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 اإلهداء
 ىــــــإل

 والدي ...

ذلك الذي غذاني عذب النغم ولذيذ اإليقـع  عـًا ا ونغن ـ     

 وننع مع زلُت يعفًع

 نستعذي ... "حسني عبد الاؤوف اخلل ل الكًيب"

كاتـي يف  يف ذاوحـَّ  ادبب  ذلك الذي حفا  قوانني الشـًا  

ماحلــ م ُمبكةــانم مــيت بفاســلي فلــر ال ــور  ــعُف مــع  ــذف  يف   

 ُ ستعنر..

 زوجل ...

تلك الل حّاكْت نوتعف قليبي فكعنت ومع زالت نغمً  وإيقعع ع 

 ميوسقعن ق ثعفتي..
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 قديمت

 بقلم األستاذ الشاعر الناقد الدكتور عبد الكريم راضي جعفر

 

ــل ال ــ      يف جمموعتـ ــا    يلتفـ ــل الكلمـ ــوفه اعكلـ ــعريب حبـ شـ

ــر  ــ        ــدا     ك  ــديخ   أ ال ــدكتور الشــاعر وســام حســني العبي ال

بعـد نرـر     –التفاال  أ اخلارج  مبعنى  نخل استطاع  ْن يلمخ وجدانل 

ليكوخن وجداًنا يقًرا  يضـفر اخلـاب بالعـام  وّيكـرخن ح نـاّ          -شعريخ

ــ  شــع    ــى  ري ــاىرحت عل ــنكّ   الق ــي   بااخجــا  حال ريخب األحــدا   ول

وصفها  والنرر  ليها نررحًت شعريخًب واعيـًب    نرـرحتو وعـي  عقلـيد حعـدوخ      

الشعر . ويف هذا اوكيد للغب الشعريب اليت ارسم املستويا  ال الثـبد  

املستوى الصواي  واملستوى الرتكييب  واملسـتوى الـد لي. ويف   

ك ـر  ـ  اشـتغالل يف    هذا قوله ّيشرّي  أ  نطقٍب يشتغّ  عليها الشاعر  

 نطقــٍب شـــعريخٍب   ــرى.. و قصـــّد بــذل  قصـــيدال التقليديـــب  ذا     

ٍ   ا لتفـا   أ قصـيدحت الشـعر      الشطري  والقاليب املوحخدحت؛ غري نـا
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ويف مناذج ضئيلب     -و ْن كان  قليلًب جدا –احلر  وقصيدحت الن ر 

 وضوع.اعرخي األلفاظ  و  اهشخم الصورحت  و  اشذخر  و  اشّري امل

 نا  تأّكد     نخ الشاعر الدكتور العبيدي  سيخطو  طواٍ   

حدي ــب  اتخشــل بالصــورحت األبهــى  وباللغــب اخلاصــب    –شــعريًب ح ي ــب 

وباإليقاع امُلشـارن يف التخييـ   يف جمموعـٍب   ـرى اشـرّي  أ  ـا       

 ذهبّ   ليل.

 

  احملبخب كّلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. عبد الكريم راضي جعفر أ.

 م2016/ 20/6
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[1] 

 أمتنــّى   

 تمنى ؟؟قال  لي د  اذا ا

  متنىخ...

  ن اكوني اآلن  ا بني يديَّا

  متلىخ وجَه  املسفَر صبكاً سر ديخا

  جتاّل  شعاعاً ....

 يغمّر الكوَن مجا ً ...

 يسكّر العنَي َ ليِّا

  متنىخ..

  ْن   قيِ  صباحاً وعشيخا

 أُلعاطي  غرا ي

 و ساقي  كال ي

  نِ  يا    حبُّها..
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 " عجاّبها"....

 يِّ ا شئِ  َسم

 صاَر ّجكًءا    عرا ي

  متنىخ..

  ن اكوني يف  قا ي

 واقاسني عذابا  اهلياِم

 زاىها العشّق هليبا

  متنى..

  ن اكوني لي طبيبا

 يصف احُلبَّ ىواًءا

 وغذاًءا

 ورقيبا

 طول عمري....

 ..... و أ قربي

 حسيبا
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  متنخاِن  ع احُلوِر  ذا  ى لين حرضواّن 

 يف اجلنَِّب حّراً   ونصيبا

 اتكلَّنَي ثياباً  سنّدسيب

 وبـِقودٍخ ساحريَّب

 وِبجيٍد  لتّل  بريَق لضخب

 زانّل عقّد مجانٍ  لؤلؤيِّب

 ك ُّ هذا  متنا  لِ 

 يا عذبب الروف

  و ن حطَّمِ  روحي الشاعريَّب... 

 

 

 

14/7/2009 
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[2] 

 أِطــليِّ
  ِطلِّي عليَّ    النالذحت

  يا    عيون ه هلا نالذحت

 لي  هام  بقليب الذي

 لأضكى صريع اهلوى   ينام

 بعيني     قد سفك  الد اء

 بها يرجتي  ن ينال الشفاء

 لجوىي وعوىي  ريض الغرام

 وّبليِّ صدى قلبل املستهام

 بعيني  يا    سبي  األنام

**** 

  طلي  ياً  بعقلي قطني

 و ن كان يربي جبسمي العرام

 ألنخ رسي  هوان ىلني
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 بقليب   ليشعلل بالضرام

 له  للمكبِّني  ن  انتقام؟

 وه  للمشوقني  ن  احلنني؟

 لماذا اري  ؟

 سوى عاشقٍ  يعرتيل اجلنون

  ***** 

  طلي كإطاللب األجنمِ 

  ذا ج َّ لي  هعلى  غرمِ 

 اراقصَ  يف ليلل املرلمِ 

 بها قد اسلى ؛ ألن َّ السهاى

 حليف ه لعينيل ىون العباى

 لمنل الفؤاى...

 لرشاىضلي  ه  ضاع سبي  ا

 و نل العيون...

 هجرن الكرى واستكال  بد عٍ  عيونا 
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 حياكي السجاَل   ويبكي اجلباَل

  ذا  ا انسََّم ريل الشمال

 لجوىي عليَّ ببعض الوصال

 حماله ـ سوى  قلتي  ـ الدواء

 وليبِّ  ذا  ا مسع  النداء 

 حح طليِّ عليَّ    النالذحت  

 

 م2001
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[3] 

 السماُح األخري
 روَرامُل يََّتى شفوطوّخمسكي ِلا

 ها التجاعيّداليت ساو ْت على شفتيِ 

 عاصفٍب للفؤاى اجلريل ها اضاريّ ْتشاركاليت  والقسماّ 

 الراهنب ِلحساباِا امسكي للهوى  ن يعيَد

 ّاخلقي  ْن الذي كان    قبِ  الر يّم لالك اّن

 يف الذاكرحت ّعا يتسكَّاائًه

 ها الد وْعاليت غيخبْت العيوّن ِ التقْت حنَي  نِ 

 حجره    ر اْم

 الرالْم لاعرتاّ  ِلحوِل ْ ِ  الفراغاّ  ّلطوخقْت

 القامتب ّلين اقاطيّعكْتها  رَبحيَن

ٍِ  نَّ ثم  ىركّ   ِل الحِم اشتغالي بدر

   و  لائدحْتجدوًى وَنّى

 ئًب بالضجْرعبَّحياحٍت  راها ّ  ْ ِ 
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 كوِنها للّرحاجَت وقَ ال ّروااي اليت اعّبُطّ  ْ َنها  يقوحيَن

 الراحلْب ِ غابِت  أ جنِب

 اجلميَ  الوراَء عيَدكي ّا

 واألسئلْب لِمعلى صهوحِت احِل

 ىرًسا    األ  لْب كان لي  ْن  رى ليِ 

 فيْفالَش باَرالّغ ِ عْن   سّل حنَي

 الال عْب ِ يَنرى َعألو

 الذكرياْ  تعذّبْسَد َيى ذل  الَغألَر

 شَّ اهلوى األوخِليا ّارى.. ه  اعوىي  ّع

 َنْسَتقي ِ ْ  ّنهرِي صباباِانا الرائعب

 َحيّث ّالقي الفصوْل

  مجَ  الّصوِر املاِاعب

 َعّلها َارعوي راجعب

 ِ ْ  غياٍب طويْ 

 م2015/ 12/ 24
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[4] 

 اللقاء اللذيذ
 وطرقّ  باَبِ 

  نّشّق الِعْطَر اللذيَذ

  اى ّيرحخّب بانتراري

 الناريِّ وكأنخين بني اراقاب قدوِ ِ 

 ثلجه ذاَب    لرِط انصهاِر

  ىري بأنِّي  سرّق اللكراِ 

 اريضهلفَتها ويقّتُلين احت

 ولَتْكِ  لي قلًبا الع َم شوُقّل

 لتدحرجْ  آهاّاّل.. آ ّ ّل

 كالسيِ   كالشّلاِل  كالتنخور 

 كالربكاِن آذَن بانفجاِر

  وخاِ   ا  حلى اللقاَء

 و ا ُ حيالّ  اصطباري
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   عيني لالبوّف  

 ذرخى  لَل  وجاِع الفراِق

 بد عٍب حريى على كوِتِف النهاِر

 بفيض الشوِق -وهي َاّش ُّ ذاكراي -انساّب 

 يلفّل وجَل جرف  راف ّيوسعين التياًعا

 حنَي مسخرني انبهاري

 كالوالِل اجملنوِن يركّض واقًفا

 وعلى حصاِن احِللِم راَف يّغذُّ  ا بني القفاِر

 أل رِييا رحلبو النجِم ا

  ضاَء ليلي صا ًتا

 ميشي وئيًدا يف املداِر

 يا روَف  عناي اليت

 حارْ  بأيخ طريقٍب

 شكاًل يفي  كنوّنها

 الّدرِّيُّ    بني املوَكاِر
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 ّ رخي بداِر القلِب

 يا نبضاِاِل

 ّ رِّي بدارِي

 لالروّف اسكّ  حينما اأاني

 حلًنا كالكناري

 ّ رخي  لطيُفِ  هكخ  ورَىحتو اجلداِر

 ا على رغم اصطباِر  الحميلأن

 صرفه على وَشِ  انهياِر

 

 م2016/ 1/ 11
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[5] 

 امنحيين
 إىل حبيبيت الغالية

 ا نكيين

 قبلًب

 كي  حرق األ ضر بالياب      اضي سنيين

  ججيين

 شعلًب

 كي  هلم العشاق سرا يراوي  نل  عيين

 احرثيين

  رض  حالم اراء  يف ثراها عبقا  اليامسني

  شعليين

 غابًب

  شجارها البوف حبٍب ل  يسقيها شجوني

 اقطفيين

 ورىحًت
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 اعبّق عطر الشوق للماضي الدلنِي

 ارمسيين

 لوحًب

  لوانها العشّق  كجًيا بألانني اجلنون

  طلقيين

  كشف املستور    آها  وجٍد حرُّها يكوي  نيين

 اجرحيين

  و ىعي املعشوَق ينساّب على  واار ناي   و كمان 

  عكولا  حبتهول      راقي اللكون ىوزنتل ك ُّ

 لأنا طائر عشق  يف مسان اليوم   راحب لي  ن  اقيين

 غري وعٍد  رجتيل ك  يوم  بلقاٍء يصطبيين

  وعديين.. لأنا  رقب وعًدا  ن  ّيكيي لي حنيين

 

 

 م2015/ 9/ 11

 



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 20 - 

 

[6] 

 تفاحة اخلّدين ..
 ّاّفاحـــــــبو اخلـــــــدَّيِ   ـــــــا  حـــــــالنِ   

 

 

 

 

 

 شـــــــــهد لومـــــــــاِن   راـــــــــوي    ب

 

ــبوببً  ــاعري  شـــــ ــوان  شـــــ ــا عنفـــــ  يـــــ

 

 

ــنيَ  رانِ    ــ لجِ حـــ ــارَ الـــ ــانِ نـــ   حيـــ

 

   وصــــــَف قــــــول  قــــــاىره  نْ يراقــــــي

 

 

ــقفَ مســاِن؟     ــف يلــوفّ س ــرًبا. وكي  ش

 

ــي   ــيءٍ   يفــ ــ ُّ شــ ــاحُت وكــ ــِ  احليــ   نــ

 

 

ــًفا حيــــري بــــل الشــــعورّ الكاكــــي   وصــ

 

ــوى     ــ  احت ـاءِ ب ــدى النسـ ـالِ ل ــ ُّ اجلمـ  ك

 

 

ــ    ــ  ســ ــبكان  ــ ــًب... ســ  وخاِن نرو ــ

 

ــاو ً   ــا ِ انــــ ــ   ي اجلهــــ ــاّر  ــــ   حتــــ

 

 

ــا ّ نـــى قلـــيب الـــذي يهـــوان   لـــ  يـ

 

 وكــــأنَّ بــــي  ــــ  هــــوِل  ــــا ايخمــــِتين 

 

 

   ــ َ الــذي قــد حــ َّ يف حنككاكــي  

 

ــًدا   ــيشّ اوحخــ ــا  عــ ــ  حق ــ ــولد هــ  و قــ

 

 

ــفانِ   ــأنْ يشـــــ ــلِ بـــــ ــو بّعكلوِتـــــ  يرجـــــ

 

ــأنَّين  ــ و كــــــــ ــذخّذ اآل َم ليــــــــ   الــــــــ

 

 

   شــــي علــــى  رض   ــــ  األشــــواِن

 

ــ ــيت و شــ ــربّ هلفــ ــاِ   شــ  اكّ  اللكرــ

 

 

ــبَّانِ  ــ  الّشـــــ ــا  ـــــ ــا  ًســـــ   رتّقًبـــــ
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 حتـــــى  ككِّـــــ   قلـــــيت  ـــــ  طلعـــــٍب

 

 

  هفـــــو هلـــــا عشـــــًقا بـــــال   ســــــانِ    

 

ــًرا   الســــــكّر  ــــــ  عينيــــــ  رافَ  بع ــــ

 

 

 جرًحـــــــا ُ لومِلّمـــــــلّ ِبِســـــــرِّ ّىعـــــــاِن

 

 واخِلْصــــــّر َيْخَتِصــــــّر املســــــالبو  قــــــتاًل

 

 

ــرانِ  ــلّ حبـــــــ  جيتـــــــــاّحين ِزْلكاُلـــــــ

 

ــّ  ــا   والليـــــ ــْعِرِن حينمـــــ ــّل بَشـــــ   رقّبـــــ

 

 

ــبانِ   ــواَى ّ بِشــــ ــيَّ ســــ ــي علــــ  ير ــــ

 

 لاحلســــّ   قســــَم وهــــو يســــجدّ راغًمــــا

 

 

 لـــــ   نَّـــــل عبـــــدّ اهلـــــوى لبخـــــانِ    

 

 

 م2015/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 22 - 

 

[7] 

 حينما والضياع ..
 حينما الصمّ  ي مر جوع الكالم

 حينما اللي  حير  ذاكراي بالشجون

 امًرا باهليستنفويقفك ّ  حينما القلّب

  نخ  الباقيب حني اأاني واثقًب

 قليب الذي طيخنتل النساء بني جدراِن

 ثم كاْن

  لعًبا للهوى  ذ ز اْن

 جئِ  كالروف للجسد انتابل املو 

  ا لل بعدها    حياحت  و سكتٌب

 بالغرام كالغيم  اطرحًت جئِ 

 ا ريي  يفخ احلنني جئ   ن ًى

 اليابسا اخلشَب ْلَهمكاحلريق الذي ي

  رى طرلوِ  الناعساكالربيق 
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 يكسّر الرلمب الراقدحت

 ه   راِنَي بعد الذي  رخ بي واهما؟

ٍّ الذكريا   ه   ليّق وُك ُّ الذي حاطين هو

 على  مل النكبا  روحي استفاقْ   م كآبُب

 لاسرتاح  على ىفء كانون  وجاعها الراكدحت

  و متاه  بذوب األسى  لانتمى

 وجعه    رجيف الذي سوف يأاي بال  وعِد

 طائَش اخلطو يهذي بك ِّ رىي

 حنو جسم  االشْ   الحُمّل بالعذاب

 ااركيين وقولي مل  يسأّل

 لي  ذان الذي كان  نفًى ِلَمْ  يرحّ 

  نخ ّىّكان  حال ل  قفّ 

  نَّ ذكرا   نهوبٌب وهو للككن  رسًى لال يأ ّ  ...

 

 م2015/ 12/ 19
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[8] 

 أمنيات عاشق  
ــ ِ  ــبيت  نــ ــا ّر حبيــ ــا قو يــ ــي ويــ ــوحــ  يبْلــ

 

ــ  عـــــيّش عيَن  ــ   ْيـــ  بِِّ  آ ـــــاً   ـــــ  احُلـــ

 

ــاِر يـــــِ َنْيويف َع  ـــــوّ  ليـــــِ  و  طيت ـــ

 

ــي    ــِ  يف قربـــ ــا ُكنـــ ــاحِت  ذا  ـــ   أ احليـــ

 

 هفــــــيت واشــــــتياقي راف يلفرــــــينيــــــا لو

 

 قصـــــيدحًت نبّضـــــها ســـــكره  ـــــ  الغيـــــبِ      

 

ــار   ــيت حـ ــر أ الـ ــل   مجـ ــف لـ ــول كيـ  القـ

 

ــ  ــبِ يعيّشــــــ ــكونبو الريــــــ ــًب  ســــــ  ها حالــــــ

 

ــِ  ــاّ  وراحـــ ــجّ  األ نيـــ ــيّض انســـ  هاالبـــ

 

ــبِ    ــاطّش الّعشـــــ ــتقيها عـــــ ــًب يســـــ  غما ـــــ

 

 حرقـــــــِ  كـــــــ َّ  حاسيســـــــي بعاطفـــــــبٍ 

 

 عــ  الوصــف كاإلعصــاِر يف اللــبِ   مســْ  

  

 وكنـــــ  يف  ـــــاطري طيًفـــــا ّيراوىنـــــي

 

ــل اســـــــــيب   ــواٍء لـــــــ  لأســـــــــرتيّل ألضـــــــ

 

 كيــف اصــطباري  أ جــوع اللقــاء وقـــد    

 

 ؟هـــك ِتين لارًســــا قــــد عـــاَى  ــــ  حــــربِ   

 

ـــ ور  لكارثــــــِب أســــــ غــــــرَي ومل  كــــــْ   الــــ

 

 ؟لهــــْ  اســــتغفري ذنــــيب اللذيــــِذ ـــــعشِق 

 

ــامِ   ــ  األيــــــ ــرقيين  ــــــ ــائلًب واســــــ  صــــــ

 

ــ  ــ ِمْقعلـــيَّ بالّسـ ــْعى ِضـــحتَّـ ــيَى ْ ّ  َعـ  ربـ

 

 واـــــــرحلنَي  عـــــــي للضـــــــوِء  نتشـــــــًرا   

 

ــربِ     ــرق  ويف غـــ ــدَّ يف َشـــ ــّل ا تـــ  جناّحـــ
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ــا    ــديَم عفـــ ــِوىَّ القـــ ــّر الـــ ــان نستكِضـــ  هنـــ

 

ــبِ      ــ   طـ ــَع  ـ ــد ِريـ ــا قـ ــره  مبـ ــِل ىهـ  عليـ

 

 وَنْقِطــــــّف الُقــــــّبالِ  الــــــدالئاِ  علــــــى 

 

 َ ْهــــ    علــــى  نخهــــا ِ ــــْ  طــــاِهِر الَنْخــــِب 

 

 حبيـــــــبيت.. ّىرِ  يف عقلـــــــي  هيمنـــــــًب

 

 

 كــــاخلمِر  كالكوكــــِب الســــيخاِر  كالُقطــــِب 

 

 لـــــال  ـــــولي ّىويـــــَ  الَوعـــــِد ااركـــــبً    

 

ــربِ     ــ  الكــــ ــار   ــــ ــوّج بتيخــــ ــيب ميــــ  قلــــ

 

ــبً  ــاّء الــــــروِف ّ علنــــ  لفــــــي لقــــــان انتمــــ

 

 ااهـــــا  يــــــا َنعـــــيَم العاِشــــــِق الَصــــــبِّ  حي 

 
 

 

 م2016/ 3/ 25   
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[9] 

 ليــــــــت
 ليتين طف ه على كفيَِّ   غفو و ليْق

 وعلى  دِّي جتوىي بالُقَبْ 

 ليتين حنلُب حق    ن  يا زهرحُت   تصُّ الرحيْق

 وُ ساقيِ  العسْ 

 على الساحِ  ُ ر ىليتين 

 غريْقواملوقّف يستدعي   ن ّانجي ال

  الوِ  ح ٌّ سوى  ن اطبعي ال غَر األنيْق

 لوق ثغري بالُقَبْ 

 ليتين كنّ  بِ  ال وَب الَّلصيْق

 ِليّشمَّ الطيَب نفَّاحًا    القدِّ الرَّشيْق

 ليتين كنّ  ل  الر َّ الرَّليْق

  ينما كنِ  نهارًا سيكوْن

 ليتين كنّ  سريرًا لوقّل اضطجعنْي
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  و كنّ  الوساىحْت يف املسا  ذ حيتوي جسَمِ  

 وعليها  دَِّن  ذ اضعنْي

 لّتعاطيها لذيَذ النوِم بينا ال ّم اخلدَّي   نِ   وبها   اشعريْ 

 ليتين كنّ  القالىحْت

  ذ ارى  ا   اراّ  العنّي يف الرواهِر    ّحرِّ اجلوماْل

 لي  ِشعري ه  ّاجيبني السؤاْل؟

  ذ غدا يسجّد يف حضرِاِ  العشّق ويركْع

 ر ِسِ  ااَج احُلسِ  ّيرلْعوعلى 

 ويليبِّ بني َنهديِ  نشيَد العاشقنْي

 لتكوني ربًَّب للّكبِّ    ىون جداْل

 ليتين... يا ليتين  حرى لدي  بالنَّواْل

 

 

14/9 /2009 
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[10] 

 بشارة  

ــدِ  ــيين بالوليـــــــــــ ــرَّ اُد عـــــــــــ   قـــــــــــ

 

ــدِ     ــٍد جديــــــ ــِر غــــــ ــرني بفجــــــ  وبشَّــــــ

 

ــل  ــأني بــــــ ــكوًكا  وهنخــــــ ــاًل ضــــــ  طفــــــ

 

 

ــي ُكّي  ــبوجلِّـــــ ــِب اجلليـــــــدِ  ربـــــ  القلـــــ

 

ــرويف  ــْ  حــــ ــي  ذا ااهــــ ــا لوَرحــــ  ليــــ

 

ــيدِ    ــعًرا يف القصــــ ــْيَا ِشــــ ــعوًرا ِصــــ  شــــ

 

ــرز      ــ ِّ حــــ ــفُّ بكــــ ــي ّيكــــ ــا   لــــ  ويــــ

 

 ّيعّلــــــــــّق يف احلشــــــــــايا واملهــــــــــوِى 

 

ــى   ــل  نســــ ــباف  ليــــ ــى صــــ ــا  حلــــ  ويــــ

  

ــالقيوىِ    ــا كــــــــــ ــِل هموً ــــــــــ  بطلعتــــــــــ

  

 لقـــــد ولَّـــــى بــــــح  د  كـــــ ُّ حنـــــ   

  

ــعيدِ    ــ ِّ الســـــ ــّم احلـــــ ــعَّْ   جنـــــ  وشـــــ

 

 وراَف القلــــــّب يــــــرقّص يف احلنايــــــا   

 

ــدي   ــا بعيـــــ ــِرًعا لوِرًحـــــ ــِبّض ّ ســـــ  وَيْنـــــ

 

ــًنا   ــّرفَّ ُغصـــ ــوّى لـــ ــ  الوجـــ ــا ليـــ  زهـــ

 

 غضـــــــيَض العـــــــوِى ّاكِهـــــــّر بـــــــالوروِى 

 

 وضـــــاَء بـــــ  املســـــاّء لُكنـــــَ  بـــــدًرا 

 

ــوىِ     ــاحاّ  الوجــــــ ــِل  ســــــ ــاّر بــــــ  ّانــــــ

 

ــيدي    ــا رصـ ــد  يـ ــِب ح  ـ ــَب القلـ  حبيـ

 

ــ  ــيدِ  ــــ ــا  حلــــــى نشــــ ــّدنيا  ويــــ    الــــ

 



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 29 - 

 لـــــ  الــــــر َ   ىعــــــو  ْن ّيكــــــا ي 

 

ــديدِ    ويــــــدلَع عنــــــ و كــــــ َّ  ذًى شــــ

 

 و   نســـــــى احلبيبـــــــبو نـــــــوَر عـــــــيين 

 

  ــــــ  الـــــــدََّعَواِ  بــــــاخلرِي املكيـــــــدِ   

 

ٍّ حـــــــالي  ــا لكـــــــاَن البـــــــؤ  للو هـــــ

 

ــوىِ     ــال وجــــــ ــّ  بــــــ ــا لكنــــــ  ولو هــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 /4 /2013 

 )أبو أمحد(
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[11] 

 أخا ِودِّي
لحفـــل التـــابيي  الـــقي أقالـــه قســـم اللغـــة العر يـــة    ليـــة ألقيـــي فـــي ا        

التربية   جالعة بابل في قاعة الدكتور علي جواد الطاهر لـقكر  أرععيييـة 

ن)رحمه هللا(  .الشهيد التدريس   علي خضر فنوُّ

 رحلـــ  و ـــا رحلـــ  عـــ  الفـــؤاى    

 

 شـــــقيق الـــــروف  مـــــ   ـــــري زاى 

 

 

ــًا ــًا د لرضـــــــــ  رحلـــــــــــ  ّ لبًِّيـــــــــ

 

 عـــم املنــــاىي حججـــ   ليـــل يـــا ن    

 

ــي    ــرف يبك ــ  احل ــد ارك ــ  وق  رحل

 

 ليســــــعد بالبكــــــاء حــــــروف ضــــــاى  

 

ــ   ــها   _وكنــ ــ  لارســ ــا _و نــ  ز انــ

 

 ب  الفصكى ازىه  يف ك  ناىي 

 

ــداىا   ــا  ـــ ــ   حرلهـــ ــد  ابكيـــ  غـــ

 

 جــــرى حيكــــي بســــرعتل الغــــواىي  

 

ــاً   ــيَّ حكنــ ــقَّ علــ ــروف شــ ــقيق الــ  شــ

 

ــاى    ــال  عـــ ــ  بـــ ــ  ؛  ذ رحلـــ  لراقـــ

 

 لــــــذي عــــــيين  بــــــ    َّ ســــــهاىًا

 

ــاى    ــى الرُّقــ ــضَّ علــ ــدي  قــ  وذا جســ

 

ــري عــون ؟     ــدائد   ــي يف الش ــ  ل  لم

 

 ســوان ويف النوائـــب  ــري هـــاىي؟   

 

ــدي اً   ــا حــ ــَ  لنــ ــا طوَويــ ــَ  و ــ  ُطِويــ

 

ــاى   ــال نفـــــ ــتفيض بـــــ  بنعتـــــــ و يســـــ

 

   ـــــا ِوىِّي حعلـــــيُّ  اهنـــــأ شـــــهيدًا

 

ــ    ــاانـــــ ــاى  ليهـــــ ــا رب العبـــــ  رضـــــ

 
17/1/2007 
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[12] 

 ذكرى أمل
شاخص يف الذاكرة بعواطر مواقفه إليك أخي حسني احلديدي... أيها ال

 الرائعة

 

 النائيب َي حالِ  رِفعلى ّج

 جلسّ  هنان

 الذكريا   لّكر يف شاحِب

  مللّم  شتااها الباقيب

 الفؤاى و نرّر ليها  كسرَي

 الك اْن  نيِقعلى  ا  ضى    

 مل  رحلوا وهلم صاىحاْ 

 بفيِض احملبَِّب وا حرتاْم  عناىّل شوقي

 املواقِف وكان هلم رائعاّ 

 اعك  شخًصا عريَم املقاْم

 غيوًرا  وليًّا  بهيَّ امُلكيَّا
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 لطيًفا ِبعشراِل والكالْم

  ليَل السجايا  سخيًّا  هماْم

 ولكنهم غاىروني سريًعا...

 ؟اركتم حيااي ملاذا

 طريًقا ك ري الِع ار ..بال ك خ شيٍء ينري

 رحلتم وكان لؤاىي بكم

 انفكاًكا   يستطيّع اعّلَق

  حال ّل ّميرِس عشق  اعلََّم ورقكك

 على ضفب النهر طول الك اْن

 افكري باليابسب    ىوِن

 له     لقاْء؟

 ينرّي حمّطاانا الدا سب

 ضككتنا الطا سب ويسرّق

 بفيض     األمل املسرتيل

 على عتباٍ     الالبقاْء
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 لك  مجي     األصدقاْء

 الصباف لقد ّسرق    نياّ 

 ْ بالراعبا بلي   الّطَخ

ٍَ  ال قيْ  ليل الرالّم اكدخ

 وغاىرّ  النجّم والكوكّب

  أ شفق  ى ويِّ الصفاْ 

 وللبوم  عكولُب ا لتتاْف

 النعيْق ّيكدخر مسعي مّبرِخ

 ج نوم احلماْمكِعوّي

 بطوِل الّنواْف

 له  ثمخ وق ه سيأاي ّبعيد انتصار النهاْر؟

 ّيكيل الرالْم

 الساطعب بأل ء  نوارِ 

 فءمُتدُّ  يوًطا    الِدوه  ثمخ   ه 

 ؟ينساّب كاللك  حرخن  ْيَ  العراْم



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 34 - 

 ... هنان  ليْق

 بالنور لجًرا ّينرّي احلياحْتلكي  اوضخأو 

 و كتّب ع  ك ِّ شيٍء مجيْ 

 قصائَد  فّر يف الذاكرحْت

 نوالرَي حبٍّ ووجٍد قديْم

 وعشق   ليْم

 مل  حرخن القلَب حني الوىاْع

 وظ َّ صهيّ   سالااِل

   يدوخي, بدون انقطاْعّيدوخي

 

 م18/1/2016 
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[13] 

 رسالة عاجلة من قلب موجوع

 إىل الشهيد فاضل الكرعاوي

 

ــا   ــا مساكـــ ــَ  يف عليـــ ــ  و نـــ   ليـــ

 

  ــــــع األ ـــــــالِن ّ كىاًنــــــا  الكـــــــا   

 

 
  ليــــــــ و و نــــــــ  افّرّشــــــــها وروًىا

 

ــا     ــًرا ِى اكــــ ــنا ِعطــــ ــوخّع بالســــ  ّاضــــ

 

 لقـــــــد لـــــــازْ  مبـــــــا ارجـــــــوّ   مٌّ

 

ــْ     ّ   ــا  بــــــــ ــكخيًب اراكــــــــ  ضــــــــ

 

 ر اــــ  وقــــد ّحملــــَ  علــــى  يــــاىٍ 

 

 عليًّــــــــا طــــــــاهرا بــــــــدم  َعالكــــــــا 

 

 ّ عّلقــــــــــٌب ّرصان ِ ــــــــــ ُّ وصــــــــــاًل

   

  أ ربٍّ جلنختـــــــــــــــل ىعاكـــــــــــــــا  

 

 لكنــــ  وصــــكب  الشــــهداء ضــــيًفا

 

ــا    لرضـــــــوان   عـــــــدخ لكـــــــم هناكـــــ

 

 هنيًئـــــا يـــــا   ـــــا اإلعـــــالِم لـــــوزه    

 

 ونصــــــره قــــــد جتّلــــــى يف  ــــــداكا 

   

 

 م2016  
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[14] 

 الغيارى شيَخ
 يف حق املناضل الشهيد آية اهلل الَنِمر

 

 ْفلســــّ   رثيــــ و لالرجــــاّل  واِقــــ

 

 ْفبـــاملوِ  عاِصــــ  وملـــاذا؟ و نــــ َ  

 

 

 لــي   ــ  عــاىاي علــى  ثــِر صــكٍب

 

ــاِقفْ    ــرِّ نــ ــ ِّ امُلــ ــوني باحلنرــ  اركــ

 
ــّ  ــ و لسـ ــا الَن يُّ  رثيـ ــهـ ــارْ ْسـ  ّر طـ

 

 ْفبـــــ  ّجنكـــــاِن للخلـــــوِى ّاشـــــاِر 

 

 

 

ــائري    ــَ  لل ــــ ــق   نــــ ــوّر طريــــ  نــــ

  

 

 

 

ــفْ     ــيَ  واِج ــْ  لو ــوّ  َ  ــالي ينك  للمع

 
 استكشــــّف الك ــــاَن  ــــداًرا ّرحــــَ 

 

ــل احلــــدوّى الكواِحــــ    ْفاتالشــــى بــ

 
ــرَ  ــا الّرــــ ْ   و ثــ ــداَن حيًّــ  الوجــ

 

 ْفككمـــيم الرّبكــــاِن ليـــل العواِطــــ   

 

ــنيَ  ــ  ح ــو ٍ    ن ــاَن   ــدي   كف  ارا

 

 ْفكنــ  كالشــمِ  نيِّــَر الضــوِء  ــاِط 

 
ــا ِ  ــا باملمـــ ــًرا  هازًئـــ ــّم لجـــ  ارِســـ

 

ــاملواِقفْ    ــى بـــ ــِر اجلنـــ ــٍد ّ ْ ِمـــ  لغـــ

 
ــدخيَ  ــُظ و ــــــ ــَم آِل ّســــــ  وٍىّعلــــــ

 

ــ    ــرِّ ناِســــ ــِد للشــــ ــان  كالرعــــ  ْفببيــــ

 
ــاَر ىا ــــَ  ســــج     وَبقوْيــــَ  اإلعصــ

 

 اتهـــــاىى و نـــــَ  بالقيـــــِد راِســـــْف 

 

ــا      ــِم طـ ــ  ُظلـ ــالب  ـ ــا للخـ  ىاعًيـ

 

ــِل غـــــرَي آِســـــفْ    قـــــد متـــــاىى بغيِّـــ

 
 ورًىاان ـــاّل   ذان اخلطيـــبَ  نـــَ ُك

 

 ْفلُّــــــ  وارِ  وَبــــــِديَّ النــــــدى وظِ   
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ــوعلــــى الِغ ــاِن اْســ ــاْلَكَتربــ  َ  ّعقاًبــ

 

ــَز و  ــاِرفْ  يَّ الّوِلـــ ــيهم وطـــ ــوِع لـــ  قـــ

 

 انـــــربي كاهلصـــــوِر قـــــوً  ولعـــــالً   

 

 لســــَ  ّ ــــْ  بروحــــل   ّيجــــاِزفْ    

 
ــنيًعا     ـــ  بعـــِض الـــدعاحِت ســـاصوا صـ

 

ــاِحفْ    ــاملني  صـ ــانوا للرـ ــني كـ  حـ

 

ــوا لاســــتكانوا بــــّذلِّهم حــــني  راحــ

 

ــاِوفْ   ــكوِ  املخــــ ــوَن بالســــ  يتوقَّــــ

 
 وقـــــد ا ـــــرت  نهـــــَج آِل علـــــيٍّ   

 

 ّســــــلوخًما للــــــّذرى وبــــــالعكِّ هــــــاِاْف 

 
 كــــــان ذان اخِليــــــاّر ليــــــل حيــــــاحٌت

 

ــاِحفْ   ــاّق  تـ ــبّع الطبـ ــرَجْتها السـ   سـ

 

ــا   ــاِن  وً ــ ــى الك ــ ــداىه علــ  وا تــ

 

 بــــدم  ســــيُلّل علــــى الُرلــــِم جــــاِرْف 

 
ــاراو  نبعــــــُب اخللــــــوِى وروخ ْ    لــــ

 

ــفْ    ــل ّيناِصــــ ــراِر ليــــ ــدً  لألحــــ   بــــ

 
 واركـــَ  الــــذكَر اجلميــــَ  ّيــــدوخي 

 

ــفْ    ــاِل ّيالِطــ ــِب اخليــ ــالرصى غضخــ  بــ

ــ  ابـــاكى       ــوم لســـّ  ّ ـ ــذا اليـ  ولـ

 

ــذاِرفْ   ــّ  بــ ــد وّع لســ ــ  الــ  وعليــ

 
ــكًّا   ــكاَب و عــــ ــتقي ســــ ــا  ســــ   نخمــــ

 

 وانتمـــــاًء للكـــــقِّ بالـــــدِم نـــــاِزفْ     

  
 و ران الشـــــــهيَد ُلـــــــكَ  بـــــــُأ رًى

 

ــتاُق  ــاِرْفكنــــــَ  اشــــ  ها ألنخــــــ  عــــ

 
ــارى   ــيَخ الغيـــ ــ و شـــ ــالمه عليـــ  لســـ

 

ــواِزفْ    ــا عــ ــ  التكايــ ــى روِحــ  وعلــ

  

 (2016/ 1/ 4- 3يف احللة وأمتمتها ليلة الثالثاء يف واسط ) االثننيد.  / بدأُتها ليلة 
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[15] 

 يف ذكرى وفاة الشيخ أمحد الوائلي
 

ــي  ــذارلاّ  اهملــــــ ــا الــــــ      يهــــــ

 

 علـــــى الـــــوائلي العـــــامل األلضـــــِ  

 
ــوبَ    ــإنَّ القلــ ــؤاىي لــ ــا لــ ــل يــ  وّنــ

 

ــطلي    ــى اصــــ ــار األســــ ــل بنــــ  عليــــ

 
 لــــــإنَّ الكــــــالَم لشــــــيخ الكــــــالمِ    

 

 حيتــــــــــاّر يف نطقــــــــــل  قــــــــــولي

 
ــا      ــ  كــــــ ــّر عــــــ ــاذا  عبِّــــــ  مبــــــ

 

  ـــ  احلـــكِن  ذ حيتـــوي ّ جملـــي   

 
ــل    ــّف لي ــّف والوص ــي الوص ــف ل  وكي

 

  ســـــيفه  ســـــرّي اجلـــــوى ّ بتلـــــي   

 
ــ     لفقــــِد اخلطيــــِب األىيــــِب األريـــ

 

 عــرا اهلــوى يعتلــيـــب  ــ  لــوق 

 
ــر   ــاذر  عمــــــ ــ  نــــــ ــل اد  ــــــ  لــــــ

 

 يــــــنرّي لنـــــــا الـــــــدرَب كاملشـــــــع ِ 

 
ــاغبا  ــمائرنا الســــــــ  ويغــــــــــذو ضــــــــ

 

ــ ِ   ــاهر األنبـــ ــر  الطَّـــ ــ  لكـــ     ـــ

 
 ّيفعـــّم الــــ _ُقدِّســـ   _و ـــ  روحـــل 

 

ــي    ــقٍّ جلــــ ــائَق حــــ ــعقوَل حقــــ  ـــــ

  
ــخََّر  قال ـــــــــل الراعفـــــــــا ِ    وســـــــ

 

ــ   ــل األ  ــــــــ ــب  ذهبــــــــ  خلد ــــــــ

 
 و عتقـــــــــــٍد يـــــــــــدلع الشـــــــــــبها  

 

 عنـــــــــل بـــــــــوعي كمستبســـــــــِ ِ  

 
ــري ِ  ــالفكِر   غـــــــــ ــارّع بـــــــــ  ّيقـــــــــ

 

 علــــى اخلصــــِم يــــنقضُّ كاألجــــدِل

 
ــاً  ــهبنا  نفســــــــــ ــعِر ّيلــــــــــ  وبالشــــــــــ

 

 بغــــــــــري احلماســــــــــب مل ارلــــــــــِ 

 
ــى    ــابّر املبتلـــــ ــا الصـــــ ــا  يُّهـــــ  ليـــــ

 

ــكلِ   ــِ  واملنــــ ــ  األهــــ ــٍد عــــ  ببعــــ
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ــ  الــــوطِ  املعتــــدي     رحلــــَ  عــ

 

ــدلِ   ــ ُّ مل يعــــــ ــائره قــــــ ــل جــــــ  بــــــ

 
ــاً  ــل  ائفـــ ــا كنـــــ   ـــــ  بطشـــ  و ـــ

 

 وحاشــــــان اراـــــــاّع  ــــــ  قمَّـــــــ ِ  

 
 لتنشـــــــَر  ـــــــ  علـــــــم آل الرَّســـــــو

  

ٍَ  ــــ   نهــــ ِ    ل يف األرِض ُقــــدِّ

 
ــّم   ــا الرلـ ــا   _و ـ ــوّل الك ـ ــا يطـ   همـ

 

ــدَّ  ن ينجلـــــي    _ن  ــاق  لـــــال بـــ  بـــ

 
ــالعرا    ــٍب بـــــ ــ    َّـــــ ــاَب عـــــ  وينجـــــ

 

ــ ِ  ــٍد ّ قبــــــ ــوِر غــــــ ــ ه بنــــــ  ق ليــــــ

 
ــدَ   ــ   _لّعـــ ــ  السنيــــ ــد  ثقلتـــ  وقـــ

 

ــًا  ــّ  عبئــــ ــوطِ  األ _ـــــ  وَِّل أ الــــ

 
  ايـــــــَ  لتنهـــــــي   ـــــــري املطـــــــا

 

 ِف ليـــــــل وبـــــــورن  ـــــــ   عقـــــــ ِ 

 
ــَ  نــــداء اجلليــــ ِ  ــا قــــد  جبــ  وهــ

 

  جابــــــــبو عبــــــــٍد لــــــــل  عجــــــــ ِ   

 
 للّلــــــّل يــــــومه علــــــى املســــــلمنيَ   

 

 عرـــــــــــيمه بغـــــــــــرينو مل يألـــــــــــِ 

 
ــداحتو امُلصــــابِ     بكتــــ  الســــماّء غــ

 

ــي   ــا اغتلـــ ــذا األرّض يف جولهـــ  كـــ

 
ــقو  ــ  العاشـــــــ ــيََّع ج مانـــــــ  وشـــــــ

 

ــ   ــي  َن  يف حمفـــ ــى  تلـــ  باألســـ

  
 لقـــــد  رجـــــ  للـــــوىاِع األ ـــــريِ 

 

  لـــــــوفه بهـــــــا  نـــــــَ  مل ارحـــــــِ 

 
ــأانيِ   ــّد يف النشــ ــ  اخللــ ــًا لــ  هنيئــ

 

ــي  ــى ولــــــــــ ــًا ود  اقــــــــــ  نقيِّــــــــــ

 
ــالم    ــواىي السَّـــ ــ  بـــ ــالمه عليـــ  ســـ

 

ــي     ــننِي حعلـــ ــي احلســـ ــواَر  بـــ  جـــ

 
  

 م2003 
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[16] 

 إىل عصفور مرثيٌة
 كان هذا املصرّي الذي ارقّبْل

 ْب  اًل يف اخلال

 ّرْ ِرَتْنّرْحَ  َا

 كالذي يرُقّب األ نياْ 

 ِضْقَ  ِ ْ  ِسْجِن  البارِى

 ِضْقَ  ِ مَخْ   راىوا ل  اللهو

 بالقوفوِص الضيِِّق

 مبا َاْشعّرْ  مل ّيبالوا

 ْ ّرِصا ّاْبمبّيبالوا  مل

 كيف الهو وارغوّد عيًشا هنيًئا

 ّر باألسيجب؟كاَصو نَ  امُل

 نو الكوَن ِ ْ  حوِل وّرْحَ  ِ ْ  قبِ   ْن ارّت

 اندغوَمْ  يف لراغاِاِل األ كجْب
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 اسَكّب الصوَ   ستدرًكا قب   ْن ...

 كي ابثَّ السأْم

 واملالَل الرايْب

 هاِسها حبُّ  نُفغّلُفيف قلوٍب ّي

   لي  نا  وَ   ىركَ  حرَّْنُك

 حنَي ّيطلّب  نَِّي  ْن  كتَب

 األمْل َوالشعَر وْه

 السطوْر ال و ًرا لوَقِ َتْنب  هو القلّب ّ 

 هالتبعّ  ا ًب القّف الذكرياِ ّم اآلَ  ىوَّيرِس

 ْمَغِف الَنْكَعِب    جديٍد  ولكْ 

 ّرحَ   ستهكًئا باحلياحت  و ا لّفها    سقوْم

 اارًكا لذخحت العيِش  غموسًب بالعذاْب

 ّرح   نتصًرا ...

 بالَعَدْم

25  12  2015 
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[17] 

 حتية األستاذ
 

ــا  رى ــانيلنيلــــــ   ــــ ــذ التهــــ  َ  ّ ــــ

 

ــاني     ــ  كغصـــــوِن بـــ ــاًنا طوخحـــ  حســـ

 
ٍه   ّاـــــكفُّ  ليــــــ و  ــــــا ّزّلــــــ  عــــــرو

 

 لــــــــكوج    ــــــــ  عــــــــاطرحِت البيــــــــاِن 

 
ــؤاىّ   ــرف الفــــ ــد لــــ ــا  لقــــ ــرَّ عيًنــــ  وقــــ

 

ــاني    ــ  هــــ ــاز  ليــــ ــ و با تيــــ  جناّحــــ

 
 لــــــذا قلمــــــي  يَّــــــر ليــــــ   ــــــاذا 

 

ــاني     ــوّى عـــ ــطوّر قيـــ ــول؟  ذ الســـ  يقـــ

 
ــوافٍ   ــال قــــــ ــ و بــــــ ــُلها  ليــــــ    رِســــــ

 

ــالوا ق  ــاني و ْن قــــــــ ــا ّيعــــــــ  واليهــــــــ

 
ــي  ــا ألنِّـــــــ  بلـــــــــى  نـــــــــي ُ عانيهـــــــ

 

 قصـــــــدّا و ىوَن ســـــــا قِب املبـــــــاني 

 
 ّيهدِهـــــّدني  ليــــــ و الشـــــوّق حلًنــــــا  

 

 ّيشــــــنّي بلكــــــِ  عازلــــــِب الكمــــــانِ     

 
  ايّتـــــــ  حـــــــا اًل  بيـــــــاِ  شـــــــعري

 

ــاني     ــفِّ ثــ ــ  صــ ــاعًرا  ــ ــيّش  شــ  جتــ

 
ــد  ــوىخحٍت قـــ ــيِ   ـــ ــ  رســـ ــِرّب عـــ  وّاعـــ

 

 حفْتـــــ و اليـــــوَم لانترمـــــْ   غـــــاني 

 
 لــــر ّ  عــــونه  ــــ  جهــــوىٍ   لــــ  ا

 

ــاني    ــا يف كيــــ ــا عريًمــــ ــذلَ   يــــ  بــــ

 
 ســـــــهرَ  الليـــــــَ  ّ كـــــــتكاًل كـــــــراّ 

 

ــاّم كِديـــــــــــَدبانِ    ــا   انـــــــــ  ملاً ـــــــــ

 
ــرِّطْ  ــوِر لــــــال افــــ  واــــــنهّض يف البكــــ

 

 بــــــل  ــــــ  ســــــاعٍب  و  ــــــ  ثــــــواني 

 
 ختــــــوّض ّعبــــــاَب  كتبــــــٍب و  ــــــرى

 

 رَســــــْ  ليهــــــا ســــــفائن  املــــــواني 

 
 صـــربَ  وُقلـــَ  يـــا نفـــّ  اصـــربي لالــــ

 

ــاني     ــين األ ـ ــذي جيـ ــو الـ ـــصبوّر هـ  ــ

 

 مبناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه (حمسن حسني اخلفاجي)ُمهداة للدكتور 
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ــعاًبا   ــي صـــ ــّ  واقتكمـــ ــا نفـــ  ِرىي يـــ

 

 وصـــــــاًبا  نخـــــــين ثبـــــــّ  اجلونـــــــانِ     

 
ــاني بـــــــالتمنخي    ــا نيـــــــّ  األ ـــــ  لمـــــ

 

ــانِ    ــتجّر الطعــــ ــّث  شــــ ــ  حيــــ  ولكــــ

 
  أ العليــــــاِء  ــــــ  ينكــــــو طريًقــــــا   

 

ــرانِ    ــُب اجِلــــــ ــاّء ّ لقيــــــ ــل العليــــــ  لــــــ

 
ــأ  ــورا   لاهنــــ ــونو حىكتــــ ــذا  نكــــ  لــــ

 

ــؤه     ــا ُكفـــ ــ  هلـــ ــا  ـــ ــا يـــ ــداني بهـــ  ّيـــ

 
ــتطال ْ   ــّل اســــ ــياًل براعّمــــ ــد جــــ  وُقــــ

 

ــانِ     ــاًرا للبنــــــ ــا َ شــــــ ــل  يــــــ  بفضــــــ

 
 لّخــــــــْذ  ــــــــين  زاهــــــــري التكايــــــــا

 

ــاني     ــِذ التهـــ ــذى وّ ـــ ــوِّّع بالشـــ  ّاضـــ

 
 

 م2001
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[18] 

 إىل أستاذتي األوىل
 واحـــــرتاّم بٌّّحـــــ هلــــا يف القلـــــبِ 

 
  قــــاّم - جــــالً  –هلــــا يف العقــــ ِ  

 
 

ــا للّط ــا  ـــ ــِبهلـــ ــ بيعـــ ــ  مجـــ  ـال  ـــ

 

ــ  ــَ ّح ّقّيؤنِّـــ ــا النِّ ســـ ــ نررهـــ  اّمـرـــ

 
ــ  ــا يف احُلـــــ ــفٌب بِّهلـــــ  ور يه للســـــ

 

 راّمـالغــــــ  نهــــــا و العشــــــّق يفــــــوّف 

 
ــا ّ  ــ قهـُلـــــهلـــ  ل نعـــــ هـر ليـــــ يخـــ

 

ــ   ؟ الّمـل الكـــــلهــــ  جيــــدي لواصفــ

 
 و ـــــا شـــــعري يكـــــون هلـــــا جـــــكاًء

 

ــِنـَل  ــ  ذًا َ ـيـــــ ــراّمـبأشعـــــ  اري املـــــ

 
ــ    ًســـــاالعلــــم   يف مســــاءِ  ْ جتلَّــ

 

ـــَلو  ــ رَّـفوـــــ ــ ـبـــــ ــا ظـــــ  الّمـجهلل  نهـــــ

 
ــين     ــي  ـ ــي" اقبلـ ــا "  ـ ــيًد  يـ  اقصـ

 

ــ  ــ ا  ْنـرجـــ ــًنـاـــ ــاّمقبليل ضـــ  "ا "وســـ

 

        

                                                                      12 2 2008 
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[19] 

 ذكريات اللقاء
 ..اللقاء كان عا ني  نذ

 ..لقاء  حلى كان

 ..رائعا     ليل  ا ليل

 ..اجلمال كن  ليل

 عاليًب  ن  آ ذه  رضه   حيث

  فازاِ  شوق  حرائقّل بني اآلن و نا

 ..شفاّه  طاهرحًت بالسكو   شعلَتها

 بالدلي  يواجهين     رى   هائمه

  ساءاّا  املااعب و ّيقايَض وحشب ذاكرحٍت ر خمتها 

  وحشتين الدروب اليت ّرح  اذرّعها صا ًتا كاجلبال

 قبّ  كن  الذي ّيوقد الُرلمب احلالكب

 بالشموع اليت رمستها  نا ل  الشاعرحت

 الرائعب  حاىي    يا   رسلتها نغمٍب على راف والقلّب ؟..كيف
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 ..يدان  ارعتل عامل   أ بعيًدا يتدهدى

 ..اللقاء بذان حتواينا األياىي ال  غري  رى  

 ...حاخللي   كنَ  حيث

 

 م2016
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[20] 

 لغيت
 

ــُل  مــا  حالهــاكى لوْصــيت هــي الُفَغ

 

ــ  ــَبٌب َععربيَّـــــ ــِعِب ْ قوـــــ ــ ِرْطـــــ  ذاهاَشـــــ

 
 ُلغـــــيت كتـــــاّب اِد شــــــرَّلها ويف  

 

ــريفِل لو  ــَواشـــــ ــا  ّهـــــ ــبنّي ّعالهـــــ  امُلـــــ

 
 ِرهـــــاِلكْف راعه  نتضـــــيِليت َيـــــَغـــــُل

 

ــ ِكِلا ســــيفً وكفــــى بــــل      ماهــــا ِ  ِحْفــ

 
 ِلـــَف الفـــؤاّى صـــباببً  هـــا لقـــد كو ِبلو

 

ــأنَّ  ولو  ــا  قـــــــوّل بـــــ  ين  هواهـــــــاهـــــ

 
ــوَق الّ  ــل ــا قوــريَّ  ْ  يف  قعــٍدَمد َس

 

ــَاْر  َا  ــي  لَّـــــ ــاضـــــ ــى  عالهـــــ  ا علـــــ

 
 كاِظهـا يوَف ِللَّْ  سّـ ي كاعـبه سَـ  ِه

 

 ْ  عيناهــــاَنــــَر أَســــْرَن قلــــيب ّ ــــذْ  لو 

 
ــاَ لّ  ٍَ قلـــيب سـ ــا ــكها  ْن  ـ  وِبكوْشـ

 

ــا   ــّل عرــــــــيَم ّ ناهــــــ  شــــــــغًفا وكلَّفــــــ

 
ــاَ  ال ــًبعيف وصــــفها اــ  لــــيّم  حاطــ

 

ــرّي ىَ     ــا اجلــــوزاَء طــ ــْ  رقــ  باهــــا لَهــ

 
ــ  نَ  ــاجكه عـ ــولي عـ ــاْعلكـــذان قـ  ِتهـ

 

ــا    ــوَء ّذكاهـــ ٍّ ضـــ ــا ــَ  املقبـــ   لماثـــ

َ 
ــ   ــكخل الــ ــذ نـ ــأَنها ّ ـ ــرَم شـ ــاُد  كـ  لـ

 

ــا   ــًب لكباهـــــ ـــُقرآَن يهـــــــدي   َّـــــ  ـــــــ

 
ــربً    ــَد ّ خ ــوِل    ــاِن بق ــُب اجلن  الغ

 

 لــــامسْع  يــــا  ــــْ   َّ  ــــ  شــــكواها  

 
 لغــيت َحكــْ   ًســا لبــدَّى ضــوّءها

 

ــا     ــيِم مساهــ ــِ  البهــ ــ  الليــ ــا  ــ  قطًعــ

 
  ــ  عيِنهــا كـــم ناهــ   يف لضـــلها   

 

ــناها    كــــــم نــــــاكر  يعشــــــو بنــــــوِر ســــ

 



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 48 - 

ــا  ــْ    باَرهــ ــوّم اناقلــ ــا العلــ  وبهــ

 

 للــــها جكيــــّ  الفضــــِ  جــــ َّ عطاهــــا 

 
ــا   ــألأل جنّمهـــ ــمه اـــ ــا علـــ  لوِلنكِوهـــ

 

ــااهـــــ  ــاِء  ـــــ  ينكاهـــ  دي  أ العليـــ

 
ــا  ــاّب لوَخاِرهـ ــْ  قبـ ــرِلها مَسقـ  وِبَصـ

 

ــا   ــاّرّ  رســــــَخْ  ِبّشــــــمِّ ّذراهــــ  وىســــ

 
   َّـــا البالغــــُب والعــــروّض كالهمــــا 

 

ــا     ــطوَر ّىجاهـ ــمِ   ذ متكـــو سـ  كالشـ

  
 ســـتر ُّ لألجمـــاِى طـــوًىا شـــاً ا   

 

ــاها    ــدهِر   ينســــ ــوّ  الــــ ــيت وُلــــ  ُلَغــــ

 
ــل    ــا  فقــْ  ب ــالقنِي لواصه  يف اخل

 

 ألثيـــــــِ  جمـــــــٍد رلرلـــــــْ  بّرباهـــــــا 

 
ــره    ــدحِيَي قاصـ ــيت  ـ ــا ُلغـ ــذًرا  يـ  ّعـ

 

  عشـــــاّر لضـــــُلِ   ـــــا بلغـــــّ  ثناهـــــا  

 

  

 م2001 
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[21] 

 يف حضرة سيدتي اللغة يف يوم عرسها
 

ــترم    ــي ان ــذأ وه ــائد ج ــ  القص  ب

 

 و تفيــــــ  نشـــــــيدا زلـــــــل الـــــــنغم  

 
ــا  واعتـليـــــــ  لـخـــــــارا يف  نابرهــــ

 

ــم   ــها قمــــ ــا كلــــ ــ  حرولــــ  واكىهيــــ

 
ـــيت  ــا لـغــ ـــباب يــ ـــرحت األلــ ــا حمـيــ  ليــ

 

  ـــ   يـــ   بـــدء حتـــى ليـــ    تـــتم 

 
 وقفــــ  والشــــعر  ضــــمار ملســـــتبق   

 

ــم    ــااي اللجـ ــر   بيـ ــ  عـ ــالفخر لكـ  بـ

 
 و  لـــــ  الشـــــعر   جيكيـــــل اكر ـــــب

 

ــيم  ــاى والشـــ ــر واألجمـــ  ألنـــــ  الفخـــ

 
 يكفيــ  لخــرا اســا ى  ن ليــ   اــى 

 

ــم   ــطفى الكلــ ــول املصــ ــك  للرســ   نــ

 
ـــلدني   ــوم ل ــو الي ــذا ه ــنى ل ـــع س  ا يـش

 

ــم  ــل األ ـ  واهتـــدي يف هـــدى  حكا ـ

 
ــل    ـــوظ بقدراــ ــ  اد  ـكـفــ ــفر  ــ  ســ

 

ــم    ــل القلـ ــل يف لوحـ ــذان لـ ــرى بـ  حجـ

 
ــدحت   ـــعرب والــ ــ  للـــ ــا  و ــ   م اللغــ

 

 بوركــــ   ذ لــــ  يف  عراقنــــا رحــــم

 
 ويـــا اليـــدحت  جمـــاى بـهــــا التخـــر     

 

  بنـــــاء عـــــدنان   اـــــرن و  عجـــــم   

 
ــب ه    ـــيااي  لعلعـ ــوم  بـ ــ  اليـ ــ  لـ  و ـ

 

 يـــــد ذكـــــران شـــــوقا ينتشـــــيل لـــــماع

 
ــدحت   ـــي   لئـ ـــا لـ ــري غرا ـ ــاى  اطـ  كـ

 

ــا وهـــو  ضـــطرم     ــب احلـــب ليهـ  اأشـ
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 وكاى بعضه على بغضٍ  ل  احرتقـ  

 

 قلـــــوبهم وهـــــي باألحقـــــاى  تـــــدم

 
  ــ  حــاولوا قبــ  قــرن زرع جتكئــب    

 

 يف  وط  العرب يا بئ  الذي عك وا 

 
ــب   ــار حائقـــ ــوا األ طـــ ــم عرلـــ  ألنهـــ

 

ــ  ملــا   ــم  ذا وحــدحت قيض ــموا به  اقتس

 
ــد   ــألقكوا احلــرب شــعواًء وقــد ب  وا ل

 

 بــ  املطــاف لكيكــ  حولــ  الــتهم 

 
 جيـــــــــدلون  قـــــــــاويال  بهرجـــــــــب

 

ــدم   ــا القــــ ــى بهــــ ــب عفــــ  بأنــــــ  لغــــ

 
ــبب   ــأ ري  ســ ــم يف اــ ــ  للعلــ  و نــ

 

ــموا    ــا وصـ ــرآن  ـ ــب القـ ــا لغـ ــان يـ  حاشـ

 
  ا  حلـف الوصـم    هـم و ـا علمـوا     

 

  ــــرط القتــــاى ألىنــــى  ــــ   نــــاِلِهمّ 

 
ــا ىروا  ن  لرســـانا لـــ  ابتـــدروا   و ـ

 

 يف ســاحب العلــم آســاىا بهــا هجمــوا    

 
 الذائـــــدي  بـــــأقالم  ذا ا ّتِشـــــقو ْ  

 

ــذم   ــب اخلـ ــي اهلنديـ ــاف هـ ــي الر ـ  هـ

 
ــدحت   ــاٍ  لئـ ــ  القرطـ ــاعلني لـ  واجلـ

 

ــائهم  ــداىا  ـــــ  ى ـــ ــواهبني  ـــ  والـــ

 
 واليـــوم  ذ اـــرللني اجملـــد زاهيـــب   

 

ــرف الشــذى نســم      ــم وهــكن  ــ  ع  به

 
ــا    ــالم  يـ ــوب حمبيـــ  السـ ــ  قلـ  لمـ

 

 طـــوىا بـــل حنـــ  يف الـــألواء نعتصـــم 

 

  

   12 10 2002 
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[22] 

 مهرجان الضاد

ــقّ  ــا العبـــ  عطِّـــــر ب غـــــِرنو يـــــو ي  يُّهـــ

 

 يـــــا  هرجاًنـــــا حبـــــرِف الضـــــاِى يـــــأَالّق 

 
 واشــرف صــدوَر  حبَّــاٍء بــ و اجتمعــوا    

 

 هلـــم  كـــانه هنـــا يف حجـــك  اســـتبقوا     

 
 لكــي يعيــدوا علــى األذهــاِن رونــَق  ــا 

 

ــِب   ــقّ ض  بالبطولــــــ ــاِى يتَّســــــ  واألجمــــــ

 
 وحيفرــوا العهــَد عهــَد الــذوِى عــ  لغــبٍ  

 

ــقّ    ــالقرآن انتطــــ ــِ  بــــ ــيكِب اللفــــ  لصــــ

 
ــا   ــانوا  وارَىهـ ــرّي  ـــ  صـ ــا  ـ ــْم هلـ  لّهـ

 

ــقّ     ــا َرِنــــ ــر  ىونهــــ ــورِى لكــــ ــ ُّ  ــــ  وكــــ

 
ــ    ــا الـــ ــصَّ بهــ ــرآِن َ ــ ــُب القــ ــا لغــ  ألنخهــ

 

 ـــــر ّ  قــو ي لّهــم بالضــاِى قــد نطقــوا  

 
ــ  ــْ  للًكــــ ــا واعتلــــ ــْ  لل ريــــ  ااطاولــــ

  

 لـــوَق األثـــرِي وكـــ َّ احُلْجـــِب ختـــرِتقّ     

 
ــا   حــــرويفَّ الّغــــرُّ لــــانكاَف الرــــالّم بهــ

 

 وشــــــعَّ لجــــــره بنــــــوِر احلــــــقِّ ينفلــــــّق 

 
 يــــا  هرجــــاّن ىِع األحلــــاَن عــــاطرحتً   

 

ــقّ      ــالّرصى طوِلـــ ــاله بـــ ــِنمُّ عنهـــــا  يـــ  يـــ

 
ــتاقه وذو  رق    ــا ليوِ ــــــــ و  شــــــ   نــــــ

 

 ألنَّ كـــــــــ َّ   ـــــــــي  شــــــــــواقِل  رقّ   

 
 خه يضـــــــيّق علـــــــىلباملـــــــآثِر اـــــــاري

 

 اعــــداىها وارمتوــــى عيًّــــا هلــــا اأُلُلـــــقّ     

 
 لأنــــَ   عــــذّب نبــــع  طــــاَب  صــــدرّ 

 

ــِدقّ    ــّ  الَغـ ــَ  الوابـ ــدَ  لأنـ ــاخلرِي ّجـ  بـ

 
ــا    ــا وّهنــ ــتاًاا هنــ ــدَ   شــ ــَ  وحَّــ  و نــ

 

ــدَِّ  الُطــــّرقّ      ــلَّْ  ولــــيهم ّســ ــا  ضــ  ِ نَّــ
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 لــو  ّهــدانو الــذي يف نــورِ  اراســم ْ 

 

ــٌب ليــــــل  نفضَّــــــوا   ــَرّق ِىلَّــــ  وّهــــــم ِلــــ

 
 لـــو  ّحمـــاحُت بـــالِى العـــرِب  ـــ  نفــــر      

 

ــالّم والــــــورقّ     ــل األقــــ ــالّحّهم كلُّــــ  ســــ

 
 كمـا حجه  اجلاهلني  اجلهّ    ستكوَذ

  

  بـــــي ّعمـــــري  بـــــل يكهـــــو  وذا  ـــــقّ  

 
ــ     ــ  ز ـ ــيّش  ـ ــا العـ ــتكاَل عليهـ  و سـ

 

ــالعلّم لــــــو ن باألقــــــداِم ينســــــكقّ    لــــ

 
ــارانا  ــي حضــ ــربّ  ىورنو يف  اضــ   كــ

 

ــالقرآن  نب ــــــــــــــــّقألنَّ ى   ورن بــــــــــــــ

 
ــ    ــائّد ليــــ ــود  والقصـــ ــ ِّ  ـــ  زاٍ  بكـــ

 

 ـــــــ و  لّتهـــــا ّىرًرا يكهـــــو بهـــــا ّعّنـــــقّ  

 
ــبً   ــاِى  ألكــ ــاَن الضــ ــا  هرجــ ــذ  يــ  لّخــ

 

  ــــين اكــــاّى لفــــرِط الشــــوِق  ــــرتقّ     

 
ــا    ــذَر ّ ختتًمــ ــتميّل العــ ــا  ســ ــا  نــ  وهــ

 

 قصـــــيداي وســـــال ي بالشـــــذى َعِبـــــقّ  
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[23] 

 غة العقيدة ل
ــب العقيـــــدحت   ــالب جممـــــعّ لغـــ  لألصـــ

 

ــعّ     ــاِب ّاشعِشـــ ــا  الكتـــ ــوِر آيـــ  وبنـــ

 
 يـــا  هرجـــان الضـــاى حســـب  ناطقـــًا

 

ــعّ   ــاِن ّالعلـــ ــِب   والبيـــ ــم البالغـــ  بفـــ

 
ــا ر   ــ ه مبفـــــ  وألنَّ يو ـــــــ  حالـــــ

 

 للّعـــرِب اعِبـــّق بالشـــذى   وّاضـــوِّعّ    

 
 ب  يو   الكاهي   وهـا هـو  شـرقه   

 

 يف صــفكب التــاريِخ   بــ  هــو  نصــّع

 
ــذكرن   واخل  ــوىني ىعــين ب ــال يق  ي

 

ــرتعّ  ــا ّ ــ ــِ  للروايــ ــا  لكوّضــ  عِطًشــ

 
 لغــيت   ويــا  م اللغــاِ  علــى املــدى 

 

ــاّم عــــدنان    وِلْهــــر  ّارلــــعّ   بــــِ  هــ

 
ــاَى ّ    ــالّم جبــ ــرتَا الرــ ــو ن  لــ  لــ

 

 ولطبَّـــــَق اآللـــــاَق جهـــــ ه  ســـــفعّ   

 
ــاً   وألجــــَدَبْ  ِلكوــــره    وظلَّــــْ  ّعكَّفــ

 

ــعّ  ــناِم التعصُّـــــِب  اركـــ   بـــــدًا ألصـــ

 
ــى ــاً   حتَّــــ ــنيبُّ  لبِّيــــ ــام الــــ   ذا قــــ

 

ــالِب يصـــدعّ  ــماِء   وبالرسـ  وحـــَي السـ

 
ــهى   ــاّب لوخــاِرِن لــوق الّس  مسقــْ  قب

 

 وكفــــى بــــل جمــــًدا جليــــِدِن ّيتِلــــعّ 

 
  

ــبٌ  ــاى هــــذي   َّــ ــان الضــ ــا  هرجــ  يــ

 

 نهضــــــ  بكــــــ ِّ كيانهــــــا اتطلَّــــــّع

 
ــا   ســــــبَّاقبً  يف كــــــ   يــــــدان  لهــــ

 

 هي يف الفنوِن   ويف ال قالِب ّابـِدعّ 

 

***** 
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 شـــاى  صـــروَف حضـــارحٍت يف عمقهـــا

 

ــرعّ  ــيبه  ـــــ ــاليٌّ  صـــــ  ىوره رســـــ

 
 لـــاليوّم  ـــا بـــذروّ  جننيـــل   و ـــ     

 

ــكرعّ   ــ  يــ ــ  ذلــ ــل قبــ  جيــــين عليــ

 
 بـــالنف  نفـــديها   و ـــا  ـــ  ثـــروحتٍ     

 

ــيَّعّ   ــي  ّاضـــ ــأرواف  للـــ ــدي  بـــ  ُلـــ

 
 لغــيت   وكــم  ــ   عــج  يف  هجــيت

 

 ينتــــــابين ليــــــ  ؛ ألنــــــيَّ ّ ولوــــــّع

 
ــّرِن يســـــ  ــا زال ذكـــ ــاعاًل ـــ  تنرّي  شـــ

 

 ملواكــــِب األجيــــاِل لهــــو امِلْهَيــــّع

 
ــالبٍ   رمســــْ   ناِ ُلــــِ   طــــوطو رســ

 

ــاب املنبـــعّ    ــها   وطـ  طابـــْ   غارّسـ

 
ــبٍ  ــالَم غما ـــ ــائّرِن ظـــ  وجلـــــ  بشـــ

 

ــعّ   ــبً    ّاقشــ ــ  ّحقَبــ ــِ  ىا ــ  للجهــ

 
 لتوحَّــــد  للعــــرب ليــــ   طــــا له 

 

ــعّ    ــال اتنطَّــ ــّدها   لــ ــّرلْ   قاصــ  َشــ

   

ــًا بالضَّـــ  ــا ناطقـ ــورى يـ ــنَي الـ ــا بـ  اى  ـ

 

 ذا  هرجانـــ  يف املســـا ع يقـــرعّ   

 
 بالشـــعِر والكوِلـــِم البليـــاِ    وهـــا ّهمـــا

 

 يتســـــابقان لكـــــ   ـــــا هــــــو  روعّ   

 
ــِ  العلـــى   يتشـــاطرانِ  الـــدَّوَر يف نيـ

 

ــعّ    ــ  يتبـــ ــو وذلـــ ــا يقفـــ ــذا هلـــ  هـــ

 
 كــــم  قـــــل  نــــار الضـــــغائ  بيننـــــا  

 

ــعّ  ــراننا يتنفــــ  حتــــــى علــــــى  ســــ

 
ــ   ــهو كمــــ ــرينا يلــــ ــا و صــــ  اوحبقنــــ

 

ــتمتعّ   ــا يســــ ــبه بهــــ ــل لعــــ  يف كفــــ

 
ــان  وذا   ــوِب  نســــ ــرباًل يف ثــــ   تســــ

 

ــبعّ   ــال  ستسـ ــف الفـ ــى جيـ ــبعه علـ  ضـ

 لانســـاب شـــعره  ـــ  صـــميم كياننـــا     

 

ــدلعّ  ــار  يتــــــ ــاملوج يف ايــــــ  كــــــ

 
 وانصــــــاع يكئــــــّر كــــــاهلكبِر  ــــــ قِّاًل 

 يغلي الشعور لدى اهلياج بلفرل

ــرَّعّ  ــًا يتســـــ ــو    طائشـــــ  يف  طـــــ

 

***** 
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[24] 

 وقفة مع السياب
 وقفّ  جنبـ  يـا سـياب لانتفضـ ْ    

 

ــا  واألملِ    ــى اآلهـــ ــرحييت بلرـــ  قـــ

 

ــ ــ ْ ومسخ ــيت انبع  ــاوان ال  راين جن

 

  كوجــــًب بلــــهيب اليــــأٍ والســــقمِ  

 

 الــ  الــيت  رقــ  عــيين لجائعهــا 

 

ــنعم    ــوع والـ ــالى اجلـ ــراق بـ ــ  العـ  عـ

 

 لكن  انساب  وجاًعـا علـى وطـ     

 
 ىيســـ  كرائمـــل  ـــ  عابـــٍث نهـــم     

 
   للـــموبع راـــ   ســـالا  الرحيـــ

 

 قصــــيٍد  نــــ   لتــــئِم كــــاَبِر ْفِرّاــــ 

 

ــبٍ   ــ  قاليـ ــرتوي كـ ــ  سـ ــنم لعنـ  لـ

 

 حلًنــــا بكــــ ِّ لــــمِ   ْ َدَشــــهــــا لون رَا 

 

 حســب انتمائــ  للفيكــاء  فخــرحتً 

 

ــمِ   ــاًرا علـــى علـ  ارـــ خ يف جمـــدها نـ

 

 

 م2015
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 [25] 

 ))نظام الغاب((
  ضـــــى قـــــدره بـــــل كتـــــب الـــــرياّع

 

ــجاعّ    ــرَّىّ  الَشـ ــيف جـ ــي السـ  كماضـ

 
ــوّن ــًا يف   يكـــ ــوم  حاكمـــ ــيُّ قـــ  ىعـــ

 

 بـــــــالىي واأل ـــــــوّر لـــــــل ّاطـــــــاّع

 
ــديها    ــرواٍ  لــــ ــرَي ثــــ ــّب  ــــ  وينهــــ

 ل

 للذَّاـــــــــــل و هلوهـــــــــــا جيـــــــــــاّع

 
ــ      ــا لعاشـ ــ َّ بهـ ــاب  حـ ــام الغـ  حنرـ

 

ــباعّ    ــي السِّــ ــا ّابقــ ــرِي  ــ ــاّ  الطــ  ّبغــ

 
ٍه  رئـــــــي ه طـــــــوّع  منلـــــــِل  نـــــــا

 

ــاعّ   ــرى  و ّيبــــ ــِد ّيشــــ ــّم كالعبــــ  ّهــــ

 
 وّيســــــنّد  ــــــ  جــــــالوزحٍت طغــــــام    

 

ــتطاعّ   ــا ّيســـــ ــا  ـــــ ــثُّ عيونهـــــ  ابـــــ

 
ــاً   ــان  ذنـــ ــ ِّ  كـــ ــم بكـــ ــرى هلـــ  اـــ

 

ــا اســـــتماعّ   هلينمـــــِب احلـــــديث هلـــ

 
 لريغــــــَد يف بلهنيـــــــٍب كمـــــــا قـــــــد 

 

ــباعّ   ــا الضِّــــ ــَد اتبعهــــ ــا األســــ  ر ينــــ

 
 لــذا استشــرى الفســاّى بهــا لضــجَّ      

 

ــاعّ  ــكواها  أ اد البقــــــــــ  بشــــــــــ

 
ــا والـــــ  ــا لــــذوي اخلنــ ــرّي بالىنــ    ــ

 

ــيئٍب ّيضــــــ  ــ ِّ ســــ  اّعـــــــفسوق   وكــــ

 
ــا ّعلــــــوُّاً    ــو الصَّــــــاغرون بهــــ  ويعلــــ

 

ــاعّ  ــل ارافــــــــ ــبريًا   ّيدانيــــــــ  كــــــــ

 
 علــــــى  شــــــالئنا وعلــــــى ى انــــــا   

 

ــالعّ   ــِد القــ ــ  اجملــ ــم  ــ ــاّى هلــ  ّاشــ

  
ــنهم   ــّد  ــــ  و يــــــنهم و يــــــ  اجملــــ

 

ــاعّ   ــ  الطِّبـــ ــم الـــ ــ  هلـــ   ذا كانـــ
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 لــــــذا اــــــارحيهم بالعــــــاِر حيكــــــي

 

 جـــــــــرائَم   ّاقـــــــــاّل و  ّاـــــــــذاّع

 
 لكـــــر    اـــــى ح يشـــــيلهم  بنصـــــوِب

 

 بـــــــل اإلحلـــــــاّى  ســـــــتورًا ّيشـــــــاّع

 
 ليقتــــــــــاَى الشــــــــــعوَر  قرَّنــــــــــا ٍ  

 

 بقــــــول  ليــــــل بــــــان اإلصــــــطناعّ   

 
ــا  راىوا  ــأ  ــــــ  للَّمــــــــا قــــــــد اهيَّــــــ

  

 كمــــا قــــد يشــــتهي الــــرِّيَل الشِّــــراّع

  
 اكشَّــــــفِ  املطــــــا ّع واشــــــر بَّ ْ  

 

 رقــــــــابه يف  صــــــــاحلها اـــــــــالعّ  

 
 لكــم قرعــوا طبــوَل احلــرِب حتَّـــى    

  

ــ ــَ  لعلــــــ ــراّعاكلَّــــــ  هم ذان الصِّــــــ

 
 وكــــــم بــــــالكور والبهتــــــان زجُّــــــوا 

 

ــاّع  مبعــــــــــتقالاهم شــــــــــعبًا ّيجــــــــ

 
ــعبٍ   ــا لشـــ ــوّ  ليـــ ــد روَّعـــ ــم قـــ  وكـــ

َ 

ــراعّ   ــدا ّيــــ ــذاِب غــــ ــألواِن العــــ  بــــ

 
 اــــــأرََّم ناجــــــذي حقــــــدًا وكرهــــــًا

 

 لكـــــم يـــــا  ـــــ  ضـــــمائرهم ّابـــــاّع

 
  ليقــــوا يــــا بــــين بعــــث املخــــازي

 

 لعـــــ  ســـــوآاكم ُكِشـــــَف القنـــــاعّ   

 
ــو  ن األرَض ورىًا  ايــــــــــتم افرشــــــــ

 

ــذِّراعّ  ــا الـــــ ــل  نَّـــــ  متنَّـــــــ  قطفـــــ

 
ــ ْ    ــد جتلَّــــ ــبو قــــ ــ َّ احلقيقــــ  ولكــــ

 

ــا اخلــــــــــداعّ  ــا وزيَّفهــــــــ  ألعيننــــــــ

 
ــاراً  ــكوّاُكّم جهــــــ ــي شــــــ   أ ربِّــــــ

 

ــاعّ   ــجه ِرعــــ ــعبنا همــــ ــّم شــــ   حيكــــ

 
ــاءه  ــل انتهـــــ ــبالّء لـــــ ــرّب والـــــ  سأصـــــ

 

 ولــــــــي  لر ــــــــب اد انقطــــــــاّع

 
ــاً   ــ ُّ يو ــــ ــاّر ّيطــــ ــدَّ النهــــ ــال ّبــــ  لــــ

  

 ســـــــته ُّ هلـــــــا ّشـــــــعاّعبشـــــــم   ي

 
ــا ٍ   ــّع ّ مرعــــــ ــرُّ املرابــــــ  وختضــــــ

 

 ولألشـــــــــجاِر يورقهـــــــــا الـــــــــرتاّع
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[26] 

 يا عراق الشموخ
 كـــــــم  راىوا واُد شـــــــاَء  ـــــــراىا

 

ــيِم زاىا    ــبو الضــــ ــذيقون ّجرعــــ   ْن ّيــــ

 
ــا    ــا زصاً ــ ــاحتو  وًاــ ــوا احليــ   ْن ّيكيلــ

 

 و بــــــى الصــــــبّل ليُلــــــّل  ْن يعــــــاىا    

 
 وعيـــــّد اإلرهـــــاِب ِحْيـــــَ  ســـــراًبال

 

 قـــــــاىاّا  ْن ًبلَّـــــــحـــــــني را ـــــــون ِذ 

 
َــّبوا جيــــوَا ضــــالل      حكَّبــــوا   لـــ

 

 هــــــــا  ليــــــــ  جيــــــــاىاغيَّ ركبـــــــ ْ  

 
ــ  نصـــــري     ــرًىا  ـــ ــاطونو ّ فـــ  و حـــ

 

ــني   ــ  و  عــــــــ ــناىادُّمّيــــــــ  ن اإلســــــــ

 
ــا   ــماَء جيوًشــ  طبـــَــّقوا األرَض والســ

 

ــْ   ــاجلراِى  قبلــ ــاىا  كــ ــي احلصــ  يبغــ

 
ــ ــَع كاحٍت ـــــ  ُغـــ ــا ّعولوـــ ــبرًيوًُّلـــ  اا كـــ

 

 ســــــــا  لســــــــاىاقدَّامُليف ا ْوَ ــــــــوَع 

 
 هــذ  القــدٍ اشــتكي  ــ   ذاهــم  

 

  ـــــ  يقـــــيم العمـــــاىا؟  يـــــَ  دهـــــاربَّ 

 
ــّد ــالَم ويعيــ ــ الســ ــد ُظ ْ ِ ــ ــم بعــ  لــ

 

ــأل األرَض  ــَد  ـــــ ــاىاجنـــــ  ها والوهـــــ

 
ــا ىرْ  ــتدري    ـ ــف سـ ــا وكيـ    ريكـ

 

ــذا العـــــراقَ   نَّ  ــى ا ـــــاىا  هـــ  يبقـــ

 
ــِل ــّر لعليــــــــ ــرٍّ ىار  ىوائــــــــ  شــــــــ

 

  ـــــا بوســـــعها كـــــي يصـــــاىا بـــــذلْ  

 
ــا    اُد   عـــــــني   ـــــــرّي  ـــــــا لنـــــ

 

ــٍب  ــِل وجميــــ ــاّ  ْ َمــــ ــاىى ىعــــ  ونــــ

 
ــ  ــيهم حلَّــــ ــي  ْ لعلــــ ــائ  ربــــ  لعــــ

 

ــ   ــ  يف غيِّــــ ــذا  ــــ ــاىى ِلهكــــ  يتمــــ

 
 عــــــــالرُّ ِمِهيف قلـــــــوِب اُد قـــــــذَف

 

ــ   ـــــَب   راىى  لعــاىوا بعــد اجلمــوع ُل
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ــّى ــانوروا عـــ  ِحِحـ ــ مـ ــاىوارًُّطـ  ا وعـ

 

ــا   َّ ىوَن  ــوّ  ـــــ ــراىا لـــــ  ليـــــــ   ـــــ

 
ــعّي ــاَبس ــعّدهم   ــاب  س ــا  هم غ  مل

 

 ا وقــــــــــاىاحنســـــــــهم  ف كوكًبــــــــــ  

 
ــرّ  ــ  النصـ ــراق   ولـ ــا عـ ــدَّاليـ  ىتكـ

 

ــِرالُك وَلّى  ــاعًق فـــــــ  ا  وغـــــــــاىاصـــــــ

 
ــوانَ  ــتبقى عنــــ ــ وســــ ــاٍء  ُِّكــــ   بــــ

 

ــوكً   ــان شــــ ــل الطغيــــ ــاىاوبوجــــ  ا قتــــ

 
 اوجالًلــــــــ كَّحًتوِعــــــــ  بــــــــاًء ْلِاــــــــ

 

ــيُّ   ــا عراقـــــ ــْ    وايـــــ ــاىاْبَتِهـــــ   نشـــــ

 
ــدَ  ــن  عهـ ــاِء صـ ــوَن الولـ ــور  صـ  غيـ

 

 مَّـــــــًب يتفـــــــاىىهـــــــبَّ كـــــــالريل ِه 

 
ــَ وارجَّ ــا اًل لـــ ــبو حـــ ـــ رايـــ  اجملـــ

 

ـــِد  ــِب ــ ــاِل وِفّسـ ــبالىا النضـ ــي الـ   مـ

 
 حاملـــو   حلـــى  د شـــفاّه ْ واغنخـــ

 

ــ   ــــــــ  حيــــــــاحتٍ     ها آبــــــــاىا  عيّشــــــ

 
ــ  ْن ــالفؤاّى ْ  ّ ـــ ــَر لـــ ــذا   يَّـــ  هـــ

 

ــ   ــي طريًقــــــــ ــلــــــــ   وراىا  ّلا زرعّتــــــــ

 
ــ ــّر َجوِّّاـ ــا  الفخـ ــ  يـ ــد  ليـ ــا قـ  لارسـ

 

ــرَج  ــكَم  ســـ ــاّ العـــ ــواىا   وا تطـــ  جـــ

 
ــراقَ  ــ يـــا عـ ــّب موِدالشُّـ ــحسـ  اكًّ  ِعـ

 

ــكَ  نَّ   ــران مل اـــــــ ــيالىا ْلذكـــــــ   ـــــــ

 
ــ     ــ  هـــي اليـــوم جنتليهـــا عروًسـ  ابـ

 

ــُل  ــَ  ّباسـ ــؤاىا  العقـ ــوى والفـ  يف اهلـ

 
ــ    ــا عراًقـ ــوطين يـ ــ   ـ ــوطين  نـ  ا ـ

 

ــ  ــا ّيعبقريًّـــــــــ  األجمـــــــــــاىا ّرطَِّســـــــــ

 
ــتميكّ   ــعري و سـ ــان شـ ـــذًرهـ  ا  عـ

 

ــالم ب  ــبرّي ســــــــــ ــاىىعــــــــــ  ّ  يتهــــــــــ

 م 5/1/2003       
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[27] 

 صالة يف هيكل العاشقني
ــ ّ   زىنـــي اشـــتهاًء لأنـــ  البلســـّم اخلضـ

 

 يـــا  نـــ  عنـــوان حلـــم  كلُّـــل   ـــ ّ      

 
 زىنــــي انطفــــاء هليــــٍب يلترــــي  لًقــــا    

 

 كلُخـــــــل شـــــــعّ  نـــــــاًرا ليســـــــتطي   

 
 زىنـــي انتمــــاءحت حـــرٍف صــــيا  عجــــكحتً  

 

ــار  ليـــ  انشـــغ ّ   ــوً  ابـ   عيـــ  عقـ

 
 و وهبـــــًبيـــــا ســـــارق النـــــار  بـــــداًعا    

 

 

   
 

ــ ّ    ــ و  تخصـ ــي ليـ ــاءنو  نِّـ ــبين عطـ  ِهـ

 
 يـــا ســـنبَ  الـــدهر ىا ـــ  ليـــ   ســـئلبٌ 

 

 حريى و ن  جوابه لغكّ  ال.. سـألوا  

 
ــبٌ    ــ   غربـــ ــْ  ليـــ ــب اد عاثـــ ــا جنخـــ  يـــ

 

 شـــرًّا  و نـــ  علـــى الـــر   ّ تخكـــّ  

 
ــرحتً    ــ  كاســــ ــاب الليــــ ــت  ذئــــ  وناوشــــ

 

ــا ب     ــكخامه هلــ ــبك  هــ ــ َّ صــ ــّ لكــ  طــ

 
ــا   ــا وطًنـ ــوم يـ ــدّء ليـــ  اليـ ــ   بـ ــ   يـ   ـ

 

ــّ ؟     ــا مجـ ــاره هلـ ــ   لكـ ــابك  ليـ  اشـ

 
   رسَ   طوي وضاعْ  لي  بوصـليت 

 

  قفـــــو رصانو طريًقـــــا ِعْبـــــرّ   وِصـــــ ّ    

  
ــرحتً    ــوم اد  طـــ ــاء غيـــ  حســـــب انتمـــ

 

  أ مســـــان  لغـــــرخى  يخهـــــا اجلوـــــِذّل 

  
 وقفـــَ  اتلـــو نشـــيد اخللـــق  ـــذ عكلـــ ْ 

 

ــا    ــا  ـــ ــّ  اد كوًنـــ ــ ّ  نا ـــ ــّل   ـــ  لـــ

 
ــ ْ   ــور لانتعشــــ ــاّ  النــــ ــدا   يــــ  وعمخــــ

 

ــا الشــــمّ  اكتكــــ ّ    حضــــارحٌت ب راهــ

  
  حِبــــــْب بــــــل وطًنــــــا ينســــــاّب  غنيــــــًب

 

 اشــــدو الســــالم غراً ــــا بوّحــــّل ُقَبــــّ  
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ــا    ــا   تخكًئــــ ــا القــــ ــل وطًنــــ ــْب بــــ   حِبــــ

 

 علــــــى جراحااــــــل ِكــــــرًبا وينتعــــــّ  

 
ــا   ــل عطًشــــ ــا جئتــــ ــاّل ورًىا  ذا  ــــ  ين ــــ

 

ــاويُّ ال   ــره مس ــ و نه ــ ّ يروي ــدى  ض  ن

 
ــكجه   ــني  تـــــ ــِف الطـــــ ــّل بنكيـــــ  َرغيُفـــــ

 

ــكلّ     ــورو  والغـ ــّع املـ ــل الوجـ  و لكـ

 
 حــــال بعــــيين ليــــا طفــــ  اهلــــوى نِكًقــــا 

 

 بعِ ـــــْر جراحـــــي بآ ـــــالي لتنـــــد ّ  

 
ــبٌ   ــوّ  ُ  نيــ ــ  وليــــ  املــ ــّ  ليــ  ّ ِلقــ

 

 علــــى ارابــــ   ذ ارنــــو لــــل امُلقــــّ  

 
ــا ســـــجد    يـــــا حبـــــذخان  ـــــالًذا ىالًئـــ

 

 ســــّ علــــى حماريبــــل شــــكًرا لــــل الر 

 
  هــــوان  هــــوان عشــــًقا ضــــجَّ  نتشــــًيا    

   

ــا هـــو  ـــ   شـــواقِل  ـــ ّ    قلـــيب  لهـ

 
ــغالً    ــدهر  نشــ ــوان الــ ــي بســ ــأن لــ    شــ

 

 ولــي  لــي عــ  لياليــ  اهلــوى بــدلّ  

 

 

 

 

 م2015  4  11 – 10
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[28] 

 هم !!نا ِبُتَنْحد وِماللصوص اجُلُد
اش فــــي لــــي وظــــي لحــــاهرة الحلــــة ألــــي   ــــان  ــــي أن أ ــــ  قلمــــ  وأ ــــرجم لــــا جــــ

 ـــميري لـــي أحاســـحي و ـــعور حـــاقق ولـــي ألنيـــات عقـــد  ا ملـــا رأيتـــه لـــي و ـــي 

جمــاهيري فــي الشــارع الحلــي فكــان  ــي هــقه القلــيدة أهــدف ا لكــل املتحــاهر ي فــي 

اقها  ..لدينة الحلة وفي غيرها لي لدن العراق الحبحب املنتفضة على ُسر 

 لصــــــوبه لــــــي  يفضــــــكهم نهــــــاّر

 

 

ــاروا   ــعدوا وصــــ ــا صــــ ــى  كتالنــــ  علــــ

 

 

 بــــــــ  ازىاىوا ثــــــــراًء يف ثــــــــراءٍ  

 

 

ــارّ   ــا  ـــــ  البـــــؤٍ ال مـــ  وحنـــــ  لنـــ

 

 

ــ خ   ــ خ لـــــ ــابقون بكـــــ ــم يتســـــ  وهـــــ

  

 

ــرقا     ــ  الســـــ ــوخغها ـــــ ــراّر ســـــ  قـــــ

 

 

ــاٍ       ــوا ِجهــ ــوا ّيرضــ ــو ا ه  وَاــ  ِ ّســ

 

 

ــ  ــم ي ْ وَ ــــ ــى بهــــ ــر؟    الرضــــ  اّرِشــــ

 
ــ   الشــــ ِّ لــــيهم  ى ضــــباّبلقــــد وّلــ

 

ــبّل وا  ــان الصــــ ــوحــــ ــاّرالّغ َعنقَشــــ  بــــ

 
 الصـــيِف لينـــا و حـــْ    ـــَ   ـــِ 

 

ــارّ   ــا ِجهــــــــــ ــاّهم ّيعرِّيهــــــــــ  نوايــــــــــ

 
ــذلقا ٍ    ــ  حـــ ــم  و   ـــ ــال ح عكـــ  لـــ

 

ــّد رّ    ــا الــــ ــمَّ بهــــ ــي ّيلــــ ــّد كــــ  ّانضَّــــ

 
 وّاشــــــــرى ِذ خــــــــٌب ليفــــــــوَز علــــــــجه

 

ــارّ    ــّل انهمــــــ ــالنعيِم لــــــ ــَد بــــــ  لريغــــــ

 
ــمَّى  ــا اســــــــ ــّ  برملانًيــــــــ  وجيلــــــــ

 

ــارّ    ــجٌّ واعتمـــــ ــاِم حـــــ ــل يف العـــــ  لـــــ

 
ــى وىوًىا  ــعوى قضــ ــ  الصــ ــ  قبــ  و ــ

 

ــي ال   نــــــاٍ ّيْبِكيــــــِل الصِّــــــَغارّ  ّيكيخــــ

 
ــطياًىا  ــِل اصـــ ــَد طاقِتـــ ــاوّل َجْهـــ  حيـــ

 

ــارّ    ــا اخليــــــ ــّل ليهــــــ ــواٍ  لــــــ  ألصــــــ
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ــيبٍ    ــال نصـــــ ــ َّ بـــــ ــا  ْن يرـــــ  لإ َّـــــ

 

ــارّ   ــوَزّ  التقـــــ ــواِل  عـــــ   ـــــــ  األ ـــــ

 
 و  ــــــــــا  ن َيــــــــــّن َّ  أ ّذراهــــــــــا

 

ــ  الـــــرتِف النَُّضـــــارّ      ــاّل لـــــل  ـــ  ّيكوـــ

 
 وبعــــــد ثــــــالِ   د تــــــِل قضــــــاها   

 

 طــــــــاّرغياًبـــــــا لـــــــالطريّق لـــــــل امل    

 
ــراًرا  ــا ِكــــــــ ــتأنى ليلعبهــــــــ   و اســــــــ

  

 ب ــــوِب الــــديِ .. ســــاء بــــل الــــدِّثارّ     

 
  ــــ  اخلــــد اِ  صــــفره يف  ــــال    

 

 و ـــــــــــ   لعـــــــــــاهلم    الـــــــــــد اّر 

 
 يــــكّر  قاســــم  يوً ــــا حــــديثه   گلـــــح

 

ــارّ   ــِل انبهــــــــ  وحعبعــــــــــوبه  ِ ْلقوِتــــــــ

 
ــا  ــاّى هلـــــــم هنيًّـــــ ــومه يعـــــ  لـــــــال يـــــ

 

 و  عــــــــــذره ّيقــــــــــال و  اعتــــــــــذاّر 

 
ــ  ــى ّذ   بـــ ــا كفـــ ــى لصوًصـــ  أْن نرضـــ

 

 ّام ُِّلنــــــــــا و ْن َصــــــــــُلَل الشـــــــــــعارّ   

 
ــلَكنا  ومنشـــــي    ــاّر  صـــ ــى  تـــ   تـــ

 

 يـــــــًدا بيــــــــٍد يوحِّـــــــدنا املســــــــاّر؟   

 

 

 م2015  8  3
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[29] 

 تهنئة باردة ألكباد حمرتقة
 إىل املهّجرين يف عراقي اجلريح

 

 عام  و نّتْم ُك َّ

 ّحفاحٌت

 ّعراحٌت

 جياعه

. 

. 

. 

 اَنبال  نكل  ىالئ    لما ك

 هذا الك اْن قبِ  ْ ِ 

 ِف الفقِر والبهذلْبروَش ْ عام  اعانون ِ   َُّك

 عام   َُّك

 اغرتاْب رَخو نتم اعانون ّ 

   شيٍء ...عام  و نتم بال ك  َُّك
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 و   شغلْب

 هذي البالْى ساسِب م  الئّقعليُك   ضاقْ العيِش َ ِ  عاطلوَن

 ّاالِزّ كم ليل شتخى احملْ  عام   َُّك

 ّرعاحت الُفساْى ِ ْ 

 عام   َُّك

  صائّركم ِبَيَدي سارقي نفِطنا والوطْ 

 الذي  اراضوا  ْن يبيعوا كرا َتكوْم

 وحضاراكم بر يِص ال مْ 

 مل يروا غري  نُفِسِهْم

 و ناِصِبهْم

 و كاسبهْم

 وها على باط  ّساليت  سَّ و...و....و املغرياِ 

 رِّ الذئاْبِب  يَبِتِهم  واكاُلِبِهم   َ  ش َ  ُقبَّ

 لْليذوقوا التباْب

 هم للعراْقِتلْليذوقوا وباَل  ياَن

 ه  سوى القرِب  و غرِي هذا الكفْ 

 نهايّتُكم   َ  ُك ِّ البشْر اكوَن  ْن

 ْرَرسعرِي الَش ْ للّتِفْدكم َ ناِصّبكم ِ 
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 ٍب ّارَاجى للخالْبَكْس نّتّم اآلَن يف ُل

 لاعملوا صاحًلا 

 ااّركوا صاحًلا 

 وا بقايا ضمائِركم     نني العذاْبكي ارحي

 

 م2015  12  27 
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[30] 

 ذبح السماء...
 مهداة إىل شهداء تفجري الكرادة

ــأّل؟   ــ  اســــ ــر؟ هــــ ــاذا  لكــــ  مبــــ

 

 واحلــــــكّن  ســـــــتفك ّ  قلــــــبّ  يــــــا   

 
ــواي ومجيـــع الصـــكاب     رى   ـ

 

 بـــــــال  ي ذنـــــــٍب جنـــــــوا ّاقَتـــــــ ّ    

 

 

 وذا الطفــــّ   ــــا ذنّبــــّل ؟ والنســــاء

 

ــ  ــِل  ســــــ ــوّاها ّي ًىعليــــــ ــِوصــــــ  ّلعــــــ

 
 حـــــرقتم  قتلـــــتم  ســـــفكتم ىً ـــــا

 

ــدلوا    ــتم ومل اعـــــــ ــرقتم  نهبـــــــ  ســـــــ

 
ــراق    ــا  العــ ــرم  جنــ ــى  يخ ّجــ  علــ

 

 بنـــــــــــــاِر ضـــــــــــــغائنكم ّيشـــــــــــــعّ  

 
ــاب ون   ــل العـــ ــوم  بـــ ــ خ يـــ  ويف كـــ

 

ــولبٌ   ــم صــــــ ــ ّ  هلــــــ ــرُّها ّ عِضــــــ  شــــــ

  
ــ     ــوّل   ــبع الغ ــ  اش ــاكم.. وه  كف

 

ــّ ؟     ــا  عصــــــ ــابه هلــــــ ــاٍء ونــــــ  ى ــــــ

 

 

 

 حســيٍبلــال  ــ  رقيــٍب  و   ــ     

 

ــ ّ   ــِم   يقبــــ ــى الرلــــ ــريص  علــــ  حــــ

 
ــ ِّ العبـــــاىِ    ــا لكـــ  يكـــــون  الًصـــ

 

ــ ّ     ــّد األلضـــــ ــل يكـــــــون الغـــــ  وليـــــ

 
 شـــكوّ   لـــل الســـما يـــا مسيـــع الــــ

 

ــ ّ   ــا حيصـــــ ــا.. ملـــــ ــدعاءد  غ نـــــ  ــــــ

 
ــ    ــاحلكن والـ ــنفّ  ب ــاق  ال ــد ض  لق

 

  ســــــــــى    فــــــــــرَّ لــــــــــل نأ ــــــــــّ  

 
ــا  ــوزخع  حال نــــــــ ــا ّنــــــــ  وّرحنــــــــ

 

 افــــــــــاريَق شــــــــــرٍّ بنــــــــــا يأكــــــــــّ  

 
 اســـتلذْ  ى ـــاَء الــــوروى  عـــوْ  و 

 

 ذئـــــــــابه هلـــــــــا  رّضـــــــــنا  نهـــــــــ ّ  
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ــماء   ــّل الســـ ــاَن ذبـــ ــا كـــ  وآ ّرهـــ

 

ــ ّ    ــى حمفـــــــــ ــراىحٍت لألســـــــــ  بكـــــــــ

 
 هنــــــــانو الضــــــــكايا بأطيــــــــالهم

 

ــ ّ    ــًب ارُلـــــــــــ ــوّف  رلرلـــــــــــ  الـــــــــــ

 
ــتا ْ  ــمَّ الشــــــ ــدنا  ْن نلــــــ  ّاناشــــــ

 

ــتفيَق ملـــــــــــا ّيغـــــــــــَكلّ     و ْن نســـــــــ

 
ــا  و ْن نتســـــــا ى علـــــــى ّجرحنـــــ

 

 كراً ــــــــا ملــــــــا  ّططــــــــوا نعقــــــــ ّ  

 
 نأ ــــــَذ ال ــــــأَر   بالوعيــــــدَ   و ْن

 

ــ ّ    ــاني ّاستأصـــــــــ ــل األ ـــــــــ  لفيـــــــــ

   
ــبً  ــعاراِ  برخاقـــــــــــــ  و  بالشـــــــــــــ

 

ــ ّ   ــا الّســـــــمُّ واحلنرـــــ  ّيـــــــداّف بهـــــ

 
ــدي    ــع الرالـــ ــأْن نضـــ ــ  بـــ  ولكـــ

 

 عراًقـــــــــــــا يوحخـــــــــــــدنا  نـــــــــــــكّل 

 
ــلِ   ــ ِّ مساوااــــــــ ــان برــــــــ  هنــــــــ

 

 يطيــــــّب لنـــــــا العــــــيّش واملوئـــــــ ّ   

 
ــاء   ســـــالمه علـــــى صـــــبكل واملســـ

 

 ســــــــالمه  تــــــــى غــــــــرخى البلبــــــــ ّ     

 
ــاء    ــ  الكربيـــ ــى جبـــ ــالمه علـــ  ســـ

 

ــتقب ّ   ــا زال يســــــــ ــدخى و ــــــــ   ــــــــ

 
 ســــالم علــــى الشــــهداء الكــــرام    

 

 لهـــــــــــم جبراحـــــــــــااهم  نبـــــــــــ ّ   

 
 ســـــيبقى عليًّـــــا عـــــراّق احلســـــني

 

  ـــــدى الـــــدهِر ليـــــل الســـــنا  شـــــعّ  

  

 م2016متوز  16 
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[31] 

 حبال الكلمات
 سألقي حبال الكلما 

 احلروف الصدئب على رصيِف

 القّف السطور عّلها اكوّن  لاعًيا

 قد    ساو ها بأغنام املعاني املبتذلب

 على حصبائل امللتهبب     نخها ّ تخكٌأ  سرتيّل

 لراًرا    هجري كانون األ رى

 ذي األيخام املشطوبب    ااريخ النسياْن

 وحني يقبضين اللي     االبيب اخليبب

 بالقار    جد  غري سجخاىحٍت  طليخٍب

 ء ليل    نَّ النجوم البلها

 قد اعّكك  على سالملل املتهاويب

 قوائم النهار الكسيكبك

 الرطبب لّيسلمين  أ سرير  االقفتل احملّطاّ 

    ّبصاق املتسوخلني و ا  ك رهم يف ال  احملّطا .. 

 وسعاِلهم الذي  زعج املرتلني



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 70 - 

    اسّلقوا على  كتالهم

 ثم ر وهم كما ّير ى قشّر املوِز يف املكاب 

 نتراروطًنا غاىرّ  ىفّء ا ل  السريّر صار لي ذل

 وبكاءه على صدر احلبيبا 

 طاملا ُكنّ   فتوًنا باقتناء اللكرا  البائسب

 اليت انبكها عقارّب الوق 

 صرّ   فتوًنا اآلن باحتما   الالرجوَع

 والاليقنَي

 والالافاصَل

 والال كاَن

 يف بالٍى كرقعب الشطرنج

 يلهو بها العاب ون

 قتلُبويستبيكها ال

 ويستعبدها امُللتكون

 ُكلنا يعيش حرجب  يف حشرق املتوس  

 و  جيد ع  حياال  ياًرا آ ر

  

 م2016  4  7
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[32] 

 احلشدع م
 

ــَيمِ     ــد اد والِقـ ــِد حشـ ــع احلشـ ــا  ـ   نـ

 

  نـــا  ـــع النـــوِر ضـــدَّ اجلهـــِ  والُرلوـــِم 

 
ــا     ــا ولًمـ ــا.. قالًبـ ــِد قلًبـ ــع احلشـ ــا  ـ   نـ

 

 صفه ينتقيل لمي؟يدعو وه  جيكي و 

   
ــا  ــا عبــــاٍ كــــان لنــ ــا حســــني ويــ  بيــ

 

ــرمِ    ــًدا  ـــ  الكـ ــا حشـ  لبيـــ  لبيـــ  يـ

 
ــالفكم    ــِر حـ ــوَى النصـ ــا حشـ ــبيت يـ   حـ

  

ــمِ    ــدبرّي  عتصــــ ــر  اــــ ــّق  نتصــــ  اوليــــ

 
   ضــــــيَّع اُد جهــــــًدا راف يبذُلــــــلّ  

 

ــيمِ      ــالِق والش ــ  األ  ــٍد   ــاّل حش   بط

 
 الشــــاربون كــــؤوٍ املــــو  صــــاليبً 

 

   ـــــا نـــــدمِ  بلـــــذَّحٍت جرعوهـــــا غـــــري    

 
 والبـــاذلون علـــى األوطـــاِن  هجـــتهم 

 

ــتقمِ     ــرَّ  نــــ ــالوا شــــ ــًب مل ّيبــــ  ر يصــــ

 
ــبّ   ــرى قلــ ــذي  اشــ ــع الــ ــطوم ِقّه ــ  اًعــ

 

ــتاًاا     ــوا شــ ــي يلمــ ــجم لكــ ــري  نســ  غــ

 
ــنهم  ــوّف  عيــ ــتطار اخلــ ــأهخبوا واســ  اــ

 

   ٍ َّ الَنَســـِم  عـــ  نفـــو  هـــداها بـــار

 
ــلّ  ــالوا  الحمـ ــراق الـــذي  ـ  بـــ  العـ

 

ــدوان ذ   ــ  ّعـ ــبخ   ـ ــِم ذا اعـ  ي الُطَغـ

 
 لكــــان حق ــــا علــــيهم  ْن اقــــوَم هلــــم 

 

ــمِ    ــاِن واهلمـــ ــذوِى لألوطـــ ــُب الـــ  قيا ـــ

 
 لصـــــرَّحوا عـــــرب هوســـــاٍ  ّارىِّىهـــــا

 

ــمِ   ــِر للَعلـــ ــاجره صـــــدح  بالنصـــ  حنـــ
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ــ  اإلرهــاِب حــني غــدا    و ســقطوا ّهب

 

 

ــَرمِ    يصــــوّل  ســــتهرًتا بــــاألرِض واحُلــ

 
 و لرحــــوا كــــ َّ  فجــــوع  مبلكمــــبٍ   

  

ــا   ــريحتو  بطــــ ــيِض ىِمروْ   ســــ  ل  بفــــ

 
ــبٌ   ــاّء طالكـــ ــدوّن  ذا اهليجـــ  يستأســـ

 

ــتطمِ   ــاَا  ّ لــ ــا برصــــاب  طــ    واجهــ

 
ــبٌ   ــم قلــــيب  فتخكــ ــائي لكــ ــم ىعــ  لكــ

 

ــي      ــم قلمـ ــعري  لكـ ــم شـ ــّل ولكـ   بوابـ

 

 

 م2016
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[33] 

 فتية النصر
  نهم لتيٌب آ نوا بالوطْ 

 آ نوا باهلوى يف العلْ 

 آ نوا باحلياحت

 اْ آ نوا  نَّهم ينتمون  أ التضكي

 اليت قدخ وها على طبق     ولاْء

 اليت ن روها  كالي  زهر  على وط   واجلراّف

 ناوشتّل الذئاْب

 النيخرحت هي كاألجُنِم

 العواْء  ستقب   مل يكْ  ليل غرّيحواِل و قد  ضاء  

 ال قيْ  والد اّن

 لاستجابوا لداعي الوطْ 

  سرتحيني لوق االل جراحااهم

 وعلى ها ش  العيِش

  صي   رغفٍب للعياْل قاسونراحوا ّي

 يقطعون اجلمي     اللكراِ 
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 اليت اتبخّر ّ سرعًب بالذهاْب

 و ع الفجر  راحوا  أ اجلبها 

 كاألسوِى الِغضاْب

 ليعيدوا بطو اهم  رَّحًت بعد   رى

 بال  ي  وٍف    املو 

 ب  هو     ذ رعًبا حياْف

  ْن ميو  على  ثر نوبب  نغام رشاشٍب

 َبطوانّتها لرًحا باحتدام القتاْلَهْلَهلوْ  َس

 وابتهاًجا ألنَّ الكناْى

 كان طوع بنان  شاراهم ّ صغًيا للقراْر

  ْن يبيدوا  عاىي العراْق

  ْن يعيدوا  ناطقهم كّلها

 وّيطيكوا بأوكار     عد وا األبرياْء

 ها هو اإلنتصاْر

 عاى  نب ًقا ضوصّ  كالنهاْر

 

 م2016  4  4
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[34] 

 ذكريات
 ين الذكريا بع را

 وطواين األ نيا 

 حينما  لقيّ  نفسي  تعًبا لوق السرير

 هائمًا بالفكر كالطري الشريد

 لي  يدري  يَّ جمهول  يطري

 بعد ا لرَّ    الصياى  ذهوً  جهيد

 حلربً  كنّ  على هاويب الذكرى  سري

 .....  طوا ٍ  ياهلا     طوا 

 رمبا  هفو ....

 ....نعم

 لعمق السكيقها  نين هاو   أ ا

 ساحبًا يف جلجٍ     ذكريا 

 اعرتيين   لرتيين  طرا 

 هيَّجْ  نقعاً     املاضي العتيق

 حلبيبٍ    ورليقٍ    وصديق
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 يا ارى ه     ز ان   ع  حبابي يعوى

 وّيعيّد البشَر يف وجهي الكئيب

 لي   يَّا ي اؤوب

 وبوص ٍ  ليتها كان  جتوى

 

 م2002   6  28 
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[35] 

 داٌت يف وقت الغروبتنهُّ
 

 الشم   ح  باملغيْب

 واستَّر   ا بني  شجار النخيْ 

 وضياصها يتخل  السعف اخلضيْ 

 و نا على حالي الكئيْب

  طفو ... و رسّب   ثم  نشّج بالنكيْب

 لالداء يف قليب ى ي 

***** 

  لكاري احُلبلى جينِّّكها الذهوْل

 القي على شطئان  حبرها الكبوْل

 حكني ذل  امللتاع يف ضن  احملوْلِلّت رَي 

 و كاى  شعر كالغريْب

ٍّ بني  نياب األلوْل  والشم  ّاضر

 هذا الذي صرع العقوْل

 واللي  حان لها لقد  ر ى السدوْل
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 و نا على حالي الكئيْب

****** 

 لهرع   ركض يف بسااني النخيْ 

 ألرى  غيب الشم  كيف لل احلصوْل

 وطفق   صعد لوق ذيان التلوْل

 ى وصل  على  شارلها ر يْ حت

  سي وقد غاب  و بق    رارا كالنجيْع

 وبغمر   غرورق األلق الرحيْب

 لرنو  بالعني اليت قد غاهلا جيش الد وْع

 واحلكن جي و لوق صدري والضلوْع

 وقد جتشم  ال قيْ  -سأل  - الي

  تنهد ه  نا باألسى  ن ح َّ ذان العندليْب

 اخلموْل والروف اـّـقرّب ىا   اجلسم

******* 

 بعد اللُّتيا واليتْ 

  وشك   ن  هفو كما يهفو الذْي

 بلا الصدى  نل  داْ 

 ور ى سراباً    عاً  ليل املياْ 
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 ركض  بل القد ان وا تد  يداْ 

 ابغي الوصول  أ املياْ 

 لالعني قد ّ ِدَعْ  بأحالم السراْب

 واسرَبلوْ  ىنياي  لبسبً  كذاْب

 حتى الذي   وىُّّهْم

 شاهداهم ... حًقا ذئاْب

    القليَ     الصِّكاْب

 للذا غدوّ     احلقيقب  هرّب

 و أ الغروب ووقتل  ارقّب

 و نا على حالي الكئيب...

 

 

 

 م2002        
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[36] 

 انتظار الفراغ
 كلُّنا ينتمي للرحي 

 ُكلُّنا ينتمي للقلق

 ُكلُّنا يلتقي بالسكيق    الذكريا 

 كرا ..حني ّافرى  الل

 ّ  خًنا باجلراْف لّيجاِبهها

 كاشًفا ع   رائ   بهمٍب

 شوخهتها  الّب  حكانل الراابب

 حينها نتعرخى بفيض  دا عنا الساكبب

 وّندّلأ  نفسنا بربوىاها القارصب

 نكتفي باألننْي

 نراوي بالتوجُّع    ك ِّ  اض  حكيْ 
 لليباْب عا  حيّرّ   كرعًب

  النا القاحلب ساحا  آ وبقايا  اعوي جبوف

 وّيذرخي سكاكينل الطاعنب

 يف صميم الفؤاى اجلريْل
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 عجًبا كيف للقلِب  ْن يسرتيْل

    سعري العذاْب

 وهو يشتاّق لألمل الدائم

 ها هو الليّ  قد شا   األجنم الساطعب

 ليل والعمّر   يستعري   انيل

 غرَي اناسِ  ىّقاِ  ساعاال التالهب

 ىهاليّكّ  القامتب وانتراِر الفراِ  مبا  تويل

    سكون  متدخى شرياّنّل

 وس و  كداٍ  سئلٍب اكتفي بالسكو  الرهيْب

 يف ز ان  اعرخْ   الحمل الكاحلب

 لي  للكرِّ ليل نصيْب

 

 م2016  4 1
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[37] 

 خرية األصحاب
 عكيــــكه لــــراقّ الصــــكبِ  ــــ  صــــفِّ رابــــعِ 

ــد ِلــــــراِقِهم    ِبمــــــاذا ُ ســــــليِّ القلــــــبَ بعــــ

ــىَّ ضـــــرامَ الو  ــ ّ ســـــعرَي ّ اَلرـــ ــدِ  ِلـــ  جـــ

ـنىً اَقوطَّـــــعَ بعـــــَدّهم     ـاحتٌ جَفوـــــوا ّ ضــــ  ُقســــ

ـاَر ّ   ــوي َنهــــــ ــجانِ يطـــــ ــعَ باألشـــــ  اراَجـــــ

 وِ نْ َعســــــَع  الليــــــ ّ البهــــــيمّ وَحشَّــــــدْ 

ــ ه     ــوم راحـــ ــومَ   والنـــ ـا ّ النـــ ــ ْ  ّقلتــــ   وبـــ

ـفِّكاً    ـاً طورلوــــــــــلّ  ّتصـــــــــ ــبّ آنـــــــــ  يقلِّــــــــ

ـتائتاً    ــمُّ شــــــ ــذكرى يُلـــــ ــ  الـــــ ـاً  ـــــ  وآنــــــ

ــي ِســــــــتا  ــورًا لوتّر ــــــ ــلّ طــــــ  َرهاّاطاِوّعــــــ

ـيجّ رواِكـــــــده    ـا َاهــــــ  ّرصىً عنـــــــد ذكراهــــــ

 علـــيَّ لّبـــ ْ يـــا طـــرفّ ىا ـــي املـــدا ع 

ـائع     ــ  حـــكن  كـــ ري الفجــ ــد هـــاج  ـ  لقـ

 جكيمــــــا  عــــــدَّ  نارهــــــا باألضــــــالع 

ـبنيَ حــــدُّ املباضــــع     ـأنَّ الـــ ـا  كـــ  حشـــ

ــ    ـائ  املرتاجـــــ ـا للبــــــ ـاً ليــــــ  عكئيبــــــ

 كتائبــــــــل للفجــــــــر كــــــــ َّ الطالئــــــــع

 لصـــــبٍّ ضـــــجيع الـــــذكريا  الروائـــــع 

 جنو ـــــاً هلـــــا يف يو ـــــل ســـــوءّ طـــــالع

ـائع     ـا يف صـــميم القلـــب ســـوىّ الوقــ  هلــ

 علــــى لكــــر   ــــ  عــــاطرا  الرواجــــع

ــب جــــــازع  ــبٍ لألحبــــ  جراحــــــا ِ قلــــ



 شعر د. وسام العبيدي بوٌح... تعزفه الكلمات ......................................................

- 83 - 

ــلّ  يَّــــــــامَ صــــــــفوِ ِوصــــــــاِلِهمْ  ــدّ لوــــــ  اّعِيــــــ

 وَلســــــ ّ الــــــذي ينســــــى ّعّهــــــوىَ  وحِبَّــــــبٍ 

ــوا     ــومَ َاخرَّّجــ ـا ّ[ يــ ـنّهمّ ]القاعـــ ــ ْ ِ ـــ   َلوــ

ــا َاـــــــــِرفُّ  والـــــــــدًا   رعــــــــى ادُ  يَّاً ـــــــ

ــلي ــ ــ ــا  ِيــ ــ ــ ــكابِ يا َ ــرحتو األصـ ــ ــ ــ   ْ قصائديــ

ـيُكمْ   ــ    لــــ ـافَ بامِلســـــ ِ ِرحُيـــ  ّلَســـــالمه لوــــ

  لــــــيُكم  يــــــا َ ــــــ ْ يف ُلــــــؤاىي َصــــــباَبًب

  ناشـــــــيدَ  شـــــــعاري بـــــــِذكِرُكمّ انتشـــــــ 

 َســــــتبَقونَ يف ّشــــــطئانِ ِلكــــــريِ َنوارًســــــا

  

ـاوع   ــذكارها مل اطــــ ــى اـــ ــوراً علـــ  وطـــ

 ولكـــــــ َّ قلـــــــيب حالـــــــ ه بالفرـــــــائع

ــع   ـالطلول البالقــ ــك  بعــــيين كـــ  لأضــ

ـقيًا ــفه هلــــاجع    وســـ ــ َّ طيــ ـا عــ ـا  ـــ  هلـــ

ــواكم زاهيـــــا ّ املطـــــالع  ــم   ســـ  بكـــ

ــل األروافّ ســــكرى لــــال اعــــي   شــــذيَّاً لــ

ــذا يف املســـا ع  ــكنتم ويف عـــيين كـ  سـ

 وغنَّـــــ  لـــــأزر  باحلمـــــام الســـــواجع

ـا غـــــري شاســـــع     ـربا لوقهــــ   لِّـــــقّ ســــ

 

 م 2002 
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[38] 

 إىل صديٍق يف حفل زفافه ...
  ليـــــــــ   زفُّ آيـــــــــاِ  التهـــــــــاني

 

ــاو بعّ   ــِر هـــــــ ــوان بعطـــــــ  األقكـــــــ

 
 ليـــل ااهـــْ  ْ يـــا َ ـــ َبْيـــالِط افـــوّف

 

 بـــــــل لســـــــاني  حـــــــاَربيخـــــــااي وُ  

 
 و ـــا ِشـــعري يفيـــ و الوصـــَف عـــدًّا    

 

ــاني    ألنَّ الشـــــــعَر حمـــــــدوّى املعـــــ

 
ــعوري  ــي يف شــــ ــ و  نِّــــ  و    فيــــ

 

  زاَءنو حـــــــنَي  نِرّمـــــــّل ُ عـــــــاني   

 
    يــــا صــــاحيب ّبوِرْكــــَ   طـــــًوا   

 

 كرمًيــــــا ليــــــل ختطــــــو للِجنــــــانِ    

 
ــق    ــْ  ِبّعمـــ ــ و انطلقـــ ــوم زلالـــ  بيـــ

 

 زغاريـــــــــده ّالعلـــــــــّع باألغــــــــــاني   

 
ــَ  لــوزي      ــا اب ــ  ي ــرف  ِبّعرس ــْ  ل  وِ 

 

ــد اعتالنـــي     ــرى يف  ـــالقي وقـ  سـ

 
ــالي   ــاّن حـــ ــدعاّء لســـ ــ و والـــ   ايّتـــ

 

 وحاِل الصـكِبد  ْن جتـين األ ـاني    

 
ــاءٍ   ــال عنــــ ــوَم بــــ ــرَق النجــــ  و ْن اــــ

 

ــي   ــوِء ىانـــ  ألنَّـــــ  كوكـــــبه بالضـــ

 
 عليــــــــــاَء ِعْقــــــــــًداو ْن اتقلَّــــــــــَد ال

 

ــّد باملفـــــــا ِر   اجُلمـــــــانِ     ّينضَّـــــ

 
 لبشــــرى ثــــمَّ بشــــرى ثــــمَّ بشــــرى    

 

ــْ  ُقِرنــْ  ِبشخصــ   ــ  َحصــانِ     ِبَم

 
ــؤ    ــْ  بُكفــ ــد  ِ َنــ ــِعَدْ  وقــ ــْد ّســ  لقــ

 

ــانِ    ــا والبيـــ ــِم نهًجـــ ــا يف العلـــ  مســـ

  
 وِ ـــــْ  رجــــــ   عفيــــــٍف   ّيبــــــارى 

 

 بعّفتــــــل  و ــــــ  ُطْهــــــِر املكــــــانِ    
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 ي مجــــــاً لكــــــ ُّ  صــــــالِل  كــــــ

 

 و ـــ  َ ْلـــق  شـــأى كـــ َّ احِلســـانِ     

 
   "حيـــــدّر"  ســـــتميّك و باعتـــــذار   

   

ــانِ     ــ  ز ــ ــ و  ــ ــد ظلمّتــ ــي قــ  ألنخــ

 
ــني    ــَد حــــــ ــْف و    بعــــــ  ومل ُ ْنِصــــــ

 

 لأْنِصــــــْفين علـــــــى لـــــــوِ  األوانِ  

 
 وعهـــــدي  ْن اكـــــوَن  ً ـــــا رصوً ـــــا

 

 وحســـــــيب بـــــــاأُل وِّحِت  ْن ارانـــــــي 
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[39] 

 على شفا جرح اهليام
 ل  ن  لّ  شفرا   عنان األثري حاو

 ا جتا  غا ضِب لال  جد غري غما ِب

  أ  عًنى آ رالوف      ا ي لال  ستطيع اخلروج 

 قد سئم  التقاليد الباليب اليت عتخقتها رصى حنين  اجلارف

 حول طقوٍ الضوء اليت  ا لارق  ضفاف قليب

 سيكون لي حني  متّلص    َسورحت العشق الساحر

 فب الرلض إلغواء الُطهر الكاذبر يه يف للس

 حتى مينكين ىقيقب حلم  يأ ذني  قصى الكلما 

 لريجت  الوق  هنان  ناشيد  الصا بب

 ليدوخي ويعكف ك   واويلل التائهب

 يف  صقاع روف  عاث  ليها ك  األقوال الَسِمجب

 حيث ك  الذي  ساروا      ا ي ر يتهم يتضاحكون

 تهموهم يف ىا لهم يبكون    لرط هكمي
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   ارتكي ذل  الشراع الذي  كخقتل  عاصري هجرن لي

 للي  عندي سوا  بوصلًب  فكني للوصول  أ بوابا  قلب 

 لأنا حني ارتكين ال  الكلما  املتقاطعب

 ىوخا ب  اٍء يف حبر  هائج

  و عصفوره راف  أ ّعشل البعيد ومل جيد  هنان

 ليا  ن  املتفرخىحُت يف عامل روحي التائهب

 ع  هذيان  األعمى ُكّفي

 وقوىي سفينب قلب  املتكسخرحت

 حيث الضوء..

 حيث املعنى..

 

 م2016  3  12
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[40] 

 عاشقُة األحزان
 اقـــــــــــوّل د    قـــــــــــدّر  نســـــــــــاّ 

ــا  ــرىً  بآ  هــــــــ ــكَّقين ذكــــــــ   ــــــــ

ــجى   ــى والشـ ــاري باألسـ ــوي نهـ   طـ

ــلِ  ــيّ  عذاباِاـــــــــــــ  و ْن اناســـــــــــــ

ــى   ــوّف امُلنــ ــري طيــ ــْ  لكــ  اناهبــ

  حببّتــــــــّل حبـــــــــًــّا ومل  ســــــــتطعْ 

ــل ِ   ــين ِسكيــــــــِــّّ  ِهجراِنـــــــ  آملـــــــ

ــا   ــْ  وىَّهــــ ــا لـــــــَشعوري حبســــ  يــــ

ــاطري  اــــــــّسِكّرني ذكـــــراّ  يف  ـــ

َــّقْ      ــقب حلــــــ ــى عاشــــ ــا عســــ  لمــــ

    بـــــــأْن ابقـــــــى علـــــــى يأِســـــــها

 

ــ  ذكــــــرِ  حاولــــــّ   ســــــال ّ      عــــ

ــذ متنــــــــخا ّ   ــؤاىي  ـــــ ــاَب لـــــ  شـــــ

ــكوا ّ   ــَ  شــــــــ ــتعرّي الليــــــــ  و ســــــــ

 بع رنــــــــــــي شــــــــــــوقه لألقــــــــــــاّ 

ــأوا ّ  ــهم ِّ  ــــــــــ ــأن ين للــــــــــ  لــــــــــ

 والقلــــــــــبّ  يأبــــــــــا ّ  نسيانـَـــــــــــلّ 

ــخا ّ   ــرنَ  القلـــــــــَب ّ شرـــــــــ   ذ اـــــــ

ـــيخا ّ  ـــل   لتـــــــــــّسقيين ّحمــــــــ  لـــــــــ

ــرا ّ    ــّ  ذكـــــ ــتين قاو ـــــ ــا ليـــــ  يـــــ

ــوا ّ   ــبو   واهــــ ــ  اصــــ ــرياً  ملــــ  طــــ

ـــ حآّ    ــبً   ِطمـــــــــّها الــــــ  حمكونــــــ

  

 م2009 7 18 
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[41] 

 حتية ألرض الزيتون املقّدس
ٍِ بـــــاجلراِف اقـــــوّل  ثـــــورحُت الُقـــــد

 

ــ   ــراَف ىليــــــ ــكاياد  نَّ اجلــــــ  ّ للضــــــ

 
 لطريـــــــق   ـــــــّ  الـــــــد اّء ثـــــــراّ 

 

ــّل الـــــــنيبُّ الرســـــــولّ    وبـــــــذا  طَّـــــ

 
ــا زاَل نــــوره     ــاَر األحــــرار   ــ ــا  نــ  يــ

 

ــبي ّ   ــاِء ســـــــ ــكِّ واإلبـــــــ ــو للعـــــــ  هـــــــ

 
 وصـــــموىه  ـــــدى الك ـــــاِن بشـــــعٍب

 

ــ ّ     ــراِر لتيـــ ــم للشـــ ــباٍب هـــ ــ  شـــ   ـــ

 
ــاّا ــ  ُ  خهــــ ــاٍءّهّبوركــــ ــ  نســــ  م  ــــ

 

 للــــــها الشـــــــكّر وال نـــــــاّء اجلكيـــــــ ّ  

 
 غـــاٍب لـــأكِرمْ  َدْســـحـــنَي  جنـــْبَ   ُ 

 

 بليـــــــوٍ  هـــــــم للكجـــــــارحِت جيـــــــّ  

 
 يتصــــــــــدخوَن للــــــــــهجوِم بعــــــــــكم 

 

 وجبــــــأا  عــــــ  الفــــــدى   مييــــــّ  

 
ــا   وبــــــنف   اــــــأبى اهلــــــواَن عليهــــ

 

 لكــــــــأنَّ اإلبــــــــا بهــــــــا جمبــــــــولّ    

 
ــاحتٍ   ــ ُّ حصـــ ــجعاّن كـــ ــؤ ِء الّشـــ  هـــ

 

ــجِّي ّ   ــا ســــــــــ ــديهم كأنَّهــــــــــ  بيــــــــــ

 
ــدوٍّ    ــ َّ عـــــ ــوَن كـــــ ــا يرمجـــــ  لبهـــــ

 

ــ ّ   ــِل  ليـــــــــ ــم  يف قتالـــــــــ  غاشـــــــــ

 
ــبالىٍ    ــًبا لــــــــ ــابوَن غاصــــــــ   يهــــــــ

 

 جــــذّرّهم قــــد منــــا بــــل واألصــــولّ     

 
   

 عبيــده رجــَف املغرضــون  ــ  هــم    

  

ــ ّ   ــتعمري  عميـــــ ــاىي املســـــ  لألعـــــ

 

***** 
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 نَّ لرًقـــــا بـــــني احلجـــــارحِت واملـــــد 

 

 لـــــِع  قـــــرخْ  هلـــــم بـــــذان امليـــــولّ  

 
  ــــــــــــا ىروا  نَّ للعقيــــــــــــدحِت ىوًرا 

 

   لـــــأيَ   نهــــا الفلـــــولّ غــــري  ــــافٍ   

 
ــا  ــكّم للرســ ــي العــ ــدلهــ     يف البــ

 

ــولّ     ــاّر العقــــــ ــل ّانــــــ ــوره بــــــ  ء  ونــــــ

 
ــا   ــّد و  النـ ــّب   احلديـ ــيطَر الرعـ  سـ

 

 ٍد  لهـــــــ  هلـــــــا  فعـــــــوّل؟ّر مّبْجـــــــ 

 
ٍ  برـــــــ ِّ  لـــــــِف ســـــــالف    لنفــــــو

 

 ٌأ ثقيـــــــّ ْبـــــــ تمـــــــي لاجلبـــــــاّن ِع 

 
   

  ــــ  ُلــــؤاىي ســــالمه يــــا للســــطنّي

 

 املســــِ  األذلــــريِّ  ضــــي ّ   ابشــــذ 

 
ــ ه    ــدخٍ بيـــ ــا اقـــ ــالًىا ليهـــ ــا بـــ  يـــ

 

ــ ّ   ــا الرتايــــــــ ــبه زانهــــــــ  وحماريــــــــ

 
 واــــــــــرانيّم لألقــــــــــانيم صــــــــــّلْ 

 

ــ ّ   ــبيّل والتهليـــــــ ــا التســـــــ  منَّ عنهـــــــ

 
ــاِف وىوِّي  ــرَف بالكفــ ــمِّدي اجُلــ  ضــ

 

ــنَي اصــــــولّ   ــنرياِن حــــ ــاِ  الــــ  كبنــــ

 
ــكِّي  ــذ اِر وّهــ ــى الــ ــتمييت علــ  واســ

 

 جـــــربو  الُطغيـــــان لهـــــو الوبيـــــ ّ    

 
ــدي  بــــنف     والّ  ــي  ــــدَّ املفتــ  مــ

 

 ّ رعيـــــــللمعـــــــالي هـــــــم ســـــــاىحٌت و 

 
ــى     ــذ   س ــاىهم  ن ــى جه  لســّ   نس

 

ــنيبٌّ يف األرض وهـــــو ى يـــــ ّ      جـــ

 
  ٍ ــو ــى نفـــ ــكخوا و زكـــ ــد اٍء ضـــ  بـــ

 

ــ ّ     ــدى متويـــ ــتمرار الفـــ ــي  ســـ  هـــ

 
ــا    ّلــــــد الــــــدهّر ذكــــــرهم لهنيًئــــ

 

 شــــهداء األقصــــى الشــــريف  قــــولّ    

 
ــرا ّ   ــرِب  نَّ عـــــــ ــي بالصـــــــ  و لَّـــــــ

 

ــولّ    ــقه  وصــــ ــِر ّ وثــــ ــرى النصــــ  بّعــــ

 

***** 
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 لـــــّدجى الليـــــِ  يعرتيـــــل صـــــبافه   

 

ــولّ   ــاِى األلـــــ ــُب الفســـــ ــذا غايـــــ  وكـــــ

 
 ســــيعوى الســــالم يكهــــو بــــل الفجــــــ 

 

ــولّ     ــرى واحلقــ ــل القــ ــو بــ ـــّر واكهــ  ـــ

 
ــرا ّ   ــوّل    نـــــ ــم  يطـــــ ــا ِلرلـــــ   ـــــ

 

 ذاَ  يـــــــــوم  ســـــــــينجلي ويـــــــــكوّل 

 

  

 م2001 
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[42] 

 رمضان
ــاّن يــــــا عــــــدَل الشــــــهورِ     ر ضــــ

 

ــنريِ    ــهر   ــــــ ــ  شــــــ ــَ   ــــــ  ّبوركــــــ

 
ــ    ــل الـــــ ــهًرا بــــ ــا شــــ ــاّن يــــ  ر ضــــ

 

 ّع للقــــــــــــديِرـــــــــــــأعماّل ّارلــــــــــــ 

 
ـــ  وّاضـــــــــاعّف احلســـــــــناّ  ليـــــــ

 

ــورِ    ــى طهـــ ــوّب علـــ ــ  يتـــ ــيِل ملـــ  ــــ

 
 وملـــــــــــ  اكـــــــــــأىَّ بـــــــــــاجلرا  

 

 ئــــــــــــِر والكبــــــــــــائر كــــــــــــالبكوِر 

 
ــا  ــي باملتـــــــــ ــيجوّى ربـــــــــ  ســـــــــ

 

ــورِ   ــبكاَن الغفــــــــ ــل ســــــــ  ِب عليــــــــ

 
 وّينيلـــــــــــــــــل الغفـــــــــــــــــراَن يف

 

  يا ـــــــــــــل العشـــــــــــــِر األ ـــــــــــــرِي 

 
 بـــــــــ  ليـــــــــل كـــــــــ ُّ ّســـــــــويعٍب

 

ــدهورِ   ــاىاِ  الــــــــ ــْ  عبــــــــ  لاقــــــــ

 
ــاغنم  ــدا –لــــــ ــا -ن ادهــــــ  يــــــ

 

 ّ تجشِّــــــــــَم الــــــــــذنِب الكــــــــــبريِ   

 
ــبٍ  ــَ  بِغيبـــــــــ ــ  اقرتلـــــــــ  و ـــــــــ

 

  ً ــــــــــــــــــــا بّبهتــــــــــــــــــــان  وّزورِ  

 
ــفَ  ضــــــــــاللبً   و ــــــــــ  اعتســــــــ

 

ــرورِ    ــا الّغـــــــ ــَدْرَ  يف ّىنيـــــــ  وَســـــــ

 
ــّل وليالـــــــــــــــــــــــلِ    يَّاَ ـــــــــــــــــــــ

 

ــورِ   ــ  األ ــــــــ ــاحلاِ   ــــــــ  بالصــــــــ

 
 واعلــــــــــــْم بــــــــــــأنَّ ادو ليـــــــــــــ

 

ــعريِ     ــواَب الســــــ ــدُّ  بــــــ ـــِل يســــــ  ـــــــ

 
 لاْ ِبــــــــــْ  لربِّــــــــــ  ضــــــــــارًعا

 

ــورِ   ــ و والّبكـــــــــ ــدعو بليلـــــــــ  اـــــــــ
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 واقـــــــــــر  كتـــــــــــاَب اِد لالــــــــــــ

 

 ــــــــــــقرآّن يشــــــــــرّف بالصـــــــــــدورِ   

 
ــا يف ىّلتيـــــــــــ  ــْ  مبــــــــ  واعمــــــــ

 

 ـــــــــِل لفيــــــِل كــــــ ُّ هــــــدًى ونــــــوِر 

 
ــ   ــِل الـــــ ــ  بــــ ــد نكلــــ ــا لقــــ   َو  ــــ

 

ــريِ   ــهاىي البشـــــــــ ـــآياّ  للـــــــــ  ــــــــــ

 
 ليكــــــــــوَن  ــــــــــاَ  ّ رســــــــــ    

 

ٍِ كـــــــــــالقمِر امُلـــــــــــنريِ     للنـــــــــــا

 
ــو   ــو بصــــــ ــائًما ارجــــــ ــا صــــــ  يــــــ

 

ــ     ِل ّاجـــــكى كـــــ َّ  ـــــريِ    ـــــ و ليـــ

 
ــى   ــوِل اخلنــ ــ  قــ ــَ  عــ ــْم  نــ  ّصــ

 

ــ  ُلجــــــورِ     ــذان مْسّعــــــ و  ــــ  وكــــ

 
ــ   ــرَّم الـــــــ ــا حــــــ ــنّي عمَّــــــ  والعــــــ

 

ــورِ   ــا بّســـــــــ ـــر اّن طوِّقهـــــــــ  ــــــــــ

 
 لـــــــي  الصـــــــياّم عـــــــ  الطعـــــــا

 

ــ ُّ –ِم   ــا ارــ ــوِر -كمــ  جــــدى األجــ

 
 بـــــ   ـــــا كبكـــــَ  مجـــــاف نفــــــ 

 

ــريِ     ــا حقـــ ــوًى ليهـــ ــ  هـــ ــ و  ـــ  ســـ

 
ــو  ــا  قــــــ ــذَ  مبــــــ ــإذا   ــــــ  لــــــ

 

ــَ    ــريِ ّل وكنـــــ ــل علـــــــى  ســـــ  ليـــــ

 
ــو    ــي القبـــــ ــ  ربـــــ ــتناّل  ـــــ  ســـــ

 

 َل لُقــــــــــــرَّ عيًنــــــــــــا بالســــــــــــرورِ    

 
ــ  ــا الفقيــــــــــ ــين لأنـــــــــ    انســـــــــ

 

ــ  غفـــــــورِ     ــي  ـــــ ـــّر  أ  هلـــــ  ــــــــ

 
 و ـــــــِ  الغـــــــينُّ عـــــــ  ال ـــــــوا   

 

 ِب ؟ ســـــــــوان يـــــــــا ربَّ الشـــــــــهوِر 
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[43] 

 جناة النفس
 وىاعـــــــــــــًا  يهـــــــــــــا الطلـــــــــــــّ 

    

ــّ     وى عــــــــــي ليــــــــــ   نهمــــــــ

 
ــا  ــدياّر هلـــــــــــ ــًا والـــــــــــ  وىاعـــــــــــ

 

ــَع ّ   بقلــــــــــيب واحلشــــــــــى ّشــــــــ

 
 وّيــــــــــــذكي نــــــــــــاَر  شــــــــــــجان 

 

ــوا   ــ  رحلـــــــ ــَي ىاّر  ـــــــ  بنفِســـــــ

 
 بالقــــــــّع قــــــــد عفاهــــــــا الدهـــــــــ

 

 ـــــــّر   لانســــــجم  بهــــــا املقــــــّ 

 
 بقــــــاني الــــــد ع هــــــ  اشــــــفى    

 

 جراحـــــــــــــــا ه  وانـــــــــــــــد ّ  ؟

 
ــ  ــراب الربــــــــ ــّع يف عـــــــ  لرتجـــــــ

 

ــ ّ   ــاقها الوجــــ ــرًى ســــ ــِع ذكــــ  ـــــ

 ذ
ــِب صبــــــــ  ــاِف  لعـــــ ــ   طيـــــ  لمـــــ

 

 ــــــــــــيٍب يف ســـــــــــنِّهم جـــــــــــذّل

 
ــوم  للــــــــــ  ــباف قـــــــ  و ـــــــــ   شـــــــ

 

ــى ار لــــــــوا   ــمقابِر   والبلــــــ  ـــــــ

 
ــم  ــرانو هلـــــــــ ــوىًا   حـــــــــ  همـــــــــ

 

ــوا    ــرى ّجِعلــــ ــ  ال ــــ ــي بطــــ  لفــــ

 
 للــــــــــــهفي والتلــــــــــــهُّّف قــــــــــــد

 

 بــــــــــرا  احلــــــــــكّن  والوهــــــــــّ 

 
 وحكنــــــــــي للــــــــــذي   ضــــــــــوا   

 

 ويف  جـــــــــــــــداثهم نكلـــــــــــــــوا 

 
 غــــــــــد   جســــــــــاّ ّهم للـــــــــــدو  

 

ــّ  ــدان انتقــــــــــــــ  ى  كامليــــــــــــــ

 
 لوجـــــــــــٍل عـــــــــــاا يف اـــــــــــرٍف

 

ــرب  لصــــــــــونل الكُ   لوــــــــــّ ضــــــــ
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ــ   ــا مجكــــــــ ــني  بهــــــــ   أ عــــــــ

 

 طمـــــــــوّف الـــــــــنف   واأل ـــــــــّ 

 
ــا بقيــــــــــــ  لــــــــــــذاذّاها    لمــــــــــ

 

ــّ  ــَر  نبتـــــــــــــــــ  ألنَّ العمـــــــــــــــــ

 
 و ــــــــــــا  غنــــــــــــتهم األجنـــــــــــــا  

 

 ّى  والتيجــــــــــــــاّن  واحُللــــــــــــــّ 

 
ــ   ــم يف هــــــ ــ   هلـــــ ــوى عمـــــ  ســـــ

 

ــوا   ــل احتملـــــ ــدُّنيا بـــــ ــذ  الـــــ  ــــــ

 
ــوا  ســــــــــفي لنفســــــــــي يف     لــــــــ

 

ــ ّ   ــبط  اقتتـــــــــ ــام الـــــــــ  طعـــــــــ

 
 ويف األ ـــــــــــــــــــــــــــــوال  واألو 

 

 ألحســـــــــــــــاِب انشـــــــــــــــغّ ِى  وا

 
 ومل اعلـــــــــــــْم بـــــــــــــأنَّ غـــــــــــــدًا

 

ــتم ّ   ــو  يشــــــــ ــا املــــــــ  عليهــــــــ

 
ــا   ــ   طارلهـــــــــ ــّع  ـــــــــ  وّاخلـــــــــ

 

ــ ّ    ــا يِصـــــــ ــده هلـــــــ ــال  حـــــــ  لـــــــ

 
ــإنَّ املــــــــــــوَ  ل نســــــــــــا    لــــــــــ

 

ــّ   ِن  ســـــــــــهمه ليـــــــــــل ينتصـــــــــ

 
ـــ  و  شــــــــــــيءه يــــــــــــّرىُّ احلتــــــــــ

 

ــ ّ    ــل األجــــ ــى بــــ  ـــــــَف  ن والــــ

 
 جنـــــــــــاحُت الـــــــــــنَّفِ  اقواهـــــــــــا  

 

 لعجِّــــــــــــْ   يُّهــــــــــــا الرجــــــــــــّ 

 
ــا  ذ  ــْك ليهـــــــــ ــَدْ اُفـــــــــ  ا ّحِمـــــــــ

 

ــّ  ــائُلها  واكتمــــــــــــــــ  لضــــــــــــــــ
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 :الطبعله قيد 

 رو ة الفكر في لصتار الشعر والنثر )لصتارات  راثية(. -1

 فــــي رجــــل  -2
ٌ
األســــتال والشــــاعر حســــين عبــــد الــــر و  الخليــــل )جمــــ   –لدينــــة

 ودراسة(.

ية لعا)رة.قراءات ققدية في قلوص   -3
 
 عر ة ِحل
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 املشاركات الشعرية والبحثية:

ار  فــــي لهرجاقــــات  ــــعر ة كثيــــرة فــــي الجالعــــات العراقيــــة  وفــــي لهرجاقــــات  ــــ_ 

 العتبة الحسييية.

م  وفــي 2013 – 2012لشــار  فــي عــدة لــؤ مرات علميــة فــي الكليــة اإلســاللية _ 

 م.2016جالعة واسط 

رجــــان الرالــــ  للشــــعراء األســــا قة فــــي حــــاى علــــى درع  قــــديري للمشــــاركة فــــي امله_ 

 م.2013جالعة بابل 

م. وفـــــي الكليـــــة 2011عمـــــل لحا ـــــًرا فـــــي الكليـــــة التربو ـــــة املفتوحـــــة فـــــي بابـــــل _ 

   2014 - 2012بابل  –اإلساللية الجالعة األهلية 

مة._ 
 
 نشر عدة بحوث في لجالت علمية لحك

ا في  لية اإللام الكاظم ع _  ا جالعيًّ
ً
 واسط. يعمل اآلن أستال
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 احملتويات

  الصفحة املوضوع               

  3 اإلهداء                

  5 تقديم                

  7 أمتنــّى  .1 

  10 أِطــليِّ  .2 

  13 السماُح األخري  .3 

  15 اللقاء اللذيذ  .4 

  18 ين/ إىل حبيبيت الغاليةامنحي  .5 

  20 تفاحة اخلّدين ..  .6 

  22 حينما والضياع ..  .7 

  24 أمنيات عاشق  .8 

  26 ليــــــــت  .9 

  28 بشارة  .10 

  30 أخا ِودِّي  .11 
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  36 شيَخ الغيارى  .14 
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