                

  تضرُب الموت؟

 كيف فكرَت قل لي
 بنجمك أتـرك الشمس ' تلـّوحْ 

  ..طينة َ الـروح
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  ' تخطط لھجري            
  ُكـْن كـما أنتَ                         

  بـرغمك ' تفكر               

   لَْم يمت منَك غــيُر شـيٍء قليلٍ 

  بعلمك َھــْل اُھنيَك حيـَن مـتَّ                          

  أْم اعّزيَك 

   عنَد تركــك معنــىً 

  عزمك لَــْم تترجْمهُ فكرةٌ بعــدَ 

   مــّر بالروح مـن حكاياك جمرٌ 

  بـس النبض أي

  وانتھى عند حزِمك

   لـم تنتبه ذكرياتٌ ... فاضت ثـم

  شقّت العمر

  كــي تذوب بجسمك 

  ..جسُمك الضوُء 

  جسمــك قل لي أين 
   والشظايا قد طّرزت طين عظمك

   فرقــُـنا الياء، بعـد يائي ماذا

  مــن أناديه كي يطيح بخصمك
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  يا عيوَن العـيون،

 يـاقلَب قلبي            
  الصباح، يــا صباحَ          

 ياھمَّ ھِمك                             
 …يا رجا'ً فـي واحدٍ  

  حتمك واليتامى اصــدقاٌء واخوةٌ بعــد

  ياعراقاً لـم يسترح مـن جراح ٍ

  ذي بقاياك مــن لكفــي بلّمك

   منُذ ألِف لمـاذا) ذايلم(يــا 

  أشنق الصمت

 صيح بإسمككـي أ
 

 

 لم يعد على قيد العراق حسن اخي / خاتمة
  

  
13/6/2007  
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  ماتيسر من دموع الروح

 اخرى الى حسن مرة

  
 
 

  وجهي ينافسني على احزاني

  .. ابكي 
  فيخرج من دموع لساني

  انساه في حضن المرايا

  منهُ  هارباً 

 ؟؟.......ين فيصرخ أ

 هل تنساني ؟؟

  وجهي يؤرقني

 قربي فيرتمي.. نامأ

 نِ ويشرحني بال امعا
  ليهأصغي إ

  قديمةٌ  الوانهُ 

  بعض دخاني هذا الذي يعلوه
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  فيه فمي

  فيه مالمح من دعاٍء مرَبـٍك ِمن بعد نصف أذانِ 

  قديم فيه آالم االزقة والطفولة وجهي

 ... عندما الهذيان

  ... انقى من الوعي الرصاص

  انا كبرتُ 

  وهل كبرت محققا فقداني

  تتحرك المرآة وجهي يبتدي

  فاخاف من الواني الوانه

  ..هذا انا فيمن ؟
 ومن هذا بوجهي

 ◌ِ  صبح كلهم بثوانكيف أ
  هذا الدمع لي.. تتحرك المرآة 

  ترانيواريد اصرخ يا انا أ

 , سنين ٍ  قضبان وجهي من

  كيف اهرب

  من سنينٍ  خصرها قضباني

  ..وجهي يحركني 
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  غّير وجهتيأ

  راه يرسم لي حدود مكانيفأ

  ن تفرعا منيوجهي الفراتان اللذا

  يلتقيانِ  وعادا فيّ 

  يتسابقان ِ 

  ويبكيان ِ 

  ويكبران ِ 

  ألم اقل وجهي هو النهران ِ 

  تفتح المرآة, الضوء يطرق باب وجهي 

  تبزغ بعدها عينان ِ 

  العراق اذا تمادى الضوءُ  عينانِ  ياهذا

 في كنفي ستنفجرانِ 

  وترتالنِ ◌ِ 

   ح الماءِ قهقه الفجر اقترا غيماً  اذا العراق اراد
   واني الزرقة السمراءِ وانكسرت أ

  .. النهر المكبل بالضحايا ثم انبت صبية  واختلف النخيل لخلوة
  ..  رضِ سبحان من جعل الدماء دموع هذي األ 

  .. سبحان جرح االرض ينزف اخوة  بل
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  .. حسن اي يا

  رغم فرقتنا سيلتقيانِ :  وقاال كدجلتين تفرقا شوقا  متباعدانِ 

  الدورانِ  ور مثل وجه االرض يجلده تطّبعه علىوجهي المد

  به من نقمة النسيانِ  نعمة الذكرى احفظي وجهي لديك بما يا
 

  .. ياحسنْ  اي

   كبر العراق فيتم االزهار اني صرت ابحث عن مروءة دمعةٍ 
  رانيأ اجلد المرآة اني ال, ذكرى اقتفيها  و قشة من بعضأ

  راك مطوقا بي صورةً فأنا أ

  المرآة كيف اراني هل تكذب

  االن تؤلمني كثيرا مالذي تشكوه من وجعٍ  
   .. فرأسك صار يؤذيني

  ترميني الّي .. شظايا وجهك المنقوش باالحزان 
  ) أنا وأنت(أنا لست أقوى أن أكون 

  .. نتأنا لسُت أ ننيأل 

  لى المراياركضُت إ.. دبابة مرت 
   .. جرح وجهها علـّي اراكسوف أ

  ..تحزن  رجوك الأ
  دموعك بللت وجه الزجاج 
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  فلم تعد تقوى المرايا كي تلمك من زواياها

  ْن .....................حسـ 
  تت دبابةٌ  أخرى أ

 دمي اهزوجةً  مجروحة ً  من يكسر المرآة في وجهي لتخرج من

 1) ثارك ماننساه اسمع حسوني (
 

  الجاني ممن سأثأر من تراه

  وانا وحزني االن مختلفان
 

  .. تعنيكَ  الت القديمة والجديدة كلهااالحتال
   طفالِ لكّن الرصاص الجار يمأل غرفة األ

 مرعوباً ) السجاد(يوقظ طفلك

  .. الجيران ِ  من

  وانا وحزني االن متفقانِ 

 .. غنانيإن احتراقك في دمي أ

  عن المرآةِ  .... عني

  تغفو على الجدران ِ  عن وجع التصاوير التي

  ,  د بمساحة التذكارِ نت محدفكيف أ تشكو االطار
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 .. شكوك قربك فابتعد عني كثيرا واحتمل هذيانيقد أ

  عيناك رأس السطر والوعي المحنط دفتر الذكرى 
  ساقرأ بسم جرحك هيبة المعنى 

  تيسر من دموع الروح في سِفر المرايا  ما رتلُ أ
  و تلقانيأ لقاكعلني أ

   سأحب وجهي
 
 

  العراقية وهي باللهجة اهزوجة هزج بها ابي في تشيع اخي حسن 1
  

  2007ايلول 
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 عندما يكذب الخبز
 حسن العراقي حسين سرمك/ الى 

 

  
  
 

  فتتعب ُ ) قد 'تستطيع( يُلھيك
  ويفوُح من عبق ِ احتراقك مطلبُ                               

  
  وتعود حتى 'تعوَد لكي ترى

 ي التنور خبز ٌ يكذبُ مازال ف                                    
 

  وتغيُب حتى 'تغيَب فانت في
  قلق الحضور كموعٍد يُترقبُ                                   

  
  مازالت الكلماُت انثى تستحي

 عنَد اللقاِء بأحرف ٍ تتأھبُ                                         
 

 ون تحزبواقد استبيَح عفافـُھا والطارئتبكي منصتـُنا عليك 
 

 مازال وجھك دمعة َ الباقين بل
  مازال ظلك في غيابك يُنجبُ                                       

 
  طفL يلعثمه النقاء فينتفي

  فيه البكاء وانت ذكرى تنحبُ                                   
  يفضح ا'شياء ان ذكراك طفلٌ 

 'قتـْهُ يكسُر مايشاُء ويلعبُ                                      
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  ياشھوة َ ا'قداِر حيَن تنُز ضوضاءا فيلبُسھا اللقاُء المتعبُ 

 
  الوقُت مسبحة ٌ بكف ٍ ادمنت

 دوراَن ليل ٍ فاشل ٍ 'ينضبُ                                        
 

  ھاذاك انت تمُر من بين التأني ، تستريُح،و'تخاُف و تكتبُ 
 

 كاللبLِب يُزرع في البيوت ويشنُق الشباَك اذ يتوثب ُ  الخوفُ 
 

  ألخوُف اقLٌم تسطرنا سوادا في البياض ِ وذاَت فتوى نـُشطـَبُ 
 

  الشعُر اصبَح معدنيا والرصاُص مناجُل الفقھاِء حتى يكسبوا
 

 افكلما أّن الرصيُف تساقط َ الشعراء من فوق ِ الخيال ِ ليصلبوا
 
  تلونت ِوكلما ِقطُع القماشأ

 رحبُ وس بكى الفضاء اDفوَق الرؤ                                 
 

  ثكلـــى بـــــه عانسٌ ٌم للحِب أ
  عزبُ وأٌب قليل ٌ وانتظاٌر أ                                         

 
  غاص التبعثر في العيون واُغمضت

 ٌم يھربُ شمسان والطرقات خص                               
 

  'شيء يشبه ان اراك و' كLم سوى سواك ھنا به اتغربُ 
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 ھل ترددھا ھناك ومن بصوتك يطربُ  )هللا بالخيرالجميلة(
 

  كلھم )اغاتي(وا'ن عذرا يا 
 علموا بصدقك 'يطال فكـذ ّبوا                                

 
 يبُ سامح عراقك كلـُھم اكلوه وانتبھوا بان الطعَم موٌت ط

 
  ھاانت تسلكه فراتا كل من

 سلكوه نحو الشام لم يُستصحبوا                          
 

 عذب ٌبقاؤك ھاھنا لكن نجاتك اعذب ُ... 'تكترث للبعد '
  

2007  
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  نثايأ

  
  
  
 
  غلىأن العينين ن مِ مَ  يا

  حلىأنت أفي كل عام 

  تقطرين عذوبة وندى محلى في كل عام

  ب منها دجلتان بما تجلىوانوثة تنسا

  ومن طفل به مازال طفال من خضرة المعنى

 يبكي على قطن الخيال بوجنتيك وقد اطال

 حرق وردتين ولم يقل الأ القبالت، جيال من

 الإنت وحدك ليس أ / وحدك /نت تحتاجين أذ إ
 جبهتك المياه وخصرك المجنون حقال لتكون

 للتيه للدوران حول اللعنة الحسناء لوال

  كان طعمك مغربيا جرني لنكون ليال أن

 ال هل يخاف الصبح كي كم يفكرُ  ليًال يفكرُ 
  تنفك ازرار السواد ليترك المكنوز ظال

  ثكلى ظل الشفاه فمن هنا مرت واضحت محض
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  دنى ألعلىأجمالك كيف تنسكبين من  ي ياأ

 يظال نأني اللتمس انتشارك حول نبضي إ

 يضخ نخال بالتين بالزيتون بالقلق المبين

 مستقال فأهزه يرمي جنوبا عالميا

  طعم كال يا صوت الحسين مدوياً  هواك ياأ

  تدلى انا طائفي االه ياانثاي لو وجعي

 اهوى اشتعالك وانطفاءك وانشغالك دائما ال

 وخال نام مملوكاً ألديك على يديك  اال

  نت اشتهاء لم تجسده االناث فانت مثلىأ

  منك طال يسكبشالل ليلك حين يغزو الثلج 

 ما سفوحك قمتين هناك خلفتا وتالأ

 أشال بعض ياصوتك الوردي يتركني حطاماً 

  حلىأفي كل عام انت 

  غلىأيامن من العينين 
  
  

25/6/2008  
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  ربعينيتهإلى حسن في أ
  
  
  يقظ الدمُع ذكرياٍت كسولةأ

  احرفاً  منه اجهشت كي اقوله

  االماني وانحنى الحزن باس كف

  غرى هطولهأمع ثم دغدغ الد

  الحكايات نزهة ٌ 

  تحب السهولة بعد موت اللحظات كم

  نت خنَت عشرة عمريأخائنٌ  

  جيد البطولةألقاك ال أكيف 

 أنانيا حد هجرك قلبا ً  يا

  كان يرعاك في ضباب الطفولة

 ..ن تغادر إ

 على قلبي جميلٌ  فكل موتٍ 

  وكل دمعٍ  رجولة
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 ..نلعُب اآلن 

  يهاك كفي وقدن
  ثقل الليل طولهأهوى من أ سوف

 ..بكي أسوف 

  ضع الشريط لعيني

  يغري خيوله وحده الليل سوف

 لقاك خلف وجهيأثم 

  من ضباٍب  فصوالً 

  كم ال اتم فصوله
                                          23/7/2007  
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  عام من استشهاده بعد

  رسالة من اخي حسن

  الى والدي

  
  
  
 

  وجرح اهللا في شفتي ومر عام

 متِ ألدمع لم وقيل مات وقال ا

 الموت عاٌم تعاطف حتى

  واقترحت انفاسه أن ترى قبرا سوى رئتي

 في كل يومٍ  جديدٍ 

  حولي هوايتها االشهى بأروقتي تبتدي مقلٌ 

 صوتٌ 

 ..  عويلٌ 

 .ِ.بكاٌء 
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 تعوي رملةٍ أنصُف 

 وطفل جميل دونما سمةِ 

  عيناي قبر صباحي

  والوجوه سدىً 

  يؤقلمني على سعتي ريش الشظايا

 .. فمن يلملمني مني ويجمعني شخصاً 

 لماذا ؟

 خلفتني؟ لمن

  أبتي

  نا صورة فوقيأفها 

 حٌد يرى صراخيأوال 

 سنةِ  سوى التذكار من

 نقى من مالمح من يخشى عيونيأصوت التصاوير 

 تتِ أحالم لو في األ

 رقتهأ لو

  وقالت كيفه ولدي

  بمنزلتي) 1سجادي( ومن يذكر

 ياوالدي الكل متهمٌ 

 فأنا ضحية الفقر والحرمان والصلةِ 
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 نا قتيل عراقٍ أ

  لم يكن بلدا

  ال على قطعٍة حمراء من رئتيإ

  .. رصاٌص  وهم جميعاً 

 لحمي كان ينهشني

  فامنحني من سمرتي سمتي

 ..بيأ

 الرمادِ  جثو على مطر منأنا ألماذا 

  شكو الطعن من جهتيأو 

  وانا اعمى كّبرتني

  ليال لمرحلتي على مقل بيضاء لم تدخر

 ماعشت طفال

 وال داعبت امنية ً 

  ياأبتي...وال ركضت وال غنيت 

  حتى حكاية عشقي

  رمت احفظها يوما

  عنوانها انتهتِ  ولكن بال

 يما وطن تحكيأبي ـ عن أـ  لمن دمائي

  نا والتيه بوصلتيأومنذ 
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 وقيل مات شهيدا

 ... يوبخهم موتي كي

 !!!! فحٌي شهيٌد دون منزلةِ 

 من يخبر اهللا

 بلدي أن الموت في

 ذ يدنو من الشفةإشهى من الماء أ

 ماء في الماء ال

 تجري هذي النار من ظمأي

  وهذا االسى ينساب من ضفتي
 

  ابن اخي سجاد .1
  
  
  

                                                   13/6/2008  
  
  
  
  



 50

  
  
  
  

  لى هبلإ زيارة

  
  
  
 

 يا أيها الرُب الحضارة

  في قريش وياغنياً  بالتجارة

  والبخور وساترًا كل العرايا

  قد اتيت.. من بني خطأي وسهوي 

  عورتي متخليا عن كل وعيي قرتّ ألكي 

  إذ أدور

 : ِصلني برب العالمين وقل له

  أتقنت دروشتي اني امرؤٌ 

  وبعُت قصيدتي العصماء حتى اشتري خمرًا واسكر

  زورك واقفا ً أ كي
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  وبريق صمتك حول خارطتي يدور

  صنام في التاريخاأل عظمأيا 

  والمروءة ياشيخ الرجولة

 ..... سيدي

 ... ذي زوجتي

  رض وجهك بالدعاءأجاءت مع الحناء تحرث 

  لطفلٍة ترجو ابتسامات الرغيف

  لم يبتسم... لم يأتنا 

  ◌ً  هبنا انتصارًا آخرا
  !!!!ن الطاهرينليعيش كل المشركين الطيبي

  تيتك ياهبلأني أ

  لهب متقربا بأبي

 ذاك الذي تبت يداه ولم يتبْ 

 ... اضبارتي في راحتيك

  ومن أٍب رجٍس ومن أٍم خطيئة فانني حسُن الشذوذ

  هذي معلقتي جوارك

  لم اكن

  الذي ألهته موسيقى العروض مثل امريء القيس

  عن التشبث بالوسيلة
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  قبيلةكي يزيل العار عن وجه ال

 ... سيدي

  اني اكتفيت بأنني ال استطيع

  الماء الوحيدة فبعد ان بعُت اللحاف وِقربة َ 

  والوسادة والصغار

 ابيع؟ باب خريبتي ماذا) الدوار(يراقُب 

  نا الذي فتشُت في مستنقعات التيه عنيأ

  في بقاع الخوف

  المطارد في النفس

  لم اجدني

 : قل لي سيدي... في الضياع األم 

 ديانةً  مذ الف جرح من ضاع واعتنق الضياع

 هل يضيع؟

  وهل يحاَسب عن اطالته التوسل

  ربنا الطيني

 ياصهر الحضارة

  لو قد اطلت ُ .... آسٌف 

  وها انا لملمُت قافيتي ونمتُ 
1/5/2001  
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 ياساميا ً 
 
 

  وطٌن جميٌل مستفـَُز 
 يغزو موٌت أذا تغزوه

 وطن كجرح في الدماء وعمرنا منه ينزُ 

 يحزُ  وما أن جاع يأكل ماتبقى من بنيه

 في نفسه دمع وهادمع العراقيين لغزُ 

 يعز  وال واليهوُن،,هو ليس يهطُل ، اليجُف 

 واذا فرحنا قد يفز ..وطٌن توسَد حزننا 

 انثى ُيهز  ويقوُم يفرك عينه وبوعكةٍ 

 ؟اآله عجزُ تعلُم أن فقد .. سمَر االهات أيا 
 تعزو دموعك حين أي ياجنوبي االسى وطني

  لطفولِة المعنى لميسان السماء
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 فتستفز 

 يشمئزُ  مهبط االكوان ممن معنًى تجاهل

 من صبية االحالم حين كبرن فيك وهن وخزُ 

 عز أيا / أي/ كل جنوبه/جنوَب اهللا  فاحمل

 كنزُ  ميساُن سمرتك التي حرمانها المطبوع

 الدنيا وكل الكون عجزُ  ميسان صدر قصيدة

 فأنت همزُ  ياسامياً  أبجـِْد همومك واطمئن 

  فأحمل جنوبك جائعا جوع الجنوبيين خبزُ 
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 ليلة مع قصيدة صائمة

  
 

    باشرتـُھا

    غصانھافتھاطلت أ

    والى فمي ولـّى بھا ايمانھا

    صلـّت على مطري

    ركانھافأيقظت الذي منھا تنفَس وابتدى ب

   زرارِ ول ا+في أ

    ...كان قميصھا خجـ0ِ وبعُد 

    لوانھاتكاثرت أ

  : قالت 
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   فطارِ إلى ا5

  : قلت لصومھا 

    دعھا سيشھد عيَدنا رمضانھا

    فلھا ھ90ن استفاقا

    عندما أومت لبوصلتى ندًى شطآنھا

  فنزلُت من اعلى العذوبِة 

    للذي لبناِت شدِة لھفتي اوطانھا

  طنيان ، ت0ن ق

  .. واٍد 

  يبغيان  ربما 9

    نا لقيانھاوھا أ

  ترجمتھا لفمي 

  ... فكانت جملة ً اشھى 

    أ أ شرُحھا ؟

    نا ھذيانھاأ

    رتلت روحي في سفوح بياضھا

    ..لم اختتم 

  ذ لم يزل قرآنھا إ
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  خصٌر 

    وقافية

    ٌ◌ وصدٌر شامخ ٌ 

    وزانھاوھم أ... يرنو له عجٌز 

  دأ ي أبحرھا سأبمن أ

  ن مطلعھا يناديني إ

  فما عنوانھا 

    واااااااااهأ

    نثىحين تموجْت كقصيدٍة أ

    وكلK نصوصنا صبيانھا

  تعجلْ بنا  فطار 9مدفع ا5 يا

  حتى اُثاَب فغايتاي جنانھا 

   أطل ِ الصيام الى السحورِ 

  متضرعاً  أزلفلم 

  وعلى فمي رمانھا 

  ...والليل رحلتنا معا 

  هُ فرَش السريُر جليدَ 

  ليذيبه غليانھا 
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  نا شاعٌر جداً أ

ھاذ أإ +ني Nمارس نص  

  يبدو علّي بيانھا 

  وبديعھا

  وجناسھا

  وفصاحة الشطرين

ـْھما الحانھا    اذ حملت

  نام فيھا سأ

  ثم يوقظني لھا

  ليه كيانھا طعٌم يھيؤني إ

  دمُع السريِر 

  ومقلتاي

  المعنى خرُ وآ

  ھنا يلھو بنا انسانھا 

  ِب من قمِة الثلج ِ اللھي

  تدحرجت روحي 

  ... فذابت حيث ُ 

  ...حيُث 
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  حنانھا 

  في دفتيھا لذتاي 

  عد9 ً  جدولم أ

  قالھا ميزانھا  سوى ما

  ....تمشي 

  فتركل ضفتين

  فيرتمي 

  من دھشة

  في الضفتين مكانھا 

  لكنھا 

ھا مني Kتبدو كأنثى الماء حين ألم  

  فتغسلني بھا احضانھا 

   

 16/09/2008 
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  زال المكوث   
  
  
  

   نت وحدك واقفُ أزال المكوث و 
  عذرا ألنك لم تزل ،

 انا آسفُ                          

  توفَي من يرد الباب الحُل ارملةٌ  ،

   خلف بكائها ويالطفُ                   
   عمرك ترتِد امرأةً  ألنك الشريك لجرح ال

 والنساُء عواصفُ                     

   نايمري السو  يا
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  وجع الجنوبِ  يا

  لى متى إ
  تخالفُ  منياتواأل                  

  ولمن نعيش؟؟
   نا يدي امتدت الى ظهري لتطعننيأ

  جازفُ أفكيف                            

  
  
  

 الوقت عاشوراء

  
  
 

  الوقُت عاشوراءُ  ، رمحٌ  ناُسهُ 

  صوتُه عباُسهُ  وفمي حسينٌ 

  معا الماء دولة فكرتي نجري

  والغيم خيلي والطفوف حواُسهُ 
 

  نخٌل دمي ،
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  هذا العراُق سفينتي االولى

  ونزفي في الدجى نبراُسهُ 
 

  خي شعاُع الماءِ أو 

 ◌ُ  ينفذُ  للخيامِ  بقربٍة ظمأى ، نداه يباُسه
 

  واتيُت كانت كبرياُء اِهللا تمَر حقيقتي

 ◌ُ  ودمي الجرى احساُسه
 

  الطُف تذكرة ٌ 

  وهذا الموُت وحيٌ 

  والخياُم لبوحِه قرطاُسهُ 
 

 , الوقُت عاشوراءُ 

 يستريُح الوقتُ  قد ال

  لكن هاهمو حراُسهُ 
 

  عباُس هذا الرمُح لي

 سيكوُن اقدامي ،

  سيمشي حيث ضوئي راُسهُ 
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 عباُس التلمِ  الفراَت فقد بكى

  واختار نزفـَك فانجلى وسواُسهُ 
 

  من كلِ  فج ٍ 

  ضاعَف االرهاُب عمَق جراِحهِ 

  بت وجاءت ناُسهُ ه
 

  هذا الوالُء قالدة المعنى

  وطعُم الروح قد اعمى الطغاةَ  قياُسهُ 
 

 خيأي يا أ

 كل ظهري ربما يا

 مساُسهُ  لـُِطَمت خدوُد الماء حيث
 

 عباُس بوحي

 بل تالوُة آيِة االيثار

  بل عطُر الخلود وياُسهُ 
 
 

  اليوَم عاشوراؤنا
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  وحدي هنا

  ُسهُ وعٌي تغّرَب مذ جفا اينا
 
 

  الطيُن ينزفنا سوادا ً 

 كاُسهُ  والزماُن محنطٌ  فينا ودمعٌ 
 

  الطيُن يبكي

  من لهذا الطينِ  اذ يبكي

  انا وحدي هنا انفاُسهُ 
 

 اسبق دمي

  نت حماُسهُ أو  زال دماً  بخد الشمس مذبوحاً أ نا ماأ
 
 

  عباُس ياطيَن المروءِة هكذا

  نزفـُنا قـّداُسهُ .. نبقى فراتًا 
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 9 إلى أين

 ) بعد ث0ث عباءات وجدتني فجأة(

  

  
    إلى جزر ال0اين طارت بنا الضفة
  بدمع ٍ تراثّى به العين مترفة 

    لم ننبت على الريح راية..غريبان 
  ولم نعشق التنكير فالتيه معرفة 

    طوينا حضارات البكاء وما لنا
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  سوى ضحكة العينين اودمعة الشفة 
  ھب ولم ننطفىء؛ولم لم نل..حريقان 

  ُنھيأ لغير النار والنار مسرفة
  تحركنا ا+صنام والرفض واقف 
  على فمنا يرعى الوعود المجففة
  أمن غفوة للوقت جئنا بما بنا 

  لى الحلم المخنوق والغربة الصفةإ
  صيدة من قلم ا+مطار جئنا قأ

  ضبابية والحبر نجوى محرفة
  بك يا لون الحقيقة يا التي حأ

  أة كلٌ عداھا مزيفةمربھا ا
  مضت أشھر لم يشرح الغيم نصنا 

  وأطروحة ال0حل تنثال مؤسفة
  فمن أتقن التبذير فينا ورشنا 

  خضارا تصير ا+رض فأسا لتتلفه
  يا أنثى التنفس ھا أنا ..غريبان 

  تقربت من وجھي كثيرا 9عرفه
  فمذ كنت موجودا على قيدھا جسي 

  أثور مع ا5حساس حتى اكثفه
  خلف المياه مؤجل  أنا قارب

  ولي مقلة روحية القصد مرھفة
  أدثر شطآني بضيق مساحتي 
  لكي 9 ُترى للماء ساق مكشفة

  وما جف فيN الريف يا كوخ ھدأتي 
  وما زلت كالتنور حزنا وارغفة 

  وحين تعرى البوح في حضرة الندى 
  معطفه -كم احبك  -وجدتك يامن 
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  ھكذا ... يا زيتونة الضوء..غريبان
  أسانا بسمة كي نفلسفه وھبنا

  سيرقبنا العشاق حد انبعاثنا 
  على اسطر بيضاء من دون اغلفة
  كبرنا كثيرا ؛انجب الليل ثلجنا 
  وفانوسنا طفل ودنياه مقرفة

  قطعنا احتراقاٍت ولم يجھز المدى 
  لنا و النداءات المريضة مشرفة

  لذا فاسمحي لي يا تراتيل حسرتي 
  9قتص من جرحي العتيق وانزفه

  حنطة ٌ روحي بجسم يقودني م
  إلى ال0أنا حتى انشطرُت 9وقفه

  أنا رغوة في الصخر والماء يابس 
  أبلله بالجمر حتى أنشفه

  ھديلي غريب الطعم ؛ان ذاق بحتي 
  غريب أكن فوحا على الخد ؛زخرفة
  وأنت مواويل من النوم سھرت 

  نعاسي ففز الصحو ؛من كان أسعفه
   ف0 تطبخي التذكار والفرح نيئ
  أخاف من الذكرى تمر لتجرفه

  بقيتي ..وصدي رصاص اللوم عني 
  عيون رأت فيك العذابات منصفة
  ورقي يكن عمري نذورا إلى فم 

  د9ءا لنھر السلسبيل +غرفه
  ضعيني جوار الخد قرطا لربما 
  يساومني عن كل عمري +رشفه
  سأركن خيلي في ضفاف جديلة 
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  وأغزو عناقيد المذاق +قطفه
  شكرا أميرة حيرتي  على غربتي

  إلى جزر ال0اين طارت بنا الضفة

  
  
  

10/12/2008 

  
  
  

  من سورة اآله تراتيل
  
 
 

  حاء ، سين، نون
  ذلك الجرح الريب فيه

 
 وماءٌ  ونارٌ  ونبٌض  ودمعٌ  شموعٌ 

   وروٌح تشظت
  وعمٌر يتيٌم كلعبِة طفلٍ  
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  وطفٌل يئُن ووخزُة ذكرى ،
  ا سفوح الحكايا طوقته اذا سافر الوعي خلف الحروف التي 

 : وراحت بعيدا على ذمة الوصف حيث الروايةُ  حيث يقال

 .... وكان

 .... وكان

  ....وصار

 .... ولما

 )يصير ( جميع الـ)  كان( ولكن لماذا تطوق 
  ...يرام  ذن كل شيٍء على الإ

  ..........يأتي الفتى  سيحكي الرواة اذا كسر النوم في غفوة التوق
  دمعه  وكان الفتى مّر من

  ... وفات على الجرح كي يستفيق 
سود الملتقى يقة يوما خشين الخروج وخفن من األاناث الحق ويحكي الرواة بأن

 ...  
   ، الحضارةِ  نيقأوكان الرصاص 
  تجيد الحوار ، ) الذين(كانت بنادق كل 

  تجيد التمنع فوق سرير العراق النبي

  وقال النبي

  وراح الفتى ،... ك اوحى لها ن عذابإاذا زلزلت اآله زلزالها ف
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  صبح يديه نديا كان

  اذن كل شيء على اليرام

 طويٌل طريق الوصول الي ،

  ناأبعيٌد 

  كل هذي الجروح الفواصل قامت ومدت يديها

 طويل ٌ 

  طويل نهار القيامة 
  ن ينتهي أفكر أ وكيف
  ي يوما يليهسمّ أوماذا 

 قبرٌ  وفي العصر قبل صالة غروب القيامة لّوحَ 

  وقيل الجميع تالشى

  من الخوف ثم تحاشى المواقيت ثم تباكى ، 
  سدرة البين بين ومازلت في

  .. وكان العراق يمر على جثتي 
  كان عليه السالم رصاصاً  

  .. الرصاص دفاتر طفلٍ  يريد التعلم  وكان
  كان الرصاص بأقالمه

  بأقالمنا وكنا صغارا نحب الرصاص

  المناكبرنا وصار ربيع الرصاص باح
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 وكنا ننام جميعا معا ً 

 نموت جميعا معا ً  وصرنا

  )معا  (وظل الرصاص فأين الـ 
 أقوُل فتفعل.. عمري عليك  مارسأريد أ.. بي ريدك قر أ

  ريدك حضنا ً أ

  راك؟؟؟؟أريدك خصما لكي نتصالح كيف أ

 تذكرُت شيئا لمن سوف احكيه

 ....... يا اخي/ لوأ

  لماذا ترُن وانت بدونك

  يف ظل رنينك حياً  ك/ لوأ
  فهل كنت تنوي ترد عليّ 

  ... نقطْع إ/ لوأ
  الرنين  ريدأال 
  نتأريدك أ

  فرد العراق عليه السالم

  جرحا نبيا كان)  حسناً  (واذكر في العراق 

 لكن

   حد عشر وجعاً أبتي اني رأيت أيا 
  واآله والقلق رأيتهم بي شامتين
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2007  
  
  
  
  
  
  

  
  

  باقٍ  اغنيك جرحا
  

  ))ع(علي ٍ  امير كل شيء ا'ھداء الى 
  
 
  
  

  حاكوا عليه غباَر الدھِر فاستترا
  خلَف الغيوم ِ كفوفا ً تغزُل المطرا

  كان الصبُح مقترحا/ ومارس الضوَء 
  من عيِنِه كي يريَح الشمَس والقمرا
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  وظل يعلو كأن هللا قال له
  رض فاعتذراعلي بLط اD خذ يا

  كلما جرحوا ..وكان ينزُف ماًء 
  معناه يندى ليخضرَّ الذي اندثرا
  فتًى تقمصِت الصحراُء ھيبتـَهُ 
  فلم تنْم ُمنذهُ لmن ِ نصَف كرى
  قد قابَل الماَء قبَل الماِء واتفقا

  بشرا/ على الحياِة وفاضا موعدا ً 
  ِظلَّ الماِء قال لهوعندما مّل 

  'تنتظرني قد استبدلـْتـُك القدرا
  تدلـّيا من كLم هللا وانسكبا

  على ا'نام حجابا ً يمنع الخطر
  وسار والماَء 'صحراؤھم منعت

  ' الليُل الذي كفرا....عذوبة َ الطھرِ 
  سال الفراتان من كفيِه وارتديا
  من بعِدِه حمرةً مسودة ً كَدرا

  ..وجيء با'رض ِ 
  ..يء الضوُء ج

  جيء غدٌ 
  ..يخشى الفراق 

  وجيء الخوُف فانكسرا
  وكان دمُع الجھاِت السبع منتظرا

  حتى قيَل فانفجرا) هللا اكبر( 
  وراح يبحث عن فرض ٍ يقوم به

  وصاحُب الفرضِ  فرٌض ليس مبتكرا
  فياعليا ً علّو الL ابوُح به

  هللا فيما شاء او أمرا استغفر
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  بي أتيت يوَمك يامو'ي تركضُ 
  حقاِدھم عبراأروٌح وقلٌب على 

  لقاك لو' أّن عطَف يدٍ أوكدُت 
  مسْت جبيني ففاضت في دمي ُعُمرا

  العمُر عمُرك يامو'ي كان له
  ان يلتقيك ـ وقد أّجلَت ـ فانتظرا
  وما ازاُل متى أومأَت رھَن دمي
  وماتزاُل اتجاهَ القلِب حيُث يرى
  ' والعلي الذي عLك لن يصلوا

  حشـّدوا اجيالـّھم خفراصوتي وان 
  باق ٍ اغنيك ُجرحا ً كي اعوذ َ به
  من كل نزٍف غبي ٍ يجلُب الضررا

  باق ٍ ارتل عينا ً حين افتحھا
  تلو على الـLّم ِ ياًء تشرح الخبراأ

  ميرا ً ويكفي الكوَن مفخرة ًا أفي
  ان ا'ميَر له اتباُعهُ ا' ُمرا
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 ِ◌  

 

  جروح الھديل 
  
  
  
  

  تربة للبLبل  ألم تلتئم
  الھديل  وكيف الجروح بخصر

  ونزف يقبل كف النھاية 
  حيث يزاول سحر السؤال 

  أبعد انحناءات ظھر الجواب 
  مر على خبزة ا'منيات أ

  دعاء تيبس تحت المطر 
  تخدر تحت ھياج الشفاه 
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  وحين صحونا عليه انكسر 
  .....و'ذ

  تاجه حأومازلت 
  Dختم بالنوم ھذا السھر 

  للوم ھذا النعاس وأجلد با
  
  ..حن أ

  الى نخلة في الجنوب 
  وبيت من الطين لم ينطفىء 

  بأركانه) 'ل الدِ (بريق 
  Dمي الغريبة في غربتي

   
  لى الماء إ

  كم يحتمي بالسماء 
   من اDنزواء فلم يصمتِ 

  
  ..لى كل صبحإ

  على أخوتي 
  

  لى الطينإأحن 
  كيف الشقوق على وجنتيه 
  وكيف الصغار وھم يلعبون 

  حفاة الوسيلة 
  

  أحن الى الدرب 
Lذھاب('تقتفيه خطى العائدين من ال(  

  لظل الجدار
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  لى الLجئين إلى الLجئين إ
  بحكم الھدوء وتمر العLقة 

  لسدرة بيتي 
  أين الحديقة أين الفضاء 

  أين الطفولة 
  

  Dم تخلد افكارھا 
  بخد البراءة     

  بعد التعب           
  تخيط اDماني 

  ضحكا  وتطبخ
  بطعم اللعب   لذيذا مريئاً 

  وتبني علينا 
  تLل المودة     

  وقت الغضب          
  

  لحزن الفرات ..لدجلة أھلي 
  ليشماغ جدي 

  كيف الضياء تغلغل منه 
  ولم ينثقب                       

  
  لشمس تبوس بLدي ھناك 

  
  Dخوة جرحي 

  كيف الھواء لديكم       
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  تربة للبLبل؟ألم تلتئم     
  متى؟                                               

  
  2000بغداد

  
  
  
  
  
  
  
  

 ...... مضى

  
 

  مضى ولم يلتفت ا9 لوجھتهِ 

   وكان يمطر شمسا حول ظلمتهِ         

        وكان يبتكر ا9يضاح ، يمنحه

   من خيط طلعتهِ   طعما وينسجه         
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             وكان كالناي في افياء رحلته

   لعزلتهِ    اوقاتا  فأورث الناي             

     لم يقلْ لي كنت احسبه... وقال لي 

   ينوي وكنت ارى دمعي بمقلتهِ         

        شاخ موعده   وظل ينمو غيابا

   وما تبدَد موالي بعودتهِ                   

      وما التصقُت بطيٍف من م0محه

   على انغام أّنتهِ و9غفوُت                 

            وماكبرت على كفيه امنية ً 

   وما انطفأت على انسام جمرتهِ            

        مضي ، ويا اينه ؟ قالوا يمرK ألمْ 

    ؟لوردتهِ   يحنN للماء ؟، للذكرى؟ ،        

        من بعدما سرقت  +رم0ت فمي

  ؟ مني ابتسامة عمري طول غيبتهِ          

    يشبھه, ئا كثيف البعد وعاش شي

   بريئا قرب تھمتهِ   طول انتظاري      

     وصلت  9شيء في البئر ، 9سيارة

   وليس من يوسٍف شيء بأخوتهِ       
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       نزفه وطن  مضى عراقا جريحا

   يلھو بطعنتهِ   ووجھه ألمٌ         

         لم يكن وقتي يساعدني, حبه أ

   مودتهِ  في  كثيرا  لكي اھيم           

         قد قال للريح ان العمر اضرحة

   بسمتهِ   ليغفو قرب  من البكاء       

           نا بقايا معانيه التي احترقتأ

  قرب التصاوير في اش0ء غربتهِ          

  

                   فتش عنه انه قلقيفيما أ

   تهِ في بقيّ   وكيف اعثرعنه              

           ن حول دمينساه طاف الحزوكيف أ

   واينع التيه في فانوس ليلتهِ        

                فزN فمي وانھال اسئلة  وا9ن

  على انقاض فكرتهِ   و9جوابٌ         

    

       انفجار اللون ابصره وقت   في الصبح

   بين العصافير يلھو فوق سدرتهِ             



 81

        كان الضوء يسأله  وفي المساءات

    لكي يطل ببدر فوق عتمتهِ            

             رض نائمةأين ألقاه إن ا+ يا

   لم تنتبه عندما أوما لخطوتهِ              

               ھاھنا يدري فاسأله ◌ً  9ميتا

   و9حياة لمن يدري بقصتهِ            

                تذاكَر ل0اين تأخذني و9

   تهِ ط0ل رحللكي أمر على أ            

   

  
  
  
  

 نثى النساءأ

 
  
  
 

   وقفتُ 

      ماميكأني وقفت أ
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    ماميأذ ك0نا إ  ... وشاھدتـُنا  

       وكان ارتباك اللقاء شھيا

  وكان الك0م لجدوى الك0م ِ 

        جلسنا امامي وشاھدتنا

    نجيد التلذذ با9بتعاد لحد التقرب

  تنفسُت صوتي في ھمسھا

  تساءلُت من انِت ؟ 

  ) انأ( قالت

  نا فقلت رجاًء ولكْن أ

  ني أ... أقصُد 

  !!!نا ؟أأنت أ

  تعالي نوزع ھذي الـ أنا 

  خذي الصوت مني

  خذي نكھتي  

  ) ناجداً أ( سأبدو بطعمك 

  نا خذيني لنبدو ك0نا أ

  دعي نصَف آه ٍ اظلK عليھا 

  +ني وفي[ لحزني اللذيذ 
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  دعي لي الغياَب 

  فانت الحضور الشديد ا9نوثة 

  نت امرأةوأ,  ت فـُتات النساءإني ملل

  ) نت امرأةوأ( أتدرين معنى 

  9ن النساء تبوس المرايا

  وتھدر وقتا ،  

  تبـّذر وجھا ،

  بدون امرأة  تحاولُ ، لكْن  

  ) نتِ أ (ولكّن 

  حضوٌر ودفٌء 

  وعطٌر يطاردني بالھدوء 

  ووجه تخاف سناه القصيدة 

  م بدل حرفا ذلي0 بحرف فقيد لكنت الحراولو شئت أ

  +ن بوجھك خمرا ً عتيقا ً

  وضوءا طليقا ً 

  ف0 تشعليني بنغمة ضحكة 

  تعالي 

  كتب منك معاني وأرتب فيك الأ
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  فصدرك مأوى 

  وصدرك منفى 

  ني برغم وجودي ھنا وإ

  حرف للوطن أفتش عن أ

  وخصرك

  ھوى الطواف عليه أ

  حب التزحلق فوق البياض أ

  ى الوصول حت لقعِر العذوبِة   فمن قمٍة ثلُجھا 9ھبٌ 

  بيضينبا+) ع0مة نصرك(ذ تصنعين وإ

  كي تمطريني  ھز ارتعاشكأ

  فانساب ماًء 

  دفء أبدو عليك كما تشتھين قصيدة َو

  رض السواد وحين أغادر أ

  رتشف الدجلتين أعود +

  صعد وأ

  أصعد 

  حتى جبينك 

  طبع روحي فوق الجبين وأ
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  ...واھمُس 

  ماذا؟  

  نثى النساء أقول مررت بأ

  نا وكنت ھ

  وذي بصمتي

  شتھـيـكأفكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ريد العيد9 أ أنا

 

    دريأ نت 9كل عام وأ: خي حسن إلى أ
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   فكانت ان يبيع أوانـَه... صوٌت 

ه فنجانـَه  Kحتى تحول مر    

  .. لم يكترث 

     دمع الرنين بأذنه 

    قد كان يخدع صوته آذانه       

    حظروا التجول

   كي يجول به الرصاصُ 

    س لي عيٌن ترى قمصانهولي

    في رأس شارعنا الذي قطعوه رمحٌ 

  وابتسامته تفوق سنانه 

  ..شطرنجھم اكل البيادق 

  ثم راح مفتشا عن بيدق اخوانه  

    ية جنةحرب على ماذا وأ

  والموت يم_ ل^له جنانه   

  ...معناه   كم كان يرقص حين تلدغ غنوة

  شجانه لكن بعثروا أ

  ظله ھو لم يكن ظ0 وھاھو

  مازال يحفظ للمكان مكانه        
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   ..صوتي يذكرني به 

  ..  وجھي يذكرني به

  احزانه / ھل صرته 

  يھا الموت المراھقأ يا

  كيف ھمت ببيتنا حتى سرقت لسانه  

  عيناي ترتكبان صورته

    تـِبيانه  وقد اغفو لتبتديا به 

    رمضانه ريد العيد ياأنا 9 أ

  انه ني ارتدي حرمالعيد إ ما    

  العيد؟  ما

  زوره ؟؟ كيف أ

  تشتكي فقدانه  حتى أراجيح الطفولة

  الصوت طفلُ الفكرة ا9ولى

  دعي نسيانه وماتت فكرتي كي أ 

  

  ني أربي الدمعإ 

  حتى يبدو انسانا ً يؤاخيني 

  فكن انسانه  
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  بريد طفولتي  يا اي

  كنا معا طرفي عناق

  حضانه لم ُيِدْم أ    

  كبرت طفولتنا 

  وماشخنا

  ولم نلعب 

  صوتنا الحانه   لنمنح   

  كنا طريقين التقينا دمعة ً

  ثم ابتكرنا للبكاء عنانه       

  طف0ن مغتربان

  وطن ٍ  شيٌء سوى 9 

  يصون بنزفنا اوطانه  

  كيف اقترحت الموت ؟

   ھل كان الرصاص ق0دةً  

  كيف امتطيت حصانه 

  الموت اقدم آدم ٍ 

  سكن العراق 

  فلم يزل تفاحه قرآنه  
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  ي طين ٍ ابتديه من أ

  وكل الواني غدت من بعده الوانه 

  غترابكأقسى ا

  أْن عراقك يرتضيك ممزقا 

  ليغيظ امريكانه  

  كم كان 

  ياماكان      

  ماذا كان ؟ ياذكرى دعيني استشير دخانه             

  ھل مات حقا ؟ 

    كيف يم_ مقلتي        

  .....ھذا                    

    اراه مطوقا نيرانه                           

15/9 /2008  

  
  

  من ساحة التحرير
  
  
  

  قلٌق تلحنه شؤون زائلة  
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  سى يحاك دمًى ولكن قاتلةوأ    
  

  يتراكض ا'طفال
  تسقط دميتان 

  فتنتھي صور النجاة الفاشلة           
  

  ..الموت يعزف دجلتين 
  الدجلتان يمارسان الماء 

  محض محاولة      
  

  عائلة لھا اطفالھا الموت 
  ولھا حكايا الفذ رب العائلة  
  

  طفلي بسن ِ الحزن
  يقضم فرصة 'تشتھيه  

  وقد اتت لتقاتله
  
  .. ن ذلك الموت الملثم مِ 

  عمىغبش أالمن شظايا 
  تشظت قافلة 

  
  ...ومشت  

  نحوي  مراھقة الرصاص تجرھا
  فتتركني حياة ً راحلة   

  
  ولربما استاء الرصيف من الرصيف

  م يزل يبكي على من ماثلهفل 
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  تتراكض الطرقات 

  ياحظر التجول 'تكن دربي 
  فروحي جائلة 

  
  الشمس تخرج قبل اطفال الصباح 

  وقبل قطع البوح تبدو  آفلة
  

  ويعلق الجسر المعلق ضفتين
  تراقبان وترجوان تواصله 

  
  الجسر طفل النھر

  يحمل ھمه ا'عمى  
  على وھن ليحفظ كاھله

  
  .. ثاؤب الصبح يبدأ بالت

  شھرزاد تبوح اخر ماتجيد بL وله
  

  مللٌ 
  ونملٌ  
   وانفجارتٌ  

  وماٌء 'يجيد الماء كي نتناوله
  

  ھذا الذي بغداد مرت من خLل ثقوبه  
  !!!!مرت 

  وھاھي باسلة 
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  الغيم مشط في مرايا وجھھا ا'بھى واطلق للنخيل جدائلة 
  

  افكلما احتاج الزمان حضارة 
  حمل العراق بتمر صبري بابله                             

  
  بغداد صبٌح لم يقمطه الظLم فمد اذرعه وفاح بLبله

  
  

  يزيل سLسله حتى  مكبL  من ساحة التحرير أذن للخLص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرسة ٌ لما' يجوز افتراضه
  

  
  ـ1ـ
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  لوافترضنا بأنـّا سوف نفترض 
  ؟ھذا؟ من سيعترضُ فمن سيرضى ب                                

  من سوف يحسن ظنا ً إثُمهُ ألٌق 
  ومن يجيد يقينا ً شكـُّهُ مـــــــــرضُ                               

  كل الحكايات تـُروى، بعُض فھرسةٍ  
   نصوغھا  مالنا في ضدھا غرضُ                                

  لوأننا سوف نحكي عن مLمحنا 
  ھل نجبر البعض حبا ً لو ھُم بغضوا                             

  ياكيف يقتبس المعنى نداوته 
  وكل تفسيره في حسنه مضضُ                                

  ا'ن اسكب جرحي فوق محبرتي 
  وابتديه عراقاٍت بھا انتفضوا                              

  من كلـَّم الموت قبلي ؟ كم وقفت له 
  قّداَمهُ ركضوا... وحدي وھم قبل ان                           

  الكل يعرف لون الشمس كيف اذن  
   احكي لمن 'يرى وجھي ويفترضُ                               

  
  ـ2ـ

  
  
  

  لو افترضنا بأنـّأ سوف نبتدئُ 
  ھل يسمح الوقت ؟ ام يلھو بنا الصدأ ُ                             

  لريح كان لھا لو افترضنا بأن ا
  مغزًى وكان لنا من صّحنا خـــطأ ُ                                 

  لوافترضنا خيوط الماء تنسجنا 
  نھرا ً فكيف به لوزارنا الظمأ ُ                                  
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  لو افترضنا عراقا ً دون دجلته 
  لم� ُفكيف يعرفنا من طعمنا ا                               

  صبرھمو... أو افترضنا العراقيين 
  ضوٌء وقيل لمن لم يبصروا انطفئوا                              

  
  ولو خدعنا صدانا كي نصدقنا 

  لوجاءنا نبأ ُ .... فأين نھرب من                                  
  ماذا سينفعك التاريخ ياقصبي 

  نت حاميه من كل اD ُلى طرأواوا                                
  وكيف يرقص ناي الطين وھو اسىً 

  مذ سلموه خدود الھور واختبأوا                              
  وكانت الضحكة ا'ولى مجازفة ً

  لوافترضنا اعادتھا أننكفُئ◌ُ                                
  لو افترضنا عراقا 'جنوب له 

  فأيُّ فضل ٍ على ا'نسان يا حمأ ُ                              
  ھذا الجنوب الذي اوحى لنخلته 

  فكانت الوتد اDقوى ليتكئوا                            
  وقام نھٌر وشمٌس ثم خارطة ٌ

  كانت له خبرا ً فالھور مبتدأ ُ                            
                                                                               

25 \ 8 \ 2008 
  
  

  خاتمة النساء 
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   وحزني زورقُ  ,ھي ضفة ٌ وسطى
   والحل ذكرى تستفيق وتخفقُ 

  رى قدري أكي نا لست في رأس الحوادث أ
   جرح فكرة تترقرقُ أو
  

   مسافتان تترجمان متاھتين فأغرقُ  مابين صمتي والھدوء
  ...يتثائب الكرسي 

   حمقُ أي المدى حلٌم وشيٌء ينام وف ليلي '
  شيٌء رمادُي الكLم ، 

  عيونه ظني 
   حرفه احتراٌق ينطقُ أو
   ل�مواترزق  '

  حظٌ ميٌت يسعى 
  ◌ُ وبعض الموت حي يرزق

  حين اقترحُت القلبَ 
  كان لنبضه معنى يزقزق غربتين ويُخنقُ 

  
  .. ھي ضفة ٌ وسطى 

  يُرى وخلفي '
   وأمام جرحي لحظة تتحققُ ...

  مروءة المعنىجيد أني إ
  ◌ُ فيشكرني الكLم 'ن بوحي مغدق

  
  سأدخن امرأة 

   Dعلن عن فمي رجL ً يدخن قلبه اذ يعشقُ 
  

  ..ارددھا كثيرا  أنثى
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  بتدي متلعثما فيھا أ
   وھمسا ً انطقُ 

  
  نثى تعلمني التذوق أ

  كلما 'مستھا بأناملي أتذوُق 
  
  كتبھا أحتاج أ

   وأقرؤھا
  وأحفظھا

  ◌ُ نطقأنا من دونھا ' أ
  

  صبٌح من النارنج
  حين يشق نافذة القميص

  ◌ُ يطل فجر مشرق
  

  شفة ٌ كطعم النوم ، 
  خصٌر اعجمُي البوح ،

  ◌ُ ثلٌج يحرق
  الوصل يقلقھا 

  ويجلدھا الفراق 
  وھكذا كي نلتقي نتفرقُ 

  .....تمشي
  تيسر من جمال الروح، ترتل ما

  تمشي، '
  بلى تتموسقُ 

  تغزو العصافيُر المكانَ 
  ااذا تحرُك مبسميھ
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  ◌ُ فالمكان يزقزق
  ويذوب عطُر البرتقال بھمس خاتمة النساء 

  ◌ُ فاستفيق واشھق
  سھرھا، أمازلت 

  يراقبني النعاس ،
  ◌ُ يثرثر الذكرى اسًىَ◌ ويؤّرق

  
  

27/12/2008 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ليلة وليلتان لفأ
 

 

 
  ولـم يـأت يـا شـھـرزاد الـصـبـاح 
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  ونـام مـع ا'مـنـيـات ارتـيــاحُ   
  ا ھــمــنا الـمـســتفـيـقيــغــربـلــنـ

  وكل الـھــمــوم ليــال مـــLح 
  خــرجــنـا الـى الـلـيـل 'نـسـتـطـيـع

  تفز الجراحُ .. نـلـم الـنـعاس 
  صــحـونا بـنـا جـثـة ٌ ؛ اغـنـيـات 

  وحـزن لـذيـذ الـمـخاض مباحُ 
  يداعب خد ا'طار  ونملٌ 

  ..لـصـورتـھـم قـبـل ان 
 ـتــراحــوافاسـ           

  الصغار؟ اكانت حكايا ؟ فكيف
 وكيف ا'راجيح نـامـت فـطـاحــوا  

  غدا يرجـعون .. لرأيين ساروا
  'ن الــحــيــاة اقــتــراح ٍ◌  بــوھــم

  جديدون يا سـنـدباد الرصـاص
  ا'نـزيـــاح جــديـدون اغــواھــم 

  من النار كان السبيل ا ً بساط
  ..لھم حين غنوا    
 ناحـــوا لھم حين         

  .. تصاويرھم لم تمت 
  والـجـدار سعـيد يـرافـقــھـم     

 راحــوا ايــن                          
  الـى كـرة الـوھـم ھـل يـلـعـبـون

 مـــزاح وكـل ا'مـانـي لـديـھـم             
  صـغـاٌر علـى الخـبـز 'يـكـبـرون 

 ماحبـريـئون أين الرغيف الس    
  يـغـرس الـغـيـم جـذر الـمـيـاه بـھـم
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  وھم يمطرون فتنمو الرماح 
  الـذكــريـات زجـاج مـنـاھـم اذا

 فـصـول فـان الـضـبـاب افـتـتاح 
  ولم يحفظوا غير نص البكاء 

 الصباح – شھرزادُ  –يأتھم  ولم
  تـبـيـض الـصـحـارى وھم ينظرون 

 الجماح وتفقس خيL فيسمو
  زھـور الـدخانمـضـوا يقطفـون 

 ولم يشھقوا غير خوف ففاحوا 
  الـطـعـم الياسمين  ھـُم آخـر

  على الـنـحل حـطـوا فـطـار الـلـقـاحُ 
  وثـلـج الـكLم  فـمـا يـكـتـبـون

 يـذوب فـيـمـحـو سـنـاه اجـتـيـــاحُ 
  الـضـيـاء و حـيـث تـسـاقـط ريـش

  نـمـا 'زدھـار الـظـLم نـبـاحُ 
  
  
  
  

 ييسألونك عنو 
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  نـاأ  منـذ ناديت متى؟ قيل  ..بدأتُ 
  الشجنا   احرث كي معي اختلفتُ  منذ

  دمي  سار الروح في باديةٍ  ألف من
  مدنـا   لهـا اطفالـي ارتّـل  لكـي

  قلقـا قريتي كانت ◌ِ  النمل  ◌ِ   سابق في
  زمنـا  ◌ٍ   نامـل ◌ٍ  بغصن استراحت ثم

  
  سأعبرهـا  اولـى ◌ٌ  مشنقـة الريحُ 

  انـا  لحيـاةفا امامـي أموتَ  ال كي
  بحثـوا وهـم ماتت خارطة والبحرُ 

  السفنـا ينقذوا كي  بوصلتي دمع في
  

  انـا  منـذ ناديت متى؟ قيل  ..بدأتُ 
  الشجنا   احرث كي معي اختلفتُ   منذ                     

  
  
  دمي  سار الروح في باديةٍ   ألف  من 

  مدنـا   لهـا اطفالـي ارتّـل  لكـي
  قلقـا يتيقر  كانت ◌ِ  النمل  ◌ِ   سابق في
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  زمنـا  ◌ٍ   نامـل ◌ٍ  بغصن استراحت ثم
  سأعبرهـا  اولـى ◌ٌ  مشنقـة الريحُ 

  انـا  فالحيـاة امامـي أموتَ  ال كي
  بحثـوا وهـم ماتت خارطة والبحرُ 

  السفنـا ينقذوا كي  بوصلتي دمع في
  

  قدمي مشت ارضي  الى انتبهت حين
  وطنـا  سميُتهـا اقـف  لـم وعندما

  ددنـياج حتـى ابـي سـر  احتاج
  علنـا يحتاجنـي .. اجـددهُ  حتـى

  
  

  رجـلٌ    انـه يـدري كان الذي  بيأ
  بدنـا ظلـه مـن لـه بنانـي لكن

  يبسـت دهشـة امي ،  حكاياي  بيأ
  حزنـا  متـى االولـى  غانيهـمأ  أنا                      

  
  

  رىأ  لستُ  ( خلف طويالً  عمراً  قطعت
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  سنا  بصيص عني التفت لم ) سواي
  بـه   كفـرتُ  كرسي الناي ◌ُ  حضارة

  ممتحنـا المكسـور ◌ِ  للقدح ◌ُ  ورحت
  اشربـه   المـاء عريَ  ألمُس  فحين

  الوسنـا   اسكـب بليلي  أخلو وحين
  

  بصري يمألوا ان لهم  كان ..كيف ال
  مزنـا يهطلـوا ان  لهـم وآنَ  غيماً 

  اخوتنـا  ..الذئب اسم اعرف فكيف
  هنا  ليس الذئب اما البئر على  كانوا

  وطـنٌ  لـي كـان ربي اذبح حلمتُ 
  الوثنـا  أفتـدِ  لـم  ، به هربتُ  كبٌش 

  حملـوا  كلهـم سمائي ◌ِ  دهس وقبل
  كفنـا  دمـي واختاطوا الماء  جنازة

  قلـقٌ    :لهـم قـل عني، ويسألونك
  لنـا يبـوح  حتى اسىً  ينز  ..ُيوَحى

  تربتـه  لـون مـن وآيتـه  اتـى
  بنـا  للنخيل اسرى الطين حاورَ  مذ

  موعـده فـات قديمـاً  نبيـاً  وقـل
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  الُلُسنـا  يستعمـر كي الوحي فأيقظ
  
  
  
  
  
  
  

 

huseinalqased@yahoo.com 

  
 

 

http://alqasedpoetry.blogspot.com  
  


