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 ... "تِْه ياعراق بزهرك العَِطر الندي"

 

 " " استئذانا من الشاعر محمد مهدي الجواهري القائل :

ك العطر الندي ... فالزهر تبر ٌ في المليك ته ياربيع بزهر

.. مستهال لقصيدة قيلت بوقتها بتتويج الملك ...  " األمجد ِ

والتي جوبهت بقصيدة : صه يارقيع فمن شفيعك في غد ِ 

 .وبان معدنك الردي " ... فلقد صدئتَ 

 

  " تِْه ياعراق  

 بزهرك العَِطر الندي" 

 رغم الحرائق والدخيل المعتدي 

 بدجلة َ والشموس  واكرمْ 

 ونخِلها

 وصمودهّن وبالفرات السرمدي

 ته ياعراق على الربيع 

 وعطره

 رغم الفواجع بالصباح األسعد ِ 

 على شعب العراق  اطلعْ 

 بمشرق ٍ

 واسفح على عصر الظالم بفرقد ِ 



 ته خالدا ً 

 فالظلم ليس بخالد ٍ

َمّجد  فوق كّل ممّجد ِ   أنت الم 

 شعب العراق 

 لندى هو األصالة وا

 ال للقصور وللمليك األمَجد ِ 

 ال للذين ترّزقوا 

 بقصائد ٍ 

 مسمومة ٍ صفراء في زمن ٍ ردي 

 ال للتحّزب ِ 

  -أخيلنا  –فهو كْعب   

شّرد ِ   مابين مقتول ٍ وبين م 

 ال للدموع 

 بكّل مقلة ثاكل ٍ 

 تبكي على المفقود والمستشهد ِ 

  كَ ته ياعراق بصبح عيدِ 

 باسما ً 

 فن ٍ وثوب ٍ أسَود ِ لن تبق َ في ك

 ال للحروب 

 وحسبنا أن نلتقي 

 حبا ً، ونؤمن بالسالم ونقتدي 

 ال للتنابز 



 والتناحر والوغى

 للطائفية ِ جذر كّل تبلّد ِ

ْد ياعراق   ج 

 على المال بحضارة ٍ 

 وجنائن ٍ ومالعب ٍ وتبَغد د ِ 

ْد بالمحبة   ج 

 فهي منهل  سومر ٍ 

 وِمهاد نبع عراقنا المتجدد ِ 

 ْد باللقاء ، ج  

 بطرفة ٍ وبخولة ٍ 

 واسق ِ الحياة بألف ب رقة َ ثهمد ِ 

د ْ بالنؤآسي ّ العظيم   ج 

 وشعر ِه ِ 

 وجنونه ِ وبكأسه ِ المتمّرد ِ 

 الطارئون اليوم َ 

 محض  عصابة ٍ

 يبقى عراق الخلد وهي بال غد ِ 

 قم ياعراق 

 لكي تدق ّ عدّونا

 دقا ً، وجاهْد في الحرائق واصمد ِ 

 اعراق قم ي

 فخلف ليلك أنجم ٌ



 فضيّة ٌ، وهالل عيدك عسجدي 

 ا ّم َ الشهيد 

 متى يهل ّ هاللنا 

 ابتسمي لفجر الرافدين وعيّدي .

 وبنهر دجلة 

 آمني وتمّسكي

 بيد العراق ، وللفرات تعبّدي 

 قولي لفجره 

 أنت لون زنابقي

 ئ شمعة مولدي يوعلى د جاك تض

 ته ياعراق 

 قالئدا وأساورا ً 

 لسالسل والقيود على يدي بدل ا

 ته ياعراق  

 فأنت اقدس  موطن ٍ 

 للعشق ، ال بل انت اقدس  معبد ِ 

 ته ياعراق 

د ْ بكل تآلف ٍ   وج 

 وتحالف ٍ وتضامن ٍ وتوّحد ِ 

 وافرش جناَحك 

 فوق شعب ٍ آمن ٍ 

 وامنْن عليه " بزهرك العطر الندي "



 مهما ارتضوا 

 لعبيدهم من رائد ٍ 

 نت وسيّديأو قائد ٍ ، موالي أ

 إن أزهقوا روحي 

 فأنَت سماؤها

دي . َوِحّ  أو قّطعوا جسدي فأنت َ م 
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 ... سالما ً وبردا ً على الرافدين

  

 سالما ً وبردا على الرافدين 

 على أهِله 

 الرائعين األ  باة ْ 

 سالما على دجلة ٍ 

 والجسورْ 

 وأرض النذور ونهر الفراتْ 

 لماء على سومر ا

 في مجِدها 

 على بابل العشق ِ 

 لحن الحياة ْ 

 وأول قيثارة ٍ 

 في الوجودْ 

 تغني جنائنها الرائعات ْ 

 سالما على أ وَر 

 عطر الدهوْر 

 ومهد حضاراتِها الشامخات ْ 

 سالما 

 آلشور جورية ً 

 وشوكتها في عيون الغزاة ْ 

 سالما لنوروز 

 في ناره ِ 

 وكاوا العظيم عدو الطغاة ْ 



 سالما 

 على شهداء العراق ْ 

 وبردا 

 على أدمع االمهات ْ 

 سالما 

 على كل طفل يشقّ 

 طريقا برغم البغايا الزناة ْ 

 سالما 

 على حاضني موطني

 بأرواِحهم 

 صانعي المعجزات

 على كل ذرة رمل ٍ هناْك 

 سالما وبردا 

 وأزكى صالة ْ 

 عراق الجراح 

ك َ آت ٍ   صباح 

 يرف بأطيافك الزاهيات

  ً ستبقى أصيال

 اذا حّرفوك

 نبيال ً وان خّربتك الع تاة ْ 

 وشعب ك يبقى

 عراقْي األماني

 عراقْي األغاني ، عراقْي الِسماتْ 

 فقل للذي عرشه   قد هوى

 زمانك ولى 

 وعهد َك فات ْ 



 وهيهات ترجع أيام ه

 ستطوى

 وكل الذي فاَت مات ْ. 
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 ... تسع ٌوعشرون عاما من فراقِهم   

 

 

 تسع ٌوعشرون عاما

 من فراقِهم    

 ولي رجاٌء بأن آتي عراقهم   

 لكنهم ْ غادروه   

 نحو قارعة ٍ 

 من المنافي وَمْن أدراك أين هم   

 غدا العراق غريبا 

 ال سبيل الى 

 عناقِه فهو لو قبّلته وَهم   

 واألهل ضاعوا 

 فال درب لخْيَمتِهم

 بل ال رياح وال أهل وال خيم   

 شيوخا ي َحَطمون 

 والرجال الى 

 المحارق ، والنيران تلتهم   

 ويهرعون الى المنفى 

 بال عدد ٍ 

 م   ـَ هذي الماليين اليحصى لها رق

 يجّوعون سبايا 

 في تغّربهم 

 ويظمئون ورمل الموت زاد هم  



 ،فبعدنا ضيّعوا أعماَرهم ْ 

 وسدى ً 

نا ضيّعت في الحزن بعدهم     أعمار 

 قد أحرقتنا الرزايا 

 بنا  واستبد

 جرح الزمان وأدمى صدرنا األلم   

 أحبابنا ماحصدنا 

 غيَر أدمِعنا 

 وسوى اآلهات ماغنموا  ،من حبهم ْ

 نستجير به، كأنهم من سراٍب 

 ونحن   لو حاولوا 

 امساكنا حل م  

 بغداد يا مرتع الدنيا 

 ومشرقها 

 ان الزمان ثكول ٌ، ليس يبتسم  

 وياجسورا على الكرخين 

 قد سقطت 

 ر منحطم ٌ والنجم   منهدم  والبد

 بغداد غامت شواطينا 

 وقد شحبت 

 أغلى الليالي وسّمار الهوى اختصموا 

 بغداد أْينَك ِ 

 من قوس ٍ ومن قزح ٍ 

 لم يبق بعدك ِاأل الحقد والندم   

 يا أنت ِ يا أ منا األسمى 

 موحدة ٌ 



 بالحسن ، لكنما ابناؤها انقسموا 

 ياشّر ماابتليَْت بالقحط 

  نخلتها

 ونال من َعْضِدها االقواء  والسقم   

 بغداد ياروحنا األندى 

 بنشوتها 

 أنت الجراح ومن بلوائك ِ النِعَم  

 ياصبح بغداد 

 قد شحت سحائب نا

 والليل أطبق واألسقام تحتدم   

 واستفرد الحزن بالدنيا 

 وأقعدها

 عن المكارم ، ال طيب ٌ والشيَم  

 وبات في عاصف النيران 

 مركبنا

ً عمضيّ   بجبال النار يرتطم    ا

 وآنست ْ زمرة ٌ 

 نها اختطفتأفي 

 روحا ، وقد فّجَرت أجساَدها الب َهم   

 ، شعبي غريق   دم ٍ 

 أشالؤه   ِمزقٌ 

 وليس ي عرف   منه الرأس   والقدم   

 وكل ما أّملته   

 من أصالتِه

 شرائع ٌ، بات باإلجرام يتِسم   

 أين الحضارة   من نور ٍ 



 ومن عبَق ٍ 

 س االّ الوبا يجتاح والعَتَم  ولي

 وضالعون بخنق الناس 

 قد هدروا

    كرامة الشعب ، ال خلق ٌ والقيَم

 يمايزون شعوبا ً 

 بين س نتِها 

 وشيعة ٍ ، بل بحبل هللا ما اعتصموا 

 فال التعايش حبا 

 من سجيّتهم 

ه م     وال التحابب في األديان نهج 

 الهادمون بيوت هللا 

 قاطبة 

 أناجيل الحياة ه م  والحارقون 

 فبعضهْم مرتش ٍ 

 والبعض مرتزق ٌ 

 األطفال كلُّه م    دِ وبائعو أكب  

 قم ْ ياعراق 

 وهدْم ألف َ قاعدة ٍ 

 كّل يوم ٍ يسقط الصنم   ، وان تقْم 

 قم ياعراق وأطلع 

 من مبازغها 

 شمساً ألروع شعب ٍ ضّمه  رِحم  

 ليت العراق 

 يعيد الدهر  بسمته

 مال تبتسم   وهل حراٌم على اآل



 وأن تعود له الدنيا 

 ببهجتها 

 والعش ملتئم ٌ والشمل ملتحم  

 وتستعيد   ماليين ٌ 

 نواظَرها 

 من بعدما سَملَت ْ أنواَرها الظلَم   

 وللتبغدد روح ٌ 

 التفارقه   

 ال الموت   يقوى وال يلوي به العدم   

 تبقى نسائم بغداد ٍ 

 ودجلتها 

    بالزهر فّواحةٌ بالفجر تعتصم

 بغداد روض األغاني 

 والشذى عبَق ٌ 

ل م    وأرضها المرتجى والملتقى الح 

 وللنؤآسّي ِ والخيام 

 في يدها 

 مايرفع الكأس نخبا حين نلتئم  

 بغداد شمع ٌ وأوراد ٌ 

 ال ً وكأس طِ 

 من النجوم ، وجمر الشوق والنغم   

 بغداد قيثارة الدنيا 

 ورقصتها

 و) كارمن( العشق، تعرى حين تحتشم   

 والفيلسوف له في علمها 

 شه بٌ 



 وللنطاسّي ِ من أسقامها ِهَمم  

 بغداد صناجة للشعر ، 

 كعبته   

 حان  المباهج ، منها الكْرم   والكَرم

 ليت الحصيري ّ 

 والبّراق ينظرها 

 وكيف بالوحل غدراً ديست الِقمم  

 ود َس بالس ّم 

 في أقداح عاشقة ٍ 

 فربما الموت يحييها كما زعموا !

 داد البأَس بالب ْهتان بغ

 يوصمنا

 وغد ٌ، وبالكفر وااللحاد ن تَهم   

 شياِت لم تجلْب لِ غير المِ 

هم  عمائم 

 هي الرماح ورعب ٌ قاتل ٌ ودم  

 هم الجحوش  ، 

 عروبيون ماأِلفوا

 غير المسالخ ، غّدارون لو حكموا

 وغير منطلق االرهاب 

 ماعرفوا 

 ودون قتل شعوب األرض ماختموا

 انهم وهم ٌ سحقا لهم 

 تحركه

 جهنٌم ، وهي من وقد ٍ مصيرهم   

 نحن الحياة جنان ٌ 



 في مناكبها

 وهم أفاع ٍ بلذع السم تضطرم   

 نحن األغاني نشيع الحب 

 في ولَه ٍ 

 وهم عن السعد واألفراح قد عقموا

 نحن األماني ودرب السلم 

 منهجنا

 وهم متى تغتلي أحقادهم حمم   

 شرق نحن الغد الم  

 طالع ه   البّسام 

 وبالتخلّف قد قاءت بهم نظ م   

 نحن البنفسجة الشّهاء 

 عاطرة ٌ 

 وهم سيوف ٌ من األزهار تنتقم   

 وللعراق وان رّكت به 

 كتِف ٌ 

 عهد ٌ بأن ْ سوف يعلو الحب بل قَسم   

 البد أن تمطر السلوى 

 بشائرها

 ويرتقي بالشهيد الِعْلم   والعَلَم  

 ياشاهقا ياعراق المجد 

 أنت لنا 

 منارة الفكر والنوروز والهرم  

 تبقى وشعبك في كف العلى 0

 قدحا

 يسقي )جراح ضحايانا ( فهن ) فم  (



 أّرخ بأنك عمالق ٌ 

 فتكَت بهمْ 

 فالبحر يصمد والقرصان ينهزم   

 وأكتب لنصرك تاريخا 

 صحائفه

 . القلم    مجٌد واْن خط ّ دمعاً ذلك
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  هِ إسقاط جنسيتِ  اهري إثرَ الجو  

 

  د  جّ مَ هو الم  

  ه  جانب   والمرهوب  

 ه  من الطيب ال تحصى مناقب   فيضٌ 

 هو األثير على الدنيا ، 

 ه  روائع  

 ه  ت تلى ، وتسمو إلى األ خرى مواهب  

 راح يهديه  وعبقرٌ 

 وريدته

 ه  فما ارتضاها وقد عّزت ذوائب  

 هو األهلّة 

 واألقمار طلعته

 ه  والدنيا كواكب   الشمس   وعرشه  

 هو العراقي  من شذوى 

  عراقته

 ه  النخل واخضّرت ترائب   تالقحَ 

 وإنه دجلة الخير 

  التي خلدتْ 

 ه  بل الفرات وما غنّت قوارب  

 بل الرنين المدّوي 

 في أضالعنا

 ه  نوائب   ومهجة الشعب لو شابتْ 

 منارة الفكر 



  ال يفنى مؤذنها

 ه  للناقوس راهب   رَ ـّ وال تنكّ 

 َش مقصلة الجالّد لم تخ

 قامته

 ه  صاحب   والفجر   ه  ـ  مهرت فالليل  

  والوجهة الشمس  

  هاعلى فمِ  مكتوبٌ 

 ه  لحن الحياة ... إله  الشعر كاتب  

 هو المدّوي 

  نا سكنتْ إذا أرواح  

 ه  البدر صاخب   كالموج غطى جبينَ 

 وما له ظل أخداٍن 

 ح ٍ سوى شب

 ه  مواكب   "تسمو"سوى أبي الّطيب ال 

 دّوي هو الم

  لو يدق عصا، كعيسى 

 ه  ال نهّدت جوانب  ، موسى على البحر 

 ، بالقريض  ومدع ٍ

 الزيغ صولته

 طاحت صواريه وانهارت مراكبه  

 ليلى  بَ ح   ومّدعِ ٍ

  ه  وهو فاقد  

 جالبه   والمجنون   لن ي ّدعى الوصل  

 ياابن الفراتين 

  عذراً لست  عن عبثٍ 

 ه  شعراً أ واتيه أو مجداً أ واكب  



 ح ك السمْ ـّـن ظلم

  هالي روح أ كابد  

 ه  محطم القلب كابي العقل ذاهب  

 زعمت  أرقى لهاروٍن 

 وحاجبه

 ه  وحاجب   وأنت وحدك هارونٌ 

 عجائٌب هن سبع 

 أنت ثامنها

 ه  عجائب   من قال عالمنا سبعٌ 

 أنرت للشعب درباً 

 أنت جذوته

 ه  وصنت للقلب جمراً أنت حاطب  

  على الصليب يسوعٌ 

  ىمحتٍف بذر

 ه  ه المدماة صالب  وتحت أقدامِ 

 بل النبي قريشٌي 

 تقاذفه

 ه  حجارة وشميم المسك الحب  

  بل بروميثيوس  

  وقّاداً على جبلٍ 

 ه  يذكي الحياة ، ينير الفكر الهب  

 آمنت  بالموت 

  خلقاً نستعيد به

 ه  أجسادنا من رميم سال ذائب  

 بالنار يحرق فينيٌق 

  على كبرٍ 



 ه  لفذ واهب  جسماً وكوم الرماد ا

 كذا الشهيد سيوف الغدر 

 في دمه

 ه  ونشوة الخلق واإلبداع دائب  

 أبا الفراتين 

 ني ببارقةٍ أنجدْ 

 ه  مذاهب   من القريض حنيفاتٌ 

 على صراطك ثّبتني 

  وخذ بيدي

 ه  لكوثر النبع تحييني أطايب  

  فسومر النهر لي روحٌ 

  وفي شفتي

 ه  الطعم راسب   إلى اآلن عذب    ٌلوحْ 

  ن بابلَ أنا اب

 باب الشمس منتجعي

 ه  والنخل مجدافي الغافي وقارب  

 ها نحن من كربال حزٌن ، 

 ومن نجفٍ 

 ه  شعر ، ومن بابل عشق نغالب  

 قد أثمر الجرح فينا ، 

  وازدهى شجراً 

 ه  ومال غصناً وقد رفّت ذوائب  

 إّن الحداد عراقّي 

 إذا ا متحنت

 ه  فواتح الدمع منه أو مناقب  

 الغالي  " مجواهر الكلِ "



  له طنبٌ 

  ه  يصاحب   مجدٌ  " أخي جعفر"وذي 

 وقد أضاءت على دنياك 

 من نجف

 ه  تجارب   بالمكرمات غنياتٌ 

   ٍوكنت نبراس حق

 به يئتستض

 ه  سوح النضال فخاضتها كتائب  

  غولٌ  في كل منعطفٍ 

  يحيق به

 ه  ذئٌب يعاديه أو أفعى تناصب  

  حتى تحّشد فرعونٌ 

  وزمرته

 ه  ت مشاجب  مأجور كٍف بذيئا

 حتى تملّى غريب الدار 

  محنته

 ه  واستشرت ثعالب   وأوحش الليل  

 حتى ارتمينا 

  على منفى الجراح ومن

 ه  ت توابيته ضاقت حقائب  ـّ قلّ 

 حتى تدنى عكاٌظ 

 هِ في تجّشم

 ه  نجم المساف وقد باءت غرائب  

 فال قصيد المنافي 

 ً  مجلٌب وطنا

 ه  وال النصير بكردستان جالب  



 داد واأل م بغ

  قد رّك السفار بها

 ه  يوم الطعان وقد أقعى محارب  

 وما انتفاضاتنا األعتى 

  لها جبلٌ 

 ه  يستنزل النور كي تجلى غياهب  

 ظلّت محاجرنا فرغى 

 يجول بها

 ه  صمٌت ، ِسماناً إذا دبّت عناكب  

 وفوق قمة بركان 

 لنا جسدٌ 

 شاخت تضاريسه  خابت مآربه  

 لكن ومهما بلغنا اليأس ، 

 تهذرو

 ه  ت خشى عواقب   فإننا أملٌ 

 ظل الحسام شعاعاً 

 في ضمائرنا

 ه  الذي طالت مخالب   يّدق كفّ 

 أبا الفراتين لم تبلغ 

 حضارتنا

 ه  عمقاً إذا النسغ لم ت عقد مسارب  

 وأنت نسغ  عراقيين 

  روعتهم

 ه  من سيب فكرك لو ينثال صائب  

 إن العراق تمنى 

  في قرارته



 ه  نخاطب    ٍلو باسمك الفذ عن نبل

 فأنت جنسية األرض 

  التي منحتْ 

 ه  لنا األصالة فلتخزى أجانب  

  ٍ لو مّسك الورد في شر

  أ خاصمه

 ه  أ حارب   ٍ في ضر "الالّت "أو سامك 

  "تباً لهم " 

 إنهم لإلثم شرذمة

 ه  سالت أفاعيه وانبثّت عقارب  

 توهموا الشعب 

 غمداً ال حسام له

 ه  ميتاً نواريه أو غراً نعاقب  

 ستنزلوا دم أفذاٍذ وا

 عباقرة

 ه  هم ثروة الشعب قد ديست نجائب  

 "تباً لهم  "

 حاربوا خلقاً نسود بهم

 على البال ، 

 ه  واستضافوا من نحارب  

  يئهم الرب

 على أبناء جلدتهم

 ه  ئ جذيمات مشارب  يهم الخب

 هم الخداع 

  سراٌب ال ضفاف له

 ه  هم التراب الذي طاحت خرائب  



 هم األكاذيب 

  ٍ صر ومن خبلمن ن

 ه  بان كاذب  "اقتدار  "من ادعاء 

  كهتلرٍ 

 مقابره يدتْ للسما شِ 

 ه  وكاد يثقب  عين الشمس ناعب  

 حتى انبرت 

  راية قادت مواكبنا

 ه  نصيرة السلم فانهارت مواكب  

  حتى زحفنا لدفن الحربِ 

 جثتها

 هقمامة العنف والقتلى زرائب  

 حتى كتبنا 

  على أثباج ملحمةٍ 

 ه  يروق السمع صاخب   لحن الحياة

 حتى ركزنا 

  بصدر الليل مديتنا

 ه  راكب  فطاح عن صهوة الرهوان ِ

 زوٌر متاريسه 

 وهٌم معاقله

 ه  كذٌب مزاميره ، رمٌل مناصب  

 أبا الفراتين 

  من واٍد ومن قممٍ 

 ه  يا ذا الهالل الخصيب الذهن ثاقب  

 بل شاعر األمة الكبرى 

  ومهجتها



 ه  عب  ضوٌء ، وتبّانة الدنيا مال

 الزال في الوطن الكابي 

 وحلكته

 ه  ك نجٌم انت جاذب  روحِ  دِ ـْ من وق

 نّور لنا إننا  "

  "في أّي مّدلَجٍ 

 ه  فاقت عن الوصف سوداء سباسب  

 أرسل إليه أبابيالً 

 تلقنه

 ه  سر الحجارة فالسّجيل ضارب  

 أما تنّزلت أشعاراً 

  على جبل

 ه  طاحت سفوحه وانهارت جوانب  

 أبا الفرات 

  ٌ ولي بالشعر منزلة

 ه  تنمى إليك ، وإن بانت معايب  

 بهدي خطوَك روحي 

 ً  تقتفي وطنا

 ه  ما مات سيّابه أو ضاع سائب  

 فاليوم خمر 

 لمن يشقى وفجر غد

 ه  أمر بكيس دم تفدى ضرائب  

 وأنت سقراط أشواق 

 هننادم  

 ه  نساكب   يه بل سمٌ نزجّ  كأسٌ 

 "جان دارك " قّدست 



  ً قرباناً ومحرقةً 

 ه  لجسم في النار قدسٌي تصالب  وا

 آمنت بالفيلسوف الحر 

 أنت له

 ه  وللبهتان شاجب   نصير حق ٍ

 م ولست  بالبدوي الجهْ 

 يسحرني

 ه  غبراٌء ت واثب   داحسَ  كميت  

 آمنت بالسلم 

  أزهاراً ترّف على

 ه  حباحب   صدر الحياة سنيّاتٌ 

 ولو تأملت  سر الكون 

  ينعشني

 ه  جمال دنياه من سحر غرائب  

 تفحصت  ناموس الشعوب أرى نوا

 إن المحبة َ 

 ه  ناقوٌس يخاطب  

   َ ولي كطرفة

 تلوح على أطاللً 

 ه  كفي ، وزقي رياحيٌن مساحب  

 ولي بصومعة الخيام 

  ٌ زاوية

 ه  كأٌس أ ساقيه أو نهٌد أ داعب  

 ولي العراق صليٌب 

  فوق جلجلتي

 ه  كابوس عشق دبيب الروح غائب  



 إن العراق 

 حبٌ ومهما ضاق بي ر

 ه  والعالم الشسع قد ضاقت رحائب  

 أنى تنائيت 

 باألشواق يدركني

 ه  وّدت كواكب  ما ابيض ليلي وما اسْ 

 مهما بمحرابه صلّيت 

 ينكرني

 ه  تهمي دموعي ولكن ال أ عاتب  

 حسبي بخديَّ زهراً 

 رحت  أفرشه  

 ه  عسى يدوس على خديَّ كاعب  

 حتى دوت صدحة التاريخ 

  وانبثقت

  ه  خشى لواهب  على شفاهك ما ت  

 معلّم الدهر واألجيال 

  أطلقها

 ه  مثالب   بأن ستردي بطاغوت ٍ

 مازال فينا من األحقاد 

  ٌ مأثرة

 ه  محى مطالب  ـ  الحقيقة ال ت دم  

  الفداء   لّ ج   "

 ه  صاحب   لد  ـ  الخ لّ وج  

 "ه  وما ضاقت مذاهب   ضاق الفضاء  

 



******* 

12/5/1995  

 * نشرت في جريدة الوفاق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

... ال استجير بذي دنيا  

 

" كنت اعمل مصححا وقارئا عند الجواهري ... ولقلة اجري ازاء 

ما الجهود الهائلة التي ابذلها ، كتبت  ، بوقتها ، هذه القصيدة متبر

  وحزينا .

 

 ال استجير بذي دنيا 

 وأعترض  

 والمرض   ومني الفقر   منك النقود  

 يامغرضاً ليس لي 

 غرض  من جنة ٍ

  في الوكر لي عوض   وليس من وحشةٍ 

 وما أنا لرنين المال 

 أنتفض  

 م نقضواتهما لي بقوم إذا وافي

 وإن رضيت 

 بما لم يكرهوا رفضوا

 حسبي الظما من شفوف الكأس والرمض  

 والشعر أفنى به 

 حزناً وانقرض  

 فظفلست بالمجد من دنياي أحت

 دي قعيد به وح



  لو كلهم نهضوا

 دهر منقبض  أنا الحزين طوال ال

 قلبي مليك على العشاق 

 ! . ي فترض  



******* 

1988 

 دمشق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ... حرٌ 

 

مسجوٌن  وجسميَ ٌر ح    

  ومكبول  

مخبول   والقلب  والروح مجنونة ٌ  

 وقامتي 

ها       رعشة التابوت مسند    

ل  وه محمعلى كفيّ  أنى مضيت    

  والبدر  

 كم عانقت كفيه نافذتي        

مبلول   الخدّ  ن تهمي وسفح  العي  

 وأنت ياقمر األقمار     

 ان قطعوا     

 شعاع روحي فعمري فيك موصول  

نيازهرة في فضاء الكو  

 أمنحها      



 عشق الفضاء وباب الكون مقفول   

 ياعشق زارعة النوار 

  دمي جفّ 

  مقتول   ولم يزل يتمنى القتلَ 
   

                   

******* 
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 عراق المسالت والعتاب

 

كل  . كل االكبار والتقدير الى الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري  

اعتبارات االجالل والتوقير لسني عمره الضاجة بالنضال والغيرة 

لها والمواقف الصعبة لآلالم التي تحمّ   مشاعر المواساة الوطنية ، وكل

، لكن هناك من نال منه لهذا القلوب معه  قوية كانت ام ضعيفة ، كل

دون سواه . ازاء الموقف  االعتبار او ذاك وهناك من عاتبه لموقف

شاعري  من حلبجة كان لي قصيدة انتشرت في دمشق كتبتها اثر لقاء

مليئ بالشجن مع المسرحي العراقي المتألق جواد األسدي الذي يبكي 

الزلفى وهو يستمع بألم الى اغنيةالحناوي"شممت تربك  العراق

األسد " . انتشرت القصيدة في سوريا  والملقا " و " سالما أيها

وتبرما ضدي . اليهمني ما  ولبنان وأثارت اعجابا واتفاقا معي وكراهة

 . يقال بحقي مدحا او قدحا . يهمني ان اقول ما اريد وأمضي

 

 

 

 

 التشعر       أنتَ     أَمْ     أتشعر  

 ذا   سكوتكَ    بأنَّ  

 مضجر  

 صادحً   فم  الضحايا  وجرح

 الِدما   جانبيه   على

 تقطر  

 صولةٍ   ذو    بالشعر     وانك



 غمده   من   ألنكَ 

 الخنجر  

 الدنا عبقريّ    دهى  فماذا

 صمته      من    تبرأ

 عبقر  

 الماء  مع   تساوى

 تْهطال ه  

 وحِله الكوثر    من   كان  وقد

 شمسا   عهدناه

 لديجورنا

 يقمر       صبحنا   على   وأفقا

 توفي

 طاعنا    يزل   ولّما

 مع الضيم  حضورا

 اليحضر  

 صمته  بعيدا عن المجد في

 تعامى

 نبصر     فضله   ومن

    سالحا     أيغدو

 ومضة   بال

 ي كسر       ظله     مسَّه     اذا

 الفراتَ   أينسى

 كرمةٍ    أخو

 اليذكر         البساتين     وأ مَّ 

 بليَل القروحِ 

 ذوى    قعيدا



 والي زهر       الجروح    ندَّ يَ 

 سالمً 

 ت فتدى  قامةٍ     على

 الس كَّر         لقبلته       أرتآها

 الفرزدق   أغاني

  من ثغره

 أظفر     كفّه      على   جريرً 

 النبيين    وسحر

 في شعره

 ال يشعر  النبيين    وأيُّ 

 العراق انتضى    نزيف  بأن

 سحائبَ 

 تقطر     روحنا   من

 دمعة  عن  لعشتار     جفنو

 تمّزق

 واألبهر        والقلب

 فكم من حسين بكت كربال

ٍ   من   وكم  علّي

 ي غدر      بها

 مارقً     سّمه   ن ٍ سَ وكم حَ 

 مسلمٍ    وكم

 يكفر     مرغما

 خّضبَت أرَضها   وكم جبهة

 نضارتها     وباسَ 

 األحمر  

 تكترْث    ولم  وجفَّ 



 ثاكلً 

 أصب ر    خافق ها    الصبر   من

 وأضنى الثواكل

 من لم تجدْ 

 ي قبَر     به   للفقيد       ثرى ً 

 فراَح كما طائرً 

 الفضا   في

 يسخر    نصلهم   ومن    جريحا

 الحياة " " فْهد فأقوى من الموت

 أكب ر  بل  الموت  من   وأعلى

 

      شاعرٌ    لمن

 اليشعر      حيث

 الينظر    حين ناظر    وذو

        تموز         أأنجب

 اعّشاقَن

 كي ي نحروا على لحن صمتك

    سكوتك    لماذا

 نكبةٍ     في

 يحفر     بأجسادنا مـْ قكس  

   خوفا   تغاضيت

 تجتنى   فقد

  رقابٌ 



 ت هدر     دماها غدا

    سنواتٍ   وخفَت على

 ذوتْ 

ها    اذا  الذابل  األصفر      هزَّ

 !    شعرا   تباخلت

 وصيرته

 التكثر     ك تِ قدر  قوْ    على

   شوقا   شئتَ   ولو

                             تدانى فمٌ 

 لمنب را كألقدام     وسار

 تغاضيَت حين 

                                     استجرنا أسى

 وغيظا

 فكرهم أجدر     بمن

 عسى دجلة الخير

 تصغي لن

 علينا    حنوتو

 "جعفر      أخي"

     القريض  له  إ  فأنتَ 

 الذي

 المحشر   بوقه  في  قامَ   أذا

     لوجئته   هو الشوك



 وردةٌ 

 لو دستَه أخضر   الرمل  هو

 لماذا سكوتك 

 أن البذيءَ 

 المنكر     ويستنكف    سيأبى

 فذي قبالت العراق

 تارتم

 ت سجر      بمحرقةٍ      شفاها

 هي الحرب 

 أوحى بها مجرمً 

  ومستهتر   ً ووغد ذميمً 

 مئذنةً    حلبجة

 تْ ناشد

 الّخي ر    ناقوس ها     وناداكَ 

    منك  وال زاجل

 لها     يهفو

 تخطرً     او غفلة الحلم    مع

  جنحه   على    ت شد

 قبلة

 األسطر    كفّه  في   وتدمع

 اليفتدي     قصيدك

 موطنا

 اليحضر      زمانِك   ومهدي



 مكوثك    هباءٌ 

 دونه    من

 أو ت قب ر  عشت  أذا   سواءٌ 

 

 الفذ    نكولبنا

 اليفتدى

 النّي ر     لبنانك   ؟    ببيتين

 أرزه  وقد كنت من

 نجمة

 ت بحر      جرفه   على   شراعا

 ليل   وشقراء

 كفّها    على

 تسكر    ثغرها    ومن     تعبُّ 

 ً  لخنسائها      فتبا

 فارس

 األزور       لخولته     وسحقا

 ألحفادنا    وتعسا

 أنكروا

 ت ذكر       معاركها      جسورا

 يؤنسنا      نهاجر

 المهجر  

 والميسر       النرد      وطاولة

    بخور   عراق

 الدنا  لمجد

 النار    على

 تناهبه      كليث ينثر    رفعةٍ   من



 مارقً 

 يزأر     الدنا    ورغم   بسفكٍ 

 يشق  وشعبي

 ركبتيه  على

 ي عذر       كبوة   وعن    طريقا

 ،   فارس ه   نام   اذا

 مهرةً 

 يصب ر    ظمأٍ     على    بنبلٍ 

 عن خطبه  شاح  وأن

 شاعر  

 واألَشعر    الشعرَ   القائل    هو

 معصميه      وفي

 مفاتيحه

 ت كسر     وثبةٍ    وفي     تضيق

 النصير   بكف  كنسر

 األَبيْ 

 ت ْؤَسر    كرديةٍ   حقدِ     وفي

 نخلة   كما

 أهواره  حيث

 ت زهر       جراحاتها     برغم

 فوهة الكيمياءِ    منو

 ارتأتْ 

 تعب ر    خلسةً          فصائل نا

 بالرحم  لتوصل

دوا  من ش ّرِ

 من ب عثروا  األ م     وبالوطن



 صروف   وان كسرتنا

 َهَوتْ 

 يسقط الوحش والقيصر     ولم

 ترمقونا       فال

 بوخزاتهن

 لو تبت ر   من السيف   اأَلَحدِّ 

 من شهيد  وكم  نموت

 قضى

 ي عذر        موته  على    تمنى

 عيشنا   ومن  شهيد

 أجدر  

 أفخر     امجادنا   فخر     ومن

 سالطيننا

 ثراه     لوتدانى

 ومن     أقلُّ 

 أصغر          كعبه

 االشعر  هو   شعرا   قلت     اذا

 اشتهارا   ورمت  

 األشهر    هو

 لحمه     من   تجّسد     عراق

 النخل      دمه  ومن

 يخضوضر  

       صغرنا    وأِما    شهيد



 غدا

 نكب ر  اسمه     بوقع ،   بعين

   صدغه    ومن   تهاوى

 وردة

 تضوع،

 العنبر         وينفرط

 ومن ثغره المسك  

  مّرغوا   لو

 لو عفروا ومن صدره الورد

 تضافَر         ومهما

 أسيافهمْ 

 الطعن في الظهر أو توغر    من

 تقادم       ومهما

 الهامنا

 والمصدر    النبع   بفهد ٍ هو

     !   كبونا    ومهما

 فأجسادنا

 تعب ر بعضها   جسوٌر على

      دمنا     وفي

 قادم   مارد

 دمروا    اذا الدمار     وليد

   صوارم



  في احقب ت رتجى

 ،والتحقر      تسمو حوازم

  ياوتدا  شراهين

 انهم

 ت نحر    لو    بنعماك تهتف

 قولك المجد ،  ففي

 صفصاف ه  

 !!! ي ثمر      ولكنه   ،   قتيلٌ 

    طالك  وان  أشمٌ 

 الواطئون

 ببلوى ،

 وأزرى بك المهجر  

    قارعتك    اذا   ونسر

 السما

 وكابدها

 عرقك األنسر  

 الت نصر      أنت    لو   حنانيك

 السنين   نصوم  

 نفطر    وال

 

******* 

 

 31/3/1990في   كتبت*



تحت اهداء : في  5/4/1990ي نشرت في جريدة النداء اللبنانية ف*

 وعطاءا جديدا عيد ميالديكما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ... هالجواهري في ذكرا      

 

                    

 

 حبيبي على ذكراَك ماجّف ناظري

 ومالبستْ 

 مشاعري  غيَر السواد

 حدادا على أطياف دنيا خبرتها

 تالشى  سرابا

 وعابر ِ    بديدٍ   عن

 آلهة الضيا فلم تك  االّ الشمس

 وما كان ربَّ الشعر

 االّ الجواهري

 مبسمي وكفنت  أفراحي وأغرقت  

 قديٍس    بأحزان

  ِ شاعر  وآهات

 أدق الكأس في عتمة الدجى ورحت  

 بكأسك

 القتيل بحاضري واالمس  

 وابكي وحيدا في تكاياك مبعدا

 بمنفى المنافي

 دمع  عيني  مسامري

 أضلعي  تلبّس   رصافيٌ   حنينٌ 

 في الآلمنتهى  احلق  

 آسري  وهو



 لها  انتمي  التي  فأنت سماواتي

 نوارَس ،

 انك فاطري  حتى خلت  

  ٍ اغلى خواتم  كنوز  المجد  حبتك

 فردوسٌ   وصانك

  ِ االساور  بأبهى

  ًتالمعَت رغم األنتكاسات نجمة

 بأسمى مكان ٍ 

 في الكواكب ساحرِ 

 وصرَت لروح الشعب

    شمسا دفيئة

 المآثرِ  "لّي ع" دربا   له   تضيئ

 نصرته  الكارهين   برغم رماح

 عراقا

 الغدر ، رغم الخناجرِ   برغم

 عهدَت به ان يبلغ الفجر والندى

 ويرقى بقرص الشمس

 فوق المجازرِ 

  ٍ ابا كل طيٍب في الفراتين نافح

 بطلع ٍ 

 عثوقّيِ البواسق عاطر ِ 

 مزنةٍ   دون  لقد عبرت غيماتنا

 االشباح    تمأل  كما

 خيمة ساهر ِ 

 عاما  ثمانون

 هافي كفاحِ   ثرة



 في مقابرِ  في سجون وارتمتْ  جثتْ 

 المنفى  يزل  ولم

 يراكم صمته

  ِ فاجر   مواخير   في  بغايا  ركام

 يخط لنا األوهام

 والنحس قائدٌ 

 تاجرِ    ببزة  ذئبٍ   عن   تكّشف

 بعاشق  فليس  الدنيا  اذا عشق

لّى"  في  ثارَ   نْ إو  " الج 

 فليس بثائرِ 

  ٌ وفكرة  انجبته عصرٍ  ب  أكاذي

  ٌ خرافية

 حافر ِ     بأقذر   ديستْ 

 وشعبي رماٌد في رحاها مبددٌ 

 عظامٍ   هشيم  

 خواطرِ   كسيرِ   في

 وان اخا الحرب الذي نبتلى به

 بذاآتٍ     سليل  

 عواهرِ     نغيل  

  ٌ المآسي هتيكة  امتدادات نّ إو

 " اانجبتن "  لقد

 عاقرِ   اثر  عاقرا

 تعلقوا  الحصار  في  جياعا نّ إو

 بموتٍ 

 قادرِ   بقدرة  عاشوا  وقد

  بأم معاركٍ ى تدع وغىً  نّ إو



 تدعى   نْ أب  حريٌ 

 الخسائر ِ   بامّ 

 وان بالدا رأسها الشمس اصبحت

 تطأطئ في ليل األسى

 دون آِخر

 بالدك مثل القدس مولدها التقى

 تحيا   ولكنها

 كافرِ    بأحضان

  ٌ ظميئة  سجن العاشقين  بالدك

 اسيرٍ    لسحق

 مهاجرِ   لقتل  او

 كلما  القبر  الى  بالدك مفتاحٌ 

 األ مِ   لعطرِ    يحنّ 

 المسافرِ    قلب  

 عراقك منفى حاضري وحضارتي

 ومشنقتي

 وطائري   في الغربتين

 سالسلٍ    كسرَ    طيع  يسْ    تمنيته

 عزيفٍ    بابهى

 رنين القياثرِ   من

 يقوى   تمنيته

 حفرةٍ   ردم  على

 للمفاخرِ     قمةً     عليها    ليبني

 يجنح   للسلم   تمنيته

 للسنا

 ، للمآثرِ   للوفا    البرايا   لحب



 هِ بحسنِ    النبيّ   يصطفي ظلّ  نْ أو

  ٍ عليمن   يستقيها   نْ أو

 باقرِ و 

     يتملى في  نْ أو

 هِ جبين يسوعِ 

 ناصري    المحبة   شمولي  هالال

 التباين مجلسا  رغم   يجتبي  نْ أو

 ويحيا  صاني  

 المنابرِ   باختالف

 م ٍ صوار ونبض راهين ٍ شبروح 

  مناصرِ    للكادحين   فمٍ   وكل

 رفعةٍ    وعشتار   آشورٍ    بأمجاد

 نوروزٍ   ونيران

  ِ وع ْرِب المفاخر

  ً فأوجع ماتلقى النفوس نكاية 

 افراد   معزة" 

 "أكاثرِ   بذلّ 

 هاعاما راح ينعى نجومَ  ثمانون

 العشرين  ثورة  الى

 ! ِ شائرالب بوم   

 نضيج ورودها   من  ولم يتقدم

 ازاـّ وخ  سوى الشوك

  ِ وناظر بكفٍ 

 ولم يقتعد عرش الفراتين شاعرٌ 

 حكيمٌ 

 التآمرِ    نهبَ  باتَ    ولكنْ 



 شلةٍ   بعدَ    ٌشلةٌ    لقد حكمتنا

 فينا  ساد  كما

 ماكرِ   وابن  ماكرٌ 

 ظالٍم مكفنا   في   عراقا  نّ أو

 جديرٌ 

 هرِ الزوا  النجوم   بأطواق

 من يتامى حروبه  عليه  أهالوا

 ، دموعا

 ساحر ِ   أراجيفَ   ٍن رعبومِ 

 ، والموت فشب مع األرهاب

 هصدر  

 ناغرِ    دّ ج    ناغرٍ   بجرحٍ    طعينٌ 

  ً كأن حسينا

 رأسه  بالرمح  ش ك

 البواترِ    بالسيوف  يداه   وح زت

ً    كأن  جرحه  ليلة   ذاق    عليا

 عدا الطعنة النجالء

 درغا   غدرة

 الشيوخ من البال   ياشيخ  اعيذك

  ٍ زيف اوراق  ومن

 المقامرِ    بكفّ 

 الدما  ق ِ عاش مستنفرٍ  ومن قاتلٍ 

 ومصاصها

 والحناجرٍ    عرقها  من

 نبعه   االساطيل  دون  ٍ ومن وطن



 دجلةٍ   ومن

 ضاعت بليل المخافرِ 

 شملها   تبعثر  ثوراتٍ   ومن نهج

  ٍ اقالم   وخيبة

 حاضرِ مَ    فروص  

 تحتها  السم  ، قد عشعشفية ٍوكو

 افاعي دجىً 

 في الضمائرِ    ًلّداغةً 

 زاهدٍ   جبة   تحت عميلٍ   فألف

 جاسوٍس   ومليون

 تاجرِ   بهيأة

 وان عبيد المال

 صفوفهم   والمّ 

 وداسوا على الشلو الكسيح المحاصرِ 

    انتصارا  وع دّ 

 ولحمنا  نباد نْ أ

 نيوب الكواسرِ  نهديها   والئم

 " اراقتد " بكل

  ٌ مسلة  قد تهاوت

  مدى العمر عاثرِ  دادا على حظٍ حِ 

 وطاحت ثكاالنا على النار أكبدا

 هانتْ   وأفئدة

 على كل ساجرِ 



 الضحايا دماؤهم دس  ـ  وخذ مثال ق

  ٍ نهارأ شواطئ  

  ازاهرِ  ومرج  

 ومازال كالتمثال في البرد ساهما

 ومن دون تأنيبٍ 

 ضمير  العساكرِ 

 وتكتب كردستان  

 ةاعتى قصيد

 ومحابرِ  ادمع ٍ   من  الدما   بأسمى

  ٍ جائعٍ ثورة    صنعاءَ   على ورانتْ 

 على السودان ودّوتْ 

 ثائرِ   غضبة

 لشاهدٌ     األشم   الكنانيَّ    وان

 على الفقر 

 عصر اكتناز الجواهرِ  في

  ٍ وانغام سوريّا على ثغر بلبل

 واشواقه

 شمل الحرائرِ   جمع  في

 ومازالت األرض الجحيم زالزالً 

 تردي   مخبأةً 

 األباطرِ     بأعتى

 أ حيلك ياشيخ الشيوخ الى األسى

 جباال

 بأظافري  هدمها  أ قاسي

 يقودني   كالرشاء  بشعرٍ   عنىأو



 لحتفي

 دعى بشاعرِ واال ّ لست ا  

 القوافي بدمعةٍ   يارب  اناجيك

 تواصلني

 يقطع دابري  والموت

 "جعفرٌ "  فعندي من األسقام في الروح

 العين  أٌخ ال تراه

 ! يسكن ناظري

 وتحنان  خنساءٍ 

 مشوٌق لصخرها

 الخد ماطرِ   حارقِ   هتونٍ    بدمعٍ 

 لعشرين عاما

 طاف رفراف  وجهه

 جائرِ   الوهج  ظالم  بشوقٍ   عليَّ 

 هامتي  على كسر  يقوى  بمغتربٍ 

 ومجتلدٍ 

 خاطري   يعنى بكسران

 "بستّارٍ " واسبى  

 " بجعفرٍ "  وتبلى 

 ؟من جرائر ِ وما الفرق فيما نكتوي

 فقيد  فهذا

 ألرضه   ال جسور

 تحت ليل القناطرِ   شهيد  وذاك

 عشقا تموت  وبي غجرٌ 

 ورّحلٌ 

 بهم من وفاء البدو ، حزن العشائرِ 



 تجاورنا األحزان

 يمحلنا الضوى

 التصاهرِ    عراق   جذرا   ويحزمنا

 الكون  عريس  عراق

 بيته   والماء

 ضفائرِ   سبع  األقمار  من  عليه

 الحياة  ناموس   ان  ىعل

 وكنهها

 والضرائرِ   اضدادها  على  عسير

 معصميه  اوهت  عراقك

 سالسلٌ 

 الحظائرِ    في مهوى أحط  والقته

 شمعدانا   وكان

 الدنى  لمستقبل

 بالتناحرِ    ضالعا   غوال  واصبح

 وها انت تزجي الصمت لغزا

 وحيرة

 مباخرِ   دروشات  جنٍف عن  وذو

 فما كنت ترضى

  ً ضض لوحةان تف

 ناثرِ   كأرخص  لتطريها   وتحنو

 فتمحضها مسخا

 من الفكر آمال

 وتمنحها لونا من الكذب شاعري

 عراقيا   وكنت

  ٍ تيامن    بغير



 تياسرِ   أي  دون  البرايا  حبيب

 وصعبا على االرضاء

 فظا مشازرا

 مسايرِ    وغير    حميميا    رقيقا

  ً وروعة  شملت الدنى عطفا ولطفا

 اناشيد ٍ    بعطر

 خواطرِ   وسحر

 " نبل القراع"في  وأحللت  

  ً مبادئا

 المغاورِ   ليل  الفجر  بسيف   تدق

 ألحنافٍ   رفيقا

  مشاعةٍ  َ نصير

 ألحرارٍ     وفيا

 حرائرِ    مجير

 وان كان قد أوهى صمودك ساغبٌ 

 "وابَت بقلب شارد اللب حائرِ "

 وقد قذفوا ذكراك

 بالشوك والحصى

 مديح أكابرِ   او  بالطٍ     ليومِ 

 " مجدليةٍ "اسائل من حاموا على 

 بغير خطايا

 ؟ من ترى او صغائرِ 

 امة ٍ   تاريخ  ان  مجدا  سيكفيك

 مغامرِ   سندبادٍ   بكفَّي   شموع

  ٍ نضال  من  عام   ومائة

 نفحته



 مؤازرِ   قلب رؤومٍ   من  خرائدَ 

 سنى فراٍت ودجلةٍ أ  ابأ  وداعا

 حمورابي  حفيد

 المفاخرِ   نسيل

 فداحتي  نّ إ  األفذاذ  ابا  عاودا

 بصبري وسلواني

 وفقدَي شاعري

 وجدران سجن الروح ضاقت بزهقةٍ 

 فياسجن قيّدني

 ويا روح غادري

 قرابةٍ   او الفةٍ   عن  ال  حببتك

 رفقة  عن  ال  وصنتك

 او تصاهرِ 

 رفعةٍ    كنت توباذَ   منيفا  ولكن

 صقرٍ   على  عسيرا

 وطائرِ  ونسرٍ 

 لي  انّ   غير جمةٌ    خصال  وفيك

 لعابرِ     سبيلٌ     منها    بواحدة

 الشعب  بأن صباح

 سافرٌ     البدّ 

 موصودا رهيَن مخاطرِ   كان نْ إو

 واصفاد سجٍن سوف تغدو بساعةٍ 

 مفاتيح  فجرٍ  

 للتحرر زاهرِ 

 ويرفع قرَص الشمس جنحا حمامة

ً   لها  ويغدو  برجا



 هالل المنائرِ 

 وتحته    رمادٌ    ياشعبي   طريقك

 ذا عصفت ريح كنوز جواهرِ ا

******* 
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 ... بطاقة حب الى الجواهري

 

وتوق  الجواهري رمزالحنين يظل الشاعر الكبير محمد مهدي

  العراقيين

الى المثل السامية في وطن العدالة واالستقالل وضمان كرامتهم ، ولذا 

معروفة  به وبما درج عليه من وطنية وبطولة ومواقف فان التشبث

الشمس ان تطلع بالضوء على  هو ديدن الشاعر حين ينادي على

  العراقيين ، وعلى الرافدين بأن يسقيا األصالة والطيبة

ألبناء الرافدين . هذه القصيدة قد تشبثت بالشاعر الكبير رغم مروره 

بفترات سكوت ادت بي للكتابة اليه معاتبا اياه ) كما ورد في  احيانا

الجواهري ورثيته ( واذ اجل ذكراه اليوم فاني سعيد  وتكتاب لماذا هج

وكل عام يمر وهو في القلب ومنه  باشعال شمعة للذكرى الطيبة ،

 . نستقي ومن سواه من االدباء والشعراء والمفكرين

 

 

 تصوغني    فرات والجراح  أأبا

 وتلين في كف المنون

 صياغتي

  ً نكاية   األرذلون   مني   ّ ويحط

 نظر اللئام  يف    وتهون

 حكايتي

 انتضي   سيفك   لكنني بشفار

 وبوقد شعرك

 سوف ارفع هامتي

  ٌ خصيبة    والحياة    أأبا فرات



 انجبتك    قد

 بآية ِ    وانزلتك

 في شطآنها  هي تسفح األقمار

 القبطان  تنجب  بل

 في الدوامةِ 

 موقعٌ   ضروٍس     بمعتركٍ   ولنا

 الفقرا    لمشاعل

 رايةِ   كأجمل

 جعفٌر"" اذا تقادم   ، ا الشهيدولن

 ا لثّوار    فجحافل

 شمس كرامةِ 

ً   أرى    ال   أأبا فرات  لي ملجأ

 دمي  األّ العراق

 ومهد حضارتي

   اللهيب  صوغ   األك في

 وقذفه

 والغّدارة ِ     رمح    بال    حمما

 أأبا فرات 

 " هومرا "  لغليس يب

 الياذةِ   وفي    شمم  في االّك

  اتفر   أأبا

  ٌ كسيحة   والبالد 



 تضام دون هوادةِ   السياط  تحت

    بالزوابع   أمنن عليها

 والوغى

 واألنتفاض

 بأشارة ِ   على الزنى

 تحفزاً ’ ماحييت    منها   وتَوخَ 

  سيلٍ   وجحيم

 الهشيم مباغت ِ   في

 

****** 

 

 ودمعتي   الوادي غلوت    ياجارة

 طاحت

 تدنى سعرها ياجارتي

  ٌ موصولة  دمعة   فراتك   وكذا

 المجرى

 بدجلةِ   العراق  على خد

  ً صرخة  ال الشاعر الجبار يطلق

 تصل الشرار 

 بصدحة االطالقة ِ 

 بعلمهم    المتنابزون   كال وال

 لم يسقطوا



 في موبقات جهالةِ 

   والدافنون شهيدهم

 قد دنسوا

 مغارةِ   بليل   كلٌ    ’اوصاله 

     والجبهويون

 تناثروا    الذين

 محارةِ    بكل   الغافي لؤؤكالل

    العراق  لم يدركوا كنه

 وسره

 والتبانة ِ    في الجوزاء   المدغوم

 ا ّدنتْ    لما

 اكفهم    دون العراق

 صرخ العراق بهم اريد عراقتي

 

************* 

 

 بشتاتنا     انهم    فرات    أأبا

 يستفردون

 فنحن سوق نخاسةِ 

 تستباح نجومنا   بذرى الرواسي

 اهل الكهف  صيروم

 في الزنزانةِ 



 ليك على الغوابر ناحباوأرى الس  

    عمةٍ    ونائح   طلال

 خالةِ   في

  ً صرفة   يحتسيها  َ عروة وشهدت  

 ويشيح يأسا

 اناء شراكةِ   عن

 متجهما  معرةٍ    شيخ   ورأيت  

   الردى   لغد

 بل فيلسوف كآبةِ 

 وحططت رحلي حيث جاورني الظما

 أ م عوفَ   من

 د لضيافتيفلم تع

 وطفقت  انبش في صحارى من أسىً 

   معنى  وضياع

 امثولةِ    بل سدى

       ساطعٌ      جبينك  فاذا

  ٍ بمالمح

 منارةِ    مثل     الديباج    ذهبية

 وأشرت لي 

  " ٍ جعفر "ان فوق ساعد 



 نقش

  اعتى ثورةِ   رموز   وفك

     الشهيد    فطفقت احتضن

 مقبال

 كعبين

 راقةِ ومن اش   غبش  من

      حيا     فوجدته

 شهامةِ     بكل

 بكل وضاعةِ      ميتا    ووجدتني

 المخلّد      موكبه    ووجدت

  ً قيةر  

 ود جنّةِ     مفازة    للشمس رغم

    الظالم    هتك   البد من

 بموطن

 الفتيل له  راسي

 وجسمي شمعتي

 لينحني      الجبين    يسمو  ولتربه

 اغلى 

 جبيني  وأشرف من

 تربتي

 

******** 



 

ن    أبا الفرا تي  

 

 

    الفراتين  أبا

بلد    لنا  ماأصغى  

أََحد      أشتاتنا   عن   وال تسائل  

 أبا الفراتين 

نائمةٍ   أضغاث  من  

ولد     أحضانها   الى  يستعاد  أن  

    ونستجير بذي سلوى

 يقاسمنا

واليعد     كأس المصاب فال يرضى  

   من شاء يحتُّر لم يشرب

ى دمناسو  

المكلوم يبترد    من عمقنا  بل شاء  

     أفانين       وللسقام

بها    ينوء  

غد     دونهن  عليلٌ   الزمان  أمس  

   على الفراتين

تخايلنا      شوكاء  

 



وال لحد      مهد   فال     بالدوحتين  

   بل ديف من بلغة األحالم

 منتجعٌ 

وتد      مالها    خياما     لآلجئين  

    ركابا  اأرحن  وقد

مناكبها     من  

ثمد      مافي قعرها    ترباء جوفاء  

   السفائن   تلك

بها  السفار  ماركَّ   

ماصمدوا   الريح    في لوال ربابنةٍ   

 نمنا على الثلج 

  ٍ لم ننضح سوى عرق

 وهم بأبهى قصور الشمس ، وارتعدوا

        قاعٍ   الى  راحت تدور

 تنازعه

مسد    دهااصطلى في جي   شّماء حين  

     على أثباجها   نبض الغريق

 بدد  

تفد       الواحه      وال    السندباد    ال  

 

*********** 



 

     أبا الفراتين

مدد    عن الغادرتَ   

المدد     في صوتك العزم ال في صمتك  

    على الفيافي سراج الفكر

 منطفيٌ 

يتّقد     الوّهاج     دمك    ومن  حزنا  

    خرىالتّدخر جمرة أ  

يدا   فأن  

تستند    الجمر   تعلي جبينك فوق  

 ومن جديدك 

أزال    نتقِّ   لم  ان  

ستنزف األبد  ي      سدى على نصلنا  

 قم ناِد كوفتك الحمراء 

 ان رقدت

 واستنهض الصيد واألفذاذ لو قعدوا

 واستنهض الحجر الغالي 

 تقاذَفه

د  أقوى من السيف في قدس النضال ي  

 

******** 



 

فكرك من سيب   

 هذا الهائج الكمد  

الحرد     هذا المائج   روحك  ونفح  

 ووقع اسمك 

 لو أطلقت العجه

 أعتى الطواغيت في الكرخين ترتعد  

 قم حّرك الشمس 

 من تابوت غفوتها

نكد        وليندحر   ظلمة  ولتنقشع  

    بابك      مادق

َغلَقٌ   به عمالقٌ   

جائر صلد    قيد   رسغك    وفكّ   

    البركان    على  االّ لتغدو

  ً أغنية

تنفرد     الحمراء   بالفوهة    وأنت  

 

******** 

 

    أبا الفراتين



على   ينام   ياشعبا  

وعدوا  اليحظى بما   جمر الهجيرة  

    قلبك سفاكين  لم يروِ 

 ما سفكوا

ماجلدوا  وسلخ ظهرك جالدين  

 أضحت سجونك 

 الت درى لها طرق

د  اليحصى لها عد   مثل المشانق  

    والقائمون على بلواك

َصلَفٍ    من  

لهم ع قَد     غول بهم نَتن،مرضى  

   ماكالعراق

لنا   للدماء      قميص  

 هو القتيل ونحن النزف والضمد  

     رحيق الفجر  يستنزلون

 من فمه

تزدرد    الشذاذ     دونه   مجّوعا  

    أبا الفراتين

العراق لقد  يا شعب  

نَجد   حوصرت ال منحنى يرجى وال  

 فلتمتشق سيفك المخبوء 



 في حفر

للشمس معتقد    حّده  على   يرقى  

 الدرب أخضر 

 ال روح لنا أنحطمت

جسد     بنيانه    عن    تسفّل   وال  

 تموز يخطر في الزوراء 

 يثخنها

ويحتشد    ناقوسا     ويقرع     حقدا  

جدد  بها      و آمال    يفوح  ورد  

 يظّل شريانك المفتوح 

 مختضال

األمد     عن ايقافه    يعجز    بالنزف  

 كالبحر في صدره 

 ماجت قراصنة

أحد    قيعانه     على     يطيق    وال  

 

 

 

******** 

 

 صبرا على ظلم من جاروا 



 ومن حقدوا

لمن بردوا  أعتى  من غدٍ     وجمرة  

     ثماالتٍ    من  ورشفة

 بها    نضام

 ألف عدو   بالغسلين    لنثخن   يوما

    تموزَ   دربَ يا

معتمد       في مثواك  

المكسور مستند    وفي كتفك   رجىي    

       جيادٌ    وللطريق

أعنّتها     في  

متّقد     العمالق   وفي خطوها  سبقٌ   

ّل على الج   عتبٌ   

 من فرسانها افترقوا

وما اتحدوا فٍ فيما نكابد من عسْ   

      عطيّات    يستأثرون

أنفٌ       بنا  

وها المرذول نحن بدومنها ومن شل  

 أحرق بروحك ياتموز 

 .من رخصت

 في النار من فسدوا أرواحهم واقتعدْ 

  في طرفها    أن العيون التي "

د   "التي في عمقها الرم  هي العيون  



 

******** 

 

 قم صّل ركعتك االخرى 

 لمن شهدوا

بل سبّح لمن فقدوا   تموز  هالل  

 واشفق على النجمة الشقراء 

 يسلخها

الوغد     هام بغداد ذاك الواطئعن   

 قف التجاذب بليغ القول 

  ٍ في صدد

وال صدد     ال حلم قرصان أمسكً   

    المناكيد  هم

وثقوا      شذاذ فما  

وتعتقد    نبلٍ     في   تجاهد    بما  

على دربك القاني  ـّدحش  

 عقود دمٍ 

 " العقد    النفّاثة   حتى "تهون على

      ،بال مستقبلٍ    فالراحلون



 طلال

 صاروا وأشباح ليل في اللجوء غدوا

 هذي الجحافل 

امتثلتْ     لو ناديتها  

تلد      لو خّصبتها    وذي العواصف  

 حبلى بما أجهضت 

 "د  أح  " في دربها

 غد    النضال"بدر"  على ذو صباحٍ  و

     الغيم  ّأنب   كَ ـْـاليرعبن

  ٍ دغمَ       ذو

 من داكن الغيم سيف الشمس ينجرد  

 

*******  

14/7/1990  

.نشرت في جريدة النداء اللبنانية   

 

 

 

 



 

 

 " أي طرطرا تطرطري"

 نامي والتفكري

 دوسي على اكبادنا

 ان شعرت ْ لن تشعري

 بأن شعباً قد رمته

 الريح نحو المهجر ِ 

 وهددته بالضوى

 ر ِ حّ والموت والتصَ 

 أحرى بأن ْ تنسيه في

 المأساة ال أن ْ تذكري

 صومي عن البوح ومن

 أس دموعنا افطريك

 بوجهه المجدور يقضي

 أن ال تنظري سن  الح  

 عن فقره تشاغلي

 ...  بالعيش في الركن الثري

 عن رفقة ٍ تغافلي

 تباعدي عن معشر ِ 

 تشاغلي بالمجد في

  ِ صومعة المفكر

 وافتي اذا شئت لنا

 ريـّ بمقتل ٍ ونظ

 ولترفعي اللوائح

 الصفراء للمستنصر ِ 



 ولتشتمي الشعب اذا

  ِ ى مستهترثار عل

 في المشنوق فيـّـوعن

 رفعته واستصغري

 بيعي بنا رخص التراب

 في المزاد واشتري

 ... األرض الناس دود  

 " األحزاب  " فوق البشِر .و 

 

  ****** 

 

 " أي طرطرا تطرطري"

 صرخة روحك احذري

 ولتسملي آمالنا

 من بؤبؤ ٍ لمحجر ِ 

 ولتذري الرماد في

 عيون كل مبصر ِ 

 الميالدوغيّري شهادة 

 عفواً زّوري

 ريـّ لي وسفورحّ 

 وشتتي وبعثري

 ً  ان سألوك منشأ

 مسقط رأسك انكري

  ِ تدافعي كالتترر

 وارتحلي كالغجر ِ 



 سبيان في بابل بل

 موتان للمهجر ِ 

 " تطرطري  أي طرطرا "

 . جنازة الشعب احضري

 

       ******* 

 

 

 ريلي تفكّ تأمّ 

 بمجدك المندحر ِ 

 كالببغاء رددي

 العبقري ماخط ذهن

 ان خبت ِ التنفعلي

 ان مت ِ التستذمري

 وان خسرت ِ تربحي

 تلت تعذريــ وان ق

 ان فاتك القطار يا

 عانستي ... انتظري

 على الخراب اصطبري

 على الصليب انتحري

 هذا حصيد الحظ

 والمكتوب والمقّدر ِ 

 التعذلينا نظراً 

 فذاك بعد النظر ِ 



 عاشقنا أطول باعا

 في اجتراح الِفَكر ِ 

 ياقزحا من مطر ِ 

 حطمت قوس الظفر ِ 

 ورحت للمنفى على

 العكاز رث المظهر ِ 

 " أي طرطرا تطرطري "

 . وعنّفينا وازجري

       

 ******** 

 

 يا أيها المنفي ِّ في

 استوائه المستعر ِ 

 يا أيها المنبوذ في

 قطب السويد المقفر ِ 

 في السفح في سهوله

 في قمم ٍ في حفر ِ 

 لم يبق االّ الدرع

 منقوشا بدمع ٍ أحمر ِ 

 يا فارسا لم يدخر

 حارب بغمد الخنجر ِ 

  ً يازهرة مسجونة

 في كرة ٍ من حجر ِ 

 عاشقة للشمس في

 انبثاقها المنّور ِ 



 نموت ان لم تثقبي

 تظهريإن لم  الجدران 

 في منظرٍ   علية ً

 في ثمر ِ دانية ً

 يامهجة الشعب احضري

 بنسرك " المؤزر ِ "

 وحطمي األصنام دوسي

 ريوكسّ  ً"  "هبال

  ً ولتشعلي انتفاضة

 اخرى لعدوى الحجرِ 

 في الحب التّدخري

 ان لم تموتي انتحري

     

 ****** 

 

 علىياطرطراً " خزيا ً  "

 ريفي ع  ريا ًوع  خزي ٍ 

 ان تدفعي الجرح الى

 تقبيل كف الخنجر ِ 

 وأن تبوسي نعل

 دكتاتورك المحتقر ِ 

 ـ حرري منهالفرق أن ت

 ـ ستعمريوان ت



 بين الظالم نْ اذساو ِ 

 والصباح النيّر

 مابين اعمى جاهل ٍ 

 وعالم ذي نظر ِ 

 تبذلي ترذلي

 بالعاشقين استهتري

 في عن عريكـوكشّ 

 الذاوي ومن ثم استري

 تياسري تيامني

 " تقدمي تقهقري " ..

 اياك أن تنتصري

 أو تحلمي بالظفر ِ 

    

   ****** 

 

 " أي طرطرا تطرطري "

 انقرضي ... اندثري

 لحقد لوذيتشبثي با

 بالشتات اندحري

 واستبدلي انتماءنا

 باالنتماء االسري

 مي ماشئت منوقدّ 

 ريألقابها وأخّ 

 هذا زمان القحط

 والسقوط والتنكر ِ 



 فلتحلمي ان تسلمي

 المفتري المفتاح كفّ 

 ولترجعي قطعاننا

 في شكل سيل بشري

 نحن ، فسيري ماشية ٌ

 يارعاة البقر ِ 

  ٍ أمامكم في طاعة

 سقر ِ بعدكم   في 

   

 ****** 

 

 " أي طرطرا تطرطري "

 ونهج حيد ر ِ  كالّ 

 لكيد الزانيات كالّ 

 للقيط القذر ِ 

 كال لمستقبلنا

 العابث والمبعثر ِ 

 يا امرأة العراق جودي

 ريباللهيب بشّ 

 يا امنا األرض ابذري

  ِ ولتحبلي بالشرر

 ما أثمر الرمان في

 موسمنا فلتثمري

 نهد السنابل انثري

 ثريومسك طلعك ال



 ورافديك سيّري

 بزمزم ٍ وكوثر ِ 

 ال تسقطي فأسك من

 يديك كي التقبري

 ياامرأة كالشمس

 قومي بالوشاح األحمر ِ 

 بشعر ليل ٍ غجري

 بأجمل الضفائر

 على السجون اانتشري

 وكل اعمى بصر ِ 

 ياامرأة العراق ظلي

 امرأة للخضري

 ومزقي األكفان عن

 جثمانه ونّوري

 بالرافدين ازدهري

 السومري وباألريج

  ِ ياغيمة من درر

  ِ حان نشيد المطر

 ستورقين ذات يوم ٍ 

 رِ رغم أنف القد

 

******* 

1989 

 



 

 م العراق وتسلم الزوراء  سل  

 
 سل م العراق  وتسلم  الزوراء   

 والبصرة  الفيحاء  

 والحدباء   
 وتراجعْت مغلولة ً كّف   الردى

 وتقهقرْت 

 بفلول ها اللقطاء   
 اشالؤه    شعب  العراق تصامدتْ 

 والى الجحيم 

 تهاوْت االعداء   
 أبناؤه   كسروا بكل صالبة   

 الموَت واإلرهاَب 

 فهو هباء   
ه    ابناؤه درر  الزمان ، نجوم 

 أرض ت ضاء   بحسنهم 

 وسماء   
 شعب  العراق الفذ نبع ٌ خالد ٌ 

 بالي من ، 



 شعب ٌ صابر ٌ معطاء   
غم الظالم يشق شائَك دربـ ه  ر 

 وبه ي صان  

 الكوكب  الوّضاء  
 وتظل بغداد  السالم أميرة ً 

 حسناء 

 ليس بسحرها حسناء  
 وتظل عامرة ً ، سالفة   دهر  ها

 الحلم واألقمار 

 والشعراء  
 يفنى الدخيل  وسوف يخلـ د  غرس ها

 وشموس ها 

 ونخيلـ ها والماء  
 شعب السالم حضارة ٌونيافة ٌ 

 ويد  العراق 

 غضارة ٌ وعطاء   
 نانـ ه  وجنونهتموز نحن ج  

 وفنونه 

 والورد والحناء   
 التيأسوا بغداد  قادمة ٌ الى

 درب الحياة 



 حماتـ ها الفقراء   
 بغداد ثانية ً تعود لذات ها 

 بالحّب ، 

 وهي حديقة ٌ غنـّاء   
ّب   الحياة غريزة ٌ في ص لبها  ح 

 هيهات يخدش نوَره  

 الجهالء   
 شعب  العراق بصبره  وثبات ه

 وصموده ، 

 ما أنجبْت حّواء   
 الشعب   آت   بالتضامن هاتفا

 يحيا العراق 

 ويسقط الدخالء  
 الحب ابقى من طوائف شلة   

 حزبية تثرى 

 بها الزعماء  
ّب العراق جميعه وطٌن لنا  ح 

 وعداه  َمقٌت سافٌر 

 وعداء   
 ال للتحّزب   فهو وكر  مآرب   

 عرٌش وجاهٌ سّره  



 وثراء  
 اؤهمال للمناصب هاهم  مدر

 غنم ٌ 

ه  وي جاء   "!  " ي راح بَسْرح 
 قم ياعراق ، الكادحون تحفزوا 

 نارا 

 كما تتحفز العنقاء  
 شعٌب ي راد له نطاسٌي عسى

 بدوائ ه 

 للمعدمين شفاء  
 الراية يوم التحرر تـ رتجى

 للفقر 

 اال الراية الحمراء  
 قم ياعراق على دهاقنة الربا

 واطبق عليهم 

 انهم اجراء  
 العراق سوى خصيصة غدرهمْ  سلمَ 

 في انهم لالجنبّي 

 إماء  
ب همْ   وبأن " كعب اخيلهم " هو ح 

 للمال 



 وهو جريمة ٌ نكراء  
 زّهاد هم صاروا بفضل تحاصص   

 وتالصص 

 وكأنهم خلفاء  
 سرقوا بالدي أطفأوا أنواَرها

 وبحقدهم 

 لن تسطَع الزوراء  
هْم على بدر الدجى  غطـّْت عمائم 

  فاذا العراق  

 غمامة ٌ سوداء  
 قم ياعراق الكادحين وقل لهمْ 

 سحقا لكم 

 يا ايها الجبناءْ 
 يبقى " علٌي " في البالغة نجمنـَا

 الهادي ويبقى 

 العدل  والحكماء  
 تبقى طواسين  العدالة منبراً 

 للحّب 

 فهي الَسعد  والنعماء  
 يبقى ابو ذر الجياع مناَرنا

 حتى تجوَد 



ها الظلماء    بشمس 
 لفهود  حوازما ًوصوارما ً تبقى ا

 ه م  بلسٌم 

نا وشفاء    لجروح 
 يبقى اليسوعي  الجميل  رفيقنـَا

 وعلى الصليب 

 ستـ عرف الرفقاء  
نا  ولسوف نرقى للمدار بجرح 

 ونضيئه   ، 

 فعراقـ نا العلياء  
 الموطٌن ي رجى بال اضحيّة   

 او عشق  ارض   

 ليس فيه دماء  
  ٌ ولسوف نـ نصر فالطريق مفازة

 ودليلـ ه ْم 

 عمى وفيه غباء  أ
 يتشدقون بمنبر ، وبمتجر   

 يتآمرون ، 

 شراذٌم ، نـ غـاَلء  
لبـ هم ظمأ ٌ لنزف عراق نا  في ص 

 حرٌب على فقرائ نا 



 شعواء  
دوا ّح   المعدمون اهلة ٌ لو و 

 ومعاوٌل ومطارٌق 

 ولواء  
نا تيجانـَهمْ   ولسوف يسحق فقر 

 نحن  العراق  

 اء  الَمنواهلـ ه  ا
  مابعدنا يوَم الفداء  

 فداء   
 فتراب نا وهواؤنا شهداء   

 قل للظالميين 

نا  مـ لك  فهود 
 شمس  الضحى، فلتحذروا لو جاؤوا !

 
******* 

* قرأت القصيدة مع سواها في الحفل التأبيني للشهيد كامل شياع في 
ونشرت في المواقع االلكترونية  21/9/2008كوبنهاغن . بتاريخ 

 . 2008/ 22/9بتاريخ العراقية 

 

 

 

 

 



 

      العراق األمير ... 
 

 
 الى متى نكتب  عن عراقـ نا الكسيْر ؟

 قد شـ لـّت الرؤى 

 واندحَر التفكيْر !
ْجهضا ً   والشعب  في محرقة   يسكن م 

 والمجرمون وحدهم 

 من يرسم  المصيْر !
 بعٌض يجز لحَمه بالجوع والترويعْ 

 والبعض بالقتل 

 والتهجيْر وبالتشريد 
 ودجلة ٌ تـ ساق للجفاف   لليباس ْ 

 واهلـ ها للذبح للحرق 

 وللتفجيْر 
 الى متى نكتب عن عراق نا ، عن غده   

 وْهَو يعاني الموت 

 والتخريب والتدميْر 
 هذا الفرات بالدماء ال أخ ٌ له  

 وال شبيهٌ بالب كا ! .. 



 له نظيْر  قلّ 
يَعا ً وال ادياننا قد فرقت  نا ش 

  ٌ بالدي شلة تجدي

 التفكيْر سوقية  
 عراقنا بين الحضارات هو الهباْء 

 ،أمسى 

 وبالتخلف األوَل واألخيْر 
ه  المذّل   بلْ   متى اذن ينهض من خنوع 

 ركوعه 

 ماَم منبر البغاء الحقيْر أ
 الخطل الحزبّي و

 والتناحر الدينّي 

 والطوائف السقيمة الطوابيْر والهباء 
  يئ  ده  االّ الردى متى العراق اليقوال

 القائد  الجالّد  

 والمحاصص  الشريْر 
 و شعلة االولمْب قد أطفئوا العراق وهْ 

 القوا به للحرب للردى 

 لدود الحفيْر 
 على بروميثيوس السنى قد اطلقوا الرصاْص 

 وكبلوا ارسطو طاليَس 

 



 كسيراً أسيرْ 
 هذا العراق بالماليين من االيتامْ 

 وبالثكالى 

 النار والسعيْر غارٌق في 
 يظل مقتوال ً مبادا ً خالَد الجراحْ 

 لكْن على كفـّه   

 فردوس  الجـ نان األثيرْ 
 تبقى ازاهير  الجراح فوق صدره   

 تبقى مالذ النجم 

 والحمام والعصافيْر 
 هيهاَت ان ي باد شعٌب سرمدي الوفا

 حتى وان كنت العراقّي َ 

 المكفـّن األخيْر 
 شوَر وبابل   فأنت نخلة ٌ من روح آ

 وانت شعلة ٌ 

 على طريق سومَر المنيْر 
 انت غٌد يَطلع  كالنوروز من ديجور  ه   

 ياسومريا ً يابَن شعب   

 الَمعّي   اميْر 
 هيا " ضحايا االضطهاد " اتحدوا تحشـّدوا

 كي نحضن العراق 



 بالشموع واالزاهيْر 
 للكادحين نمنح  الحقوَل واالنهارْ 

َب والضياَء   والح 

 لرغيَف للفقيْر وا
 قلوبنا باقة   اوراد   ال ّم   الشهيدْ 

 عيوننا نعجنها 

 في قرص شمس   للضريْر 
 اقدامنا تدوس ثعباَن الردى والحروبْ 

 ورأَس كّل   غاصب   

 مرتزق   اجيْر 
 وكّل   قاتل   مفّرق   القلوب والشعوبْ 

ْستـَوَرد     وكل   قائد   م 

 ميليشيوّي   حقيرْ 
 َكَهفـّي   الفكر   بائد    وكل   نهج   

 وكل   ذي عمامة   

َمْسطر   التفكيرْ   م 
 الخيَر فينا دونما ذاكرة النخيلْ 

 وعودة الروح لبغداد 

 الزمان العطيْر 
 ليذهب الدخيل والعميل للجحيْم 

 ياوي الى جهنم   كبرى 



 وبئس المصيرْ 
 فان شعب الرافدين العبقري الرؤى

 برغم حقدهم ونارهم 

 مسيرْ يواصل ال
 يحيا على اشالئه ، يمشي على دمائ ه  

 حتى ينال المجد 

 والخلود والتحريرْ 
 يحيا العراق سالما ً ، يحيا العراق غانما ً 

 يحيا العراق باسما ً ، 

 يحيا العراق األميْر 
 

******** 
8/9/2008 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يافهد في النَكبات قم ... 

 
 

 يافْهـد  في النـَكبات   قــ ْم 
 رفاقـََك كيَف ه ْم  وانظرْ 

 يتشردوَن ويقتلوَن 
ْم ب كٌم وص مْ  لـّه   وج 

م  كيف النضال  علـّْمه 
 اشرْح عقيدتــَهْم لـَه ْم 

 هم صابرون على األسى
 والنار تسعر دونه مْ 
ه     قال الجليد  لبعض 

ه م !  الزمهرير  ضمير 
 لم يعرفوا فّن القتال 
 وال تفـَـْولـَذ َ بأس ه ْم 

ذ عهد في  صَل فوقم 
هم   اعمدة الف داء رفاقــ 

 في الجبهة النكراء فاضتْ 
 بالدماء سجونـ ه ْم 

 قـَـرٌن وهم يستنزفون 
 وال تجّف   دماؤه ْم 

 فمتى سيهجم بل سيكتسح 



 الردى عمالقــ هْم ؟
 ومتى على الفئران 

 تسحق بالكعوب جيوشه ْم 
 ال بد من فهد   جديد   

 ألَمعّي   بينـَه ْم 
 ن تعتلي البد من أ

ه ْم   فوق الذرى راياتــ 
 الشعب كل الشعب 

 يعشق فكَرهْم يَنـْمى له ْم 
 قم يارفيق الدرب قْم 
ه مْ   قْد دّق عظَمَك غدر 

 يكفي انسجاما وابتساما 
 ال يغرك وعد ه مْ 
 لجحيم فاألعجمي   الى ا

 الى الخراب   يقود ه ْم 
 نفض يديك من الوباإ

 هم لسَت انت ولسَت ه ْم 
 خ بوجه مشعوذين واصر

 ارد ْد عليهم سحَره ْم 
 فسدى تناشد  ركبَه مْ 
 وتخّب تلهث  خلفـَه مْ 

 سحبوا سيوفهم   عليك
لـْك ـه ْم ؟  لمن رقاب َك م 
 هيا تّر ََق عن البهائم

 فالهباء  طريقـ ه مْ 
 وتوّق وعد الصيرفّي 



ب  عرشـَه مْ   هو المنّص 
 يافْهد  قْم من فوق اعمدة

 المشانق قل لهمْ 
 يحيا العراق على اكفّ 
 الكادحين . وحزب ه ْم 

 فجر  الحياة ، تضمختْ 
 بعبيره راياتـ ه مْ 

لـّنار   حمراء  لون  الج 
 وان ذَوْت وَجناتـ همْ 
 الكادحون هم الحياة
ها خطواتـ هْم   وزهر 
 القادمون ه م  وإْن 
 ردحا ً تعثـّر ركب ه مْ 

 " لن يسلَم الشرف  الرفيع  "
 مْ اذا تباخَل كفـّه  

 بالتضحيات الموجـ عات
ه مْ   سي ْستـَرّد   عراقــ 
 ان تبتسْم جورية ٌ 

ه مْ   في الغصن فْهَي جراح 
 او زقزقْت عصفورة ٌ 
ه مْ   فَرحا ً فذاَك نواح 
 او رفرفْت في الحقل
 سنبلة ٌ فتلَك دموع ه مْ 
 أرض العراق بمائ ها 
 وترابـ ها شهداؤه مْ 

 حتى الهواء اذا شممَت 



 ه مْ نسيَمه  هو عطر  
ه    حتى الظالم  ونجم 
ه مْ   وهاللـ ه  هو سحر 

ْم بهم ثــَقــ َل العراق    أنع 
 وما تثاقل َ كتـْفـ ه مْ 
 للرافدين محبة ٌ 

ه ْم   منها تـ صاغ   عروقــ 
ّب   العراق جميعه  ح 
 إنجيلـ ه ْم وصليب ه مْ 

 يافْهد  قْم ناد   الجبال 
 لشّد   ازر   الحزب قمْ 
 فالمارقون سيسقطون

ه مْ و  سوف تذهب  ريح 
 ال لن يدوَم على التحاص ص   

ه مْ   والتالص ص   حكم 
 وكما هوى صنم ٌ 

 سي سق ط شعبـ نا اصناَمه مْ 
 قم ناد   سومَر فْهَي 

 مهد  عراقة   بل حضن  ا م ْ 
 وفهوَد " قنديل   " الوفاء   

 فاّن جذَرَك جذع ه مْ 
 والكوفة الحمراء 

ه مْ  ـ  َس طـَفـّـ  والفقراء قـ ّد 
 والناصرية ، كلما ماَل الشراع  ،

 سفينـ ه ْم 
 و" الَمْسفـَن  " الجبار 



 والعمال ع ظـّ َم دأب ه مْ 
 شرٌف له ْم ولنا 

 بأنك لم تزْل قبطانـَه مْ 
 وسي هَزم  القرصان  مخذوال

ه م  وي نصر  نوح 
ّب     وعساه م  بالح 

 يحكم  بينهْم فـ رقانـ ه مْ 
 ولعلـّه ْم بالعدل قد

 لرغيف لعله مْ قسموا ا
 قم ْفْهد  قْم : " فاإلشتراكيون 

ه ْم " .   انت إمام 
 

******** 
 . 29/8/2008* نشرت القصيدة " يافهد في النكبات قم " في يوم 

* االقتباسان : "اليسلم الشرف الرفيع " للشاعر المتنبي و" 
 االشتراكيون انت امامهم " للشاعر أحمد شوقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يرة ...إمرأة على بح

 

 
 

" ذات غروب رأيتها عند احدى بحيرات كوبنهاغن ، رحت احدجها 
من بعيد... كانت ملفتة للنظر ... آسرة ، مستلبة ، غارقة في كآبة 
طاغية ....ما ان مررت بالقرب منها وهي تتطلع الى الماء والشجر 
وسحابات السماء حتى كتـّبتـْني هي األبيات االولى ، لقصيدة اتممتها 

ما بعد ... رأيت حزانى كثيرين وحزينات كثيرات ، لكن مثلها في
 مارأيت ..."

 
 هل ياترى فيك   َمس ٌ من عذاباتي

 وذكرياتي 

 وآهاتي وأنـّاتي 
 هل في جفونك   من دمعي أسى ً وأذى ً 

ك    وفي ضلوع 

 نبع ٌ من جراحاتي
 ام تذكرين حبيبا ليل  غربتـ ه  

 قد طال حزنا ً 

 كما ليل  اغتراباتي
 ام انت مثلي بال اهل   وال وطن   

 وان مأساتـَك 



 الكبرى كمأساتي 
 ام أْن بالَدك   مثلي في الوغى احترقـَتْ 

 ام انت   

 تبكين امواتا ً كأمواتي
 اراك ساهمة ً والشمَس غاربة ً 

 اضواؤها 

 تتهادى مثل دمعاتي 
 أسيفة َ الوجه مثلي حـَْيرة ً وب كا ً 

 على الذي فاَت 

 وويالت    من جور  
ني   يا " ا خَت روحَي " ي شقيني وي كـْلـ م 

 أني بمفجوعة   

 ثكلى ارى ذاتي 
 تمثاَل دمع   ارى ، يلوي بهاَمت ه  

 على ضفاف  حزينات   

 كئيبات   
 أم أنت   كالقبر مرفوع ٌبمرمرة   

 عليه أسطر  دمع   

 من كتاباتي
عرَي منسوج ٌ بفاتحة     عليه ش 

 وفيه موتي َ 



 بآياتي مرسوم ٌ 
 ماذا دهى امرأة ً احنْت بجبهتها 

 كراهب   في صالة   

ناجاة     او م 
 أو انها شمعة ٌ والريح  تخنقـ ها 

 والليل لم ي بق   

 منها غيَر شهقات   
 أو انها نجمة ٌ طاحْت على ضفة   

 عن كف ّ إجمل نجم   

 في السماوات   
فـَتْ   أو انها وردة ٌ من جنـّة   قـ ط 

 نداها ذَوْت وجّف َ 

 في سويعات   
داد عليها رائق ٌ أل ق ٌ   ثوب  الح 

 أحلى وأجمل 

 من ثوب األميرات   
 أحببت  فيها الب كا،والحزن اعشقـ ه   

 ال ليس ترتقي 

 أفراحي لمأساتي
 لو كانت البسمة   البلهاء  تـ سحرني

 ماكنت أطفأت   



 بالدمع ابتساماتي
ن ألم   ؟  هل تحزنيَن ل ما قْد مّر م 

 جـ رحا ً وإيالما ً  أَمّض  

 هو اآلتي .
 

******* 
16/2/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المرأة الوطن ... 

 

غـْم السنين ولحن هنَّ الباكي  ر 
 باق   على مر ّ الدهور 

 هواك   
ها  بغداد أنت   نخيلـ ها ونسيم 
 وشذى المروج   العاطرات  

 شذاك   
 وبوجهك   العَدوّي  اجمل  سورة   

 ، في مصحف   

 آياتـ ها خّداك   
 قمر  الرصافة   في شمال ك خاتم ٌ 

 وسوار  قرص الشمس 

 في ي مناك   
ك فوق دجلة َ روضة ٌ   ونجوم  صدغ 

 وعلى الفرات جنائن ٌ 

 شفتاك   
 وسماء  بغداد   بشعرك والسنا 

 تزهو ، وطيب  ترابـ ها 



 قدماك   
ك ، هفهفتْ   وورود  كردستان صدر 

ها ،   بسفوح 

 اك   والرافدان يد
 كّل الشموس وان تألق َ ضوؤها

 تخبو ، وتخلد  بالضيا 

 عيناك   
 عذرا ً" س هى عمري " فديتك  اهدري

 عمري! 

 فمنذ   المهد   وْهَو ف داك   
 قمري طوال الليل ي زهق روَحه  

 تجري مدامع ه  

 على شباكي
 وطني الجميل مخّرب ٌ ومعذ ّبٌ 

 ناء   ، بال أهل   ، 

 باك     شريدٌ 
ّد   كسيرة   تبكيك   سومر  وهي ج 

 ستموت  من ظمأ  للثم   

 خـ طاك   
 عودي اليها وانقذيها انها

 مذبوحة ٌ بالورد 



 واألشواك   
 سلبوا قالئَدها ودقوا عْنـقـَها

 بخناجر الجّزار   

 والسفـّاك   
ها  عودي اليها انت دجلة  عمر 

 وندى الفرات البابلّي 

 الزاكي
هم  عودي لعشـّاق الحياة وعهد 

 فالح ب صوتك   والغرام  

 صداك   
 تتراقص األكوان  إْن تترنمي

 قمر  العراق وشمس ه  

 شفتاك   
 سيغادر  األوباش  ، ما أْن تبزغي

 يهوي بمّصاصي الدماء   

 سناك   
 خـ َوذاً بالدي ا ثخنْت وعمائما ً 

 وحراَب ميليشيا 

 فما أشقاك   
 البد يادار السالم من الفدا

 فالح ب يوم أماتني 



 أحياك   
 شيطان  دينـ هم   عميل ٌ مجرم ٌ 

 وأنا هالل  الرافدين 

 مالكي 
 قتٌل وقرصنة ٌوسبي  حرائر   

 ومدائن ٌ غرقى ببحر 

 هالك   
 ودٌم يسيل  على الشوارع ممطرٌ 

 لنوائح   وثواكل   

 وبواك   
 عيناك تقطر في المحارق ادمعا ً 

 وعلى المشانق بالدما 

 نهداك   
 أوها وال عيناي ما عيناي افق
 يوما بظّل  االحتالل 

 أراك   
 او ظّل  "قاعدة   " و "بعث  "جرائم   

 او أعجمّي  غادر   

 أفـّاك   
رروا أم ا هدروا ؟  أبناء شعبي ح 

 ماكان جّن جنونـ هم 



 لوالك   
 يانخلة ً في الرافدين تجّرعي

 مطَر الجحيم ، 

 فكلـّـ نا قتالك   !
 وتساَمقي وتألـّقي بسماك   

 سعفـ ك   والدماء   الدمع  

 ثـَراك

******* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رسالة الى التاج ... 

      

 يموتون في المنفى 
 ونحيا نـ عَذ ّب   

 ونذرف شعرا من قلوب   ونكتب  
نا   وفي قطرة   الحبر التي في جروح 

 صليب ٌ 
عر   ي صلب    ه  الش   على ألواح 

 تمازج فيض  الخمر 
نا   في كأس دمع 

 فبتنا نصّب   الخمَر دمعا ونشرب  
 على الوطن المقتول 

 في كل ّ منحنى
 ننوح  كما يبكي الَحمام  وننَحب  

 فهذا تراب ٌبالضحايا 
عَّمـَر ٌ   م 

َخّر َب    وذلك شعب ٌ بالفتاوى م 
 ترفـّْق 

 فهذي األرض للعشق روضة ٌ 



 عراٌق نبٌي 
هذ ّب    عبقري ٌ م 

 هينها " كعصفورة   في كّف   طفل   ي  
 تذوق شراَب الموت 

 والطفل  يلعب   "
 وي كلمني أني فقيد ٌ 

 م ضيّــَع ٌ 
عَذ ّب    ولي وطن ٌ في الرافدين م 

 لقد دّمَرته  الحرب  
 والدين  فـ رقة ٌ 

 عداء ٌ وميليشيا به وتحّز  ب  
 يسّمونها دار  السالم 

 وحولـَها
 تحوم  المنايا

غـَيّـَب    والسالم  الم 
 وكم حاكم   

نا   يسري بشمع   جروح 
 ونبكي على أوطان نا َوْهَو يطرب  

ه  تاج ٌ   على رأس 
 وفي ثغرنا دم ٌ 

 لوحل   تراب األرض ينمى وي وهب   
فـ نا أنـّا ن ظاف ٌ   ي شّر 

 كعوب نا
نَصَّـَب  فدى نعل ها تاج  المليك    الم 

 
******* 



 
2/2/200 

 

 

 

 أمسى علّي بخيال حاتم الطائي 

 
 يال ً أمسى علّي بخ

 حاتم  الطائي
 وراح ي عنى بإبعادي وإقصائي

 دمي ودمعي على كفيّه   

 زنبقة ٌ 
 جنى عليها بإبكاء   وإدماء   

 تحب ه  روحي َ الكلمى 

 تقّدس ه   
 كما يقّدس   ماَء النهر مندائي

 وتهت  في ليل ه  الداجي 

 بال أمل   
 أنا فقيد ه  من ألفي الى يائي

 على فراش س هاد   



 ولم  استجير  
ميّائي  يهدأ ْ ص داعي ولن تخبو ح 

 هو الذي دونه األفالك  

 نيّرة ٌ 
 وعاشق  البدر مدفوٌن بظلماء   

 ا حب عينيه ان الموا 

 وان شمتوا
 من اجل عينيه اعدائي احبـائي
 ألقيت   روحي على اعتابـ ه  

ئا ً   ظم 
 في كفـّه   عطش ٌ يكفي إلروائي 

 أرى الوفاَء به 

  لو راَح يفتك  بي
 والغدَر حبا ً ، أرى الضّراَء سّرائي

 لقد نساني ، تناساني ، 

 وأنكرني 
 وحنظال ً صاَر ، من قد كان حلوائي

 هذي وثيقة   موتي 

 يستطيع  بها 
ّها ختمي وإمضائي   قتلي ، على صك 

 ياموطَن الماء مّزقني 



 ودْع جسدي 
 يطفو ، ألبصَر فوق الماء أشالئي .

 
******** 

 
... وقد تباخَل حاتم الطائي "  28/1/2008ة في * كتبت القصيد

 الوطن الكريم " بامكانية عودتي من إغتراب   قارب الثالثين عاما ً .

 

 

 متشّوق    -سهى  -إني لوجهك   يا 

 
 

" الس هى او الس ها : كوكب من بنات نعش الصغرى والناس يمتحنون 
الى س هى –ني القمر ا ريها الس هى وتري –به ابصارهم ومنه المثل 

 العشق الصوفي أقول : سيطيب السحق ويهون المحق !... " 
 

 إني لوجهك ياس هى
 متّشوق  

 ودماَي تغلي 
 وأدمعي تتدفق  

 علٌل وال أجٌل يقّرب  ساعتي 
 موٌت 

 وال ليل  المواجع ي طبق   
 تحلو المنايا 



 والحياة مريرة ٌ 
 قد ت سعد األرواح  لّما ت زهق   

 قد نلتقي 
 لسافكات جروحنابا

 ويسيل فوق أكفّهن ّ الزنبق   
 آليت االّ أن أصونك  كعبة ً 

 ا رمى على جدران ها 
 أو ا شنق   

 لي فوق محرقك اإللهْي جثة ٌ 
 احدى أمانيها 
 بجمرك  ت حرق   

 أما أنا فالى سياجك صاعدٌ 
 وردا ً دمي ،

 ومدامعي تتسلق  
ها  لي من خيالك لجة ٌ مالّح 

  قد ضاع ال بحر ٌ له
 زورق    ال

 طافت بَي الدنيا 
 ومالي مسكن ٌ 

 االّك   أنت غدي وفجري المشرق  
 آمنت  انك بي ، 

 وبي تكوينة ٌ 
 هي من سناك ، تألهٌ وتألق  
 إن قلت   لي أنت   النبّي   

 تبعتـ ه
 او تّدعي أنت اإلله أ صّدق  



 يامن بصدك والجفا 
 أنا ميّتٌ 

ك   الموّرد   ا خلق    وبسحر مبسم 
 

***** 
30/1/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصيدة خالعية ضد عمامة ميليشيوية ... 

 
 أدلقي نهَدك   

 في َعْرض  السماء ْ 
 فوق هام الشمس  من دون حياء ْ 

 واهتكي األزراَر 
 جودي بالهنا 

 واسفحي األنواَر في كل مساْء 



 نهد ك النافر   
 خمر ٌ وشذى ً 

 إجعليه   متعة ً للبؤساءْ 
ب ه    إّن َمْن تحج 

 مخدوعة ٌ 
 بالزنانين بفكر " األولياْء " 

ْعَدَم   حرموا الم 
 من لثم الضيا 

 وأباحوا أربعا ً لألغنياْء 
 ليتها حرية ً 

 مفتوحة ً 
 خير  من ليل سجون   في الخفاء ْ 

 وسفور ٌ حرة ٌ 
 واثقة ٌ 

 خير   من عاهرة   تحت عباء ْ 
 ليس بالوردة 
 في ثوب التقى 

 رداء ْدة   من دون   تـ خلق  الور
 

******* 
 
 26/01 /2008 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك َ ...       أنا كسير 

 
ك َ ال تـ معنْ    أنا كسير 

سرانيب  ك 
 وأمنْن علي ّ وكفكْف نار اشجاني

 ياأنت َ يا أجمل األزهار 

 في غـ ص ن   
 أذبلت َ خدي كما أذبلت أغصاني

ر   أذقـتني الم 



 من ثغر   الى كب د   
 أجفاني كما كويت َ بنار السهد
 إشدد على الجرح مني 

 إنني بشرٌ 
 لقلب إنسانيوأنت عذب ٌ رقيق ا
  ،مستنجدا ً،قد كنت َ بي كل فا ً

 أر  قا ً 
 حتى ضممتك في ظلي وجنحاني

 واليوم طحت  على األعتاب 

 مندحرا
 إحكم بسجني وأرسلني لسجاني

 وبي ترفـّْق ، 

 وان لم تحتضن أرقا ً 
 بادل عليلك احسانا بإحسان   

 صبانا وبغداد  أعد

 التي حلمت
 بثوب عرس   وقد لـ فـّت بأكفان   

 خذني اليها 

 وقصقص كل اجنحتي
 واسفح دم الروح وارجعني ألوطاني

 ماأجمل العيش 



 في بغداد يسحرني
 حتى وإن ْ كان ليال ً خلف قضبان   

 أهوى النخيل وبدرا ً 

 فوق دجلتها
 ونورسا ً هائما ً حبا ً بشطئآن  

 ها أهوى عيون الم

 بالرمش تقتلني
 وتستعين على قتلي بهجراني

 أهوى الجسور 

 عليها عشقنا مطرٌ 
 كالجمر يقطر من قلبي وأجفاني

 أنا كبغداد إن ناحت 

 وإن نزفت
 دٌم بخد   ودمع ٌ في شذْروان   

 أهوى ببغداد َ في " السعدون " 

 رفقـتنا
 وضجة ً من خليالت   وخالّن   
 أهواك ياكوكبا ً في الكرنفال 

 ماس
سنا ً ونهب رياح الموت خالّني  ح 

 يانبعة الروح والريحان 



 قد يبست
 روحي ، ويذوي فدى كعبيك ريحاني

 أنا كسيرك قيثاري 

 بال وتر   
 والكأس   خاو   ودير ٌ مغلق ٌ حاني

 من هول حبك صار الشوك 

 بستاني
 وبسمتي الدمع   واألفراح أحزاني

 يابدر بغداد 

 إني باألسى فرح ٌ 
 وّسـدني والهّم   غطانيفالغّم   

 بغداد رغم يباس الروض 

 بي املٌ 
 من دمع آذار ي سقى ورد نيسان   

 
******* 
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 طالبة في المعهد الفرنسي ... 

 

 .1975" المعهد الفرنسي شارع أبي نؤآس صائفة 
 عندما كانوا يضّجون باألضواء في قاعات السحر والبهاء كانت تنزل
بي الساللم وت جلسني في باحة س فلية شبه معتمة لنتطلع بوجهينا 
طويال فأقول لها : " قال المتصّوف األكبر محيي الدين بن العربي 
وهو يوجه الكالم الى هللا : كٌل يريدَك لنفسه وأنا اريدك لك َ ! " 

عاما من هذا  33فتجيبني : وهذا بالضبط ما اردت  ان ابثك اياه . بعد 
وندم بهذه المقطوعة والتي  يخ تكّرم شيطاني الشعري وبكل غباءالتار
عدت  قراءتها على نفسي شعرت باللعنة والمرارة ، القصيدة أكل ما

 مهداة الى مليكة الزمان والمكان ميم .



 
 " ذكريات ٌ داعبَْت افَق خيالي "

 ال هوى ليلى 

بُّ نوال     وال ح 
 وجهها كان التماعا ً باهرا ً 

 ا ً جنونيا ً ساحرا ً فذ

 خيالي 
ها فجر  السنا   مثلما َمْبسم 

ها األسَود     شعر 

 فينيسيا الجمال   
 ظلها أجمل  من بدر الدجى

 طولها أكمل حسنا ً 

 من غزال   
 عندما شبّهتها في نورها

ْسنا ً   بجمال هللا ح 

 ال ا غالي
ه    قالها هللا الى آَدم 

 صورتي أنَت وشكلي ومثالي
ها الشالل    شعر 

 أروَعه  ما
ّر جنوني واختاللي  انه س 

 دونه أهبط   



 ك األسىفي درْ 
 وبه أسمو الى أعلى األعالي

 لجبين   أبيض   

 مثل الضحى
 فوقه ترفل  آالف  الليالي

ّي   الزوردي     قَزح 

 ه اللي
 وبحار   ونجوم   وآللي
 لوحة ٌ "فان كوخ "

ها   اليرسم 
 ال واليحلم   " سلفادور دالي " !

 الم  أيها الظ

 قد غادرتني 
 بذبولي ونحولي وه زالي

 قالها الشاعر  قبلي 

با ً   ناح 
 " ياعروس البحر ياحلم الخيال "

 ياغزال الكرخ 

 في ميعت ه  
 ايها الظبَي  الرصافّي الدالل   

 بَك انجْدني ، 



 بعينيَك التي 
 اسقطْت مجدي وداسْت كْرنفالي

 ايها الَسّجان 

 ما أسعَدني
ّت رهنَ   االعتقال    بلبالً قد م 

 أجمل  العشق 

 الذي يحتلّني
 والذي ي معن َعْسفاً باحتاللي

 يامالك الموت 

ْر مهجتي  اْهص 
 ان أمْت سبعين موتا ً لن ابالي

 هي َ مسماٌر 

 بمهدي وبلحدي
 وْهَي ميالدي وبدئي وزوالي 

 ذو جالل   هو 

ه    ما من بعد 
 أحٌد يعلو سوى ذات  الجالل   .

 
******* 

12/8/2008 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... -ماجينا  -عطفا ً على كّل من غنّاك   

 
اب " ماجينا ياماجينا اغنية كنا نرددها ونحن اطفال أمام أبو    

لوكلورنا ، انها تذكرني أيضا ـ  البيوت في رمضان وهي جزء من ف
بغداد ايام زمان وحيث لم  -بمنطقنا الفقيرة قرب جسر الصرافية 

ي اذ فارقتنا اال م الحبيبة وتغيّب األب تنفصل عندي عن ي تمي الشخص
طويال وانحفرت ماجينا ياماجينا في الروح كأنها ال تستجدي ماال ً بل 
حنانا ضائعاً... واليوم في ارتباكتي واختاللي رحت الوذ بها واناجي 
المستحيل من اعماق ايام سامة اعانيها ، التنفع معها ماجينا وال أي 

... القصيدة مهداة الى مليكة الزمان  حنان   بعد الذي صار ودار
 والمكان .. ميم .. "

 
 عطفاً على كّل  من غنّاك ماجينا

 جودي علينا 



لّي الكيَس واعطينا !  وح 
 فالشوق فاض على النهرين من ألم   

 حتى جرى الدمع 
 نهرا ثالثا ً فينا

 فأنت   ضيّْعت نا دربا ً وقافلة ً 
ْجَهة     ودونما و 
 ارسلت   حادينا

 اذات أجمل وجه   في الد نى ألقا ً ي
 ما أن ْ أضأت   لنا 

 اسوّدت ليالينا
 أنت  الضنين   وفي اشواق نا كرم ٌ 

با ً   ن سديه ح 
 لمن َعْمدا ً يجافينا

لال ً   وتورثينا على َمّس   بنا ، ع 
 كمن يبادل  جوريا ً 

 ثعابينا
 يا أعذَب الناس عينا ً ، طيب  نظرت ها

 للجمر ترشدنا ، 
 ر تهديناللنا

 لو أنت   لم تمنعي وْصال ً ، قصائد نا
 هيهات تسمو ، 
 ولن تحلو قوافينا

 كأنما قلبنا المحروم من نغًم   
 هو الذي يَهب  الدنيا 



 التالحينا
 لو أنت  لم تحرميني العطَر مانضحتْ 

 روحي من الشعر 
 قّداحا ونسرينا

 وال تخلّد قيس  ابن  الملّوح   أو
ْن هَ   م   أضرى بوهجك   م 

 دواوينا
 ً  لو كنت  واصلت ني او د مت   لي فرحا

 لم ينجب الشعر  والفن  
 المجانينا

ّر الكون ، روعت ه  كأنما الحزن س 
 بأْن تضّم الجراحات  

 السكاكينا
 " ا ّم َ الهناء " على عينّي عن عَمد   

  لكي اسقي بالدمع، دوسي 
 الرياحينا

 ط   وفي َسغب  لكي تناَم على قحْ 
 سارات ها ، على انك

 أغلى امانينا
نا  كما تشائين ال الحرمان  يرحم 

 وال هواك   من األسقام 
 يشفينا

 نبكي وال أحد ٌ ي عنى بحرقت نا
 وال بأدمعن ا 



 ت عنى مآقينا
 ا مَّ الهناء مدى األيام في َخلَدي

 في األعظمية 
 حاٌن كان يأوينا

 مرت ْ عهود ٌ وكان الكْرم   ثالثنا
نا   بكأس خيّام 

 لهو نؤآسيناي
ها أرقا ً   واليوم نشرب من اوجاع 

 ومن فواجعها 
ْسلينا  س ما ً وغ 

 ضاعْت بكّرادة األحالم رفقتنا
نا   وانهار حاضر 
 وانهّد ماضينا

لهمتي  يابدَر بغداد أنت   اآلن م 
 ذكرى ، اكتبيها 

 بحبر الموت وامحينا
 وياهالال ً على الكرخين تهلكني

 نجواه ، 
 افيناأعتى هالكا ً من من

 يا أنت يادجلة في الحلم نرشفها
 بظامئ الروح 

 لكن ليس تروينا
نا  ويافراتا سدًى نسقيه  من دم 

نا   ومن مدامع 



 أغلى مآسينا
 ا مَّ " الهناء " الى عينيك   بي َولَهٌ 

 مر ٌ ، نجاري به 
 ن اليجارينامَ 

 الذت بظلّك   أيتامي بال عدد   
 كنّا ف رادى

 واصبحنا ماليينا
 

****** 
9/1/2008 

 

 

 

 

 

 

 لحظة دامعة أمام صورة ضائعة ... 

      
 

" عندما تطلعت  في االنترنيت الى صورة األميرة..... باغتني محيّاها 
المختلف عن حورية البر وفراشة البحر ! التي كانت أيام زمان ! 

 فتقهقرت  ألما وترقرقت عيناي بلحظة دامعة أمام صورة ضائعة "..
 

واء    جّف الر 



 ولون  وجهك   حائل   
 وعلى ربى خّديك   روٌض قاحل  

 قد راَح يفتك  بْي ذبول ك  ، 

 ياترى
 أين السنا ؟ أين الجمال  القاتل  ؟

 الدهر  ناح لفتنة   ورثاك   لي
 ولسان  حال ه  

 اّن حسنك   زائل  
 ما أنت   نيّرة ٌ كأقواس السما

 شمس ٌ مشعشعة ٌ 

 وبدٌر حافل  
 صمة الشذىنت فوق جسور عاأما 

 تهفو الضفاف   لها 

 وتبكي خمائل   
 ما أنت حسناء الزمان بشعرها 

 وفرات ها عبق ٌ 

 ودجلة  رافل   
 فاليوم بعدك في الرصافة ادمعٌ 

 تجري وفي الكرخ الجريح 

 ثواكل   
 يامن كوجهك موطني 



 متجهمٌ 
 وعلى شفاهك لون عمري ذابل   

 يا كعبة الدنيا 

 سناك بخاطري
 ريك شمائل   وطن ٌ به من ناظ

 أنا جاعٌل 

 حتفي فداَء نخيل ه  
 وفداء كعبك   ! دمع  عيني هامل   

 ال ، التظني أْن 

 سيردع ني الردى
 فدمي يسيل  وأدمعي تتهاطل   

 حتى تعود  لدجلة   

ها  أطيار 
 ولشارع السعدون من يتغازل  

 واألعظمية   

ها  ذاكٌر عّشار 
 عشا ً لنا أم ناكٌر متجاهل  ؟

 تشدني كانت يداك 

 من معصمي
 شدا ً وتهصر  بالفؤآد انامل  

 والبدر والليل األمير  



 وأنجم ٌ 
 شبكوا الضفاف بقبلة   وتمايلوا

 وتمنعّْت " بغداد  " 

 عن لثم اللمى
 فنأْت لقارعة المنافي " بابل  "

بّك     واليوم ح 

 جاحد ٌ متباخل  
 " يرضى القتيل  وليس يرضى القاتل   "

 لي واليوم يعصف  بالليا

 عاصف ٌ 
 وتغيب  في بحر السراب   منازل   

ك     وأنا يتيم 

 كلُّ آبائي قضوا
 نحبا ً، وكلُّ االمهات   أرامل   .

 لكن ومهما الح خّدك   

 ذابال ً 
 ان الربيَع على شفاهك آمل   

 بغداد لو مّسْت خطاك   

 أديَمها
 شمس ٌ ونخٌل باسق ٌ وسنابل   

 
******* 
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 يابابلّي الطرف ... 

 

 
لحنا جريحا في اعماق الروح ، ظل ... ـ   -" القصيدة مهداة الى 

عاما ، واليوم شَدْدت  عليه الضماد  30يلهج  بي والهج  به على مدى 
 في محاولة لطّي  آخر ملف للنسيان ". 



 
 أنا معصمي قلبي 

 وأنَت س واري 
 وظالم  بيتي ووحشتي وجداري

 ذٌ موصودة ٌ كل السنين نواف
 ال أشفقْت شمسي وال أقماري 

 أنا كالمسيح معلّق ٌ 
 وبجبهتي

سماري  تاج  الدما ، وبراحتي م 
ها  أنا كالفراشة والنعيم  جناح 

نّت هوىً   ج 
 فتشبّثت بالنار   

 بك َبالحنين الى لماَك ، الى الندى
 لعناق   ورقاء   ولثم كناري

 وحدي أشق طريَق موتي ساهرا ً 
  كأسير   حرب  

 أو رهين حصار   
 وجبينَي الواهي 

 بحبك تالف ٌ 
 وفدى خطاَك غدير  دمعَي جار  

 ياصامتا َعْبَر السنين
 أما ترى

 كيف انهدمت  ، 
ّطمت ْ أسواري   وح 

 وسفينتي غرقى
 بكّل رجالها



 ونسائ ها وشراعها والصاري
 في ل جة   قد طحت   بعدك ،

 دفتي
 ضاعت ، وفي دّوامة   بّحاري

 ضى والسندباد ق
 على ألواحه   

ه  المتواري   والبحر  ا جهض حلم 
 يا بابلي ّ الطرف 

 أنجد تائها ً 
 في بحرك العاتي ولو بدوار   !

 يامنقذي من وهدتي 
 وحفيرها

 امنْن علّي والتكن حفاري
 يادار احالمي ، 
 لكثرة   ما بكت ْ 

 روحي بعتبتها ، تهّدَم داري
 أنا ميّت ٌ من دونما 

 كفن   وال
 ال قبر   وال أحجار   لحد   و

 من مجد بابل ماحظْيت   بسعفة   
 ال نخلتي عندي 

 وال عشتاري
 طال اغترابي عنَك وانهدمت سدى ً 

 بَي كعبتي ، 
 وتمّزقت أستاري

 وأظل بعدَك خاشعا 



 متصدعا ً 
 متصوفا ً طاوي الجناح 

فاري  غ 
 الخمرتي مأوى وال ندماؤها 

 سلوى 
 وال ذو رنة   قيثاري 

 اب يقتلني الظماسأظل كالسيّ 
 وجواهريا في األسى

 ونزاري !
 

******* 

4/1/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البابلية   ماعشقت   سواها ... 

 
 البابلية   ماعشقت   سواها

 كانت هوى عمري 
 وكنت   هواها 

ها   والورد ظّل   قوام 
 فاذا مَشت ْ 

 يتفتح  الجورّي   تحت خطاها 
 حبيبتي  أحلى نساء الرافدين
 أنسى فمي ودمي 

 وال أنساها 
 ستون عاما ً والعيون كليلة ٌ 

 تبكي لها ، 
 تحنو على ذكراها 



 هي بابل ٌ وأنا أديم  ترابها
 وشهيد ها وسواد ها 

 وب كاها
 ستين قربانا أطيح  بباها

 لشميم عتبتها 
 ولثم ثراها 

ّس بكف ها  البابلية   لو تم 
 شيبي ، 

 صباي َ ترده   وصباها 
 البابلية   

 مانسيت  جفونها
 قد كحلْت عيني بفجر سناها 

 ياليت لي في بابل   تحت الثرى
 بجوارها

 لحداً لكي ألقاها
 والحلة الفيحاء  كنا نرتوي

 من نهرها األزلْي ومن ريّاها
 أنمى لها بإمومة   

 وحبيبة   
 ولمن أحّب َ نخيلها وبناها

 ياليت لي روحا
 تعود ألرضها 

 ها مثواهاويكون مسقط  رأس  
 وتعود تهدي للنخيل 

 وجرحه 
ها وضناها  دَم ابن ها وفقيد 



 لما عشقنا بابال ً 
 ونجوَمها

ْن قتالها   كنا سباياها وم 
 سيظل عشق  البابلية 

 خالدا ً 
 مات الزمان   ولن يموت هواها 

 
******* 

29/12 /2007 

 

 ...  -ضد اللصوص فقط  -قصيدة الوطن المنتهب 

 
ذرة من ثرى وطنه ، او يحرق عشبة بال ذنب ، " الوغد من يسرق 

 او اظفرا في اصبع كائن من كان "
 

 ياوطنا ً منتهبا ً 
 ي ؤكل من كل جهة ْ 
 أول من تسرقه   
 العمائم   المَؤلهة ْ 
 تغتاله احزاب ه 

مو  َهة ْ   المجذومة الم 
 والفئة األنيقة األثيرة المرفهة ْ 

 
 ر ْ شجَ نسغ  ياوطنا ي سرق من ماء   ومن 



 والرافدان ي خطفان 
 َمر ْ من نجوم   وق

 البشْر لدينا ياأيها األجرد   ال زرع ٌ 
هذبا ً   ياموطنا ً م 

 قد ضاع بين التفَهة ْ 
 

 ياموطنا ً مستلقيا ً 
 خلف جدار مقبرة ْ 
 المؤمنون ضيّعوه   
 والطغاة الكفَره 

 هل وطن ٌ هذا الذي نعشقه   
 أم ْ مسخره ؟!

 ه   كي ن شبّ َهْه ال أحد ٌ قبله أو بعد
 

 ياموطنا ً قد طّوحته   
 ناطحات  السحاب ْ 

 كان خرابا ً 
 وتمنى لو ي عاد   الخراب ْ 

 هل الذئاب  ياترى خير ٌ له   أم الكالب ْ ؟
بّة     أم زمرة ٌ في ج 
 من بذ َخ   وا بّهة ْ 

 
 ياوطنا ً م جّرح األقدام 

 دامي اليدين ْ 
قتاّل ً تطفو ضحاياه     م 

 تين ْ على دجل



 متى سترسو رحلة األموات
 أين ؟ 

 يأخذه   بعد العذاب والخراب إبرهة ْ ؟
 

 ياوطنا ً حلوا ً 
 وعذبا ً كرفيف الحمام ْ 

 أين المواعيد 
 وأين األمن أين السالْم ؟

 مابين هابيل وقابيل 
 وحام   وسام ْ 

 لم يبق َ االّ الشاعر المجنون االّ القهقة ْ 
 

 ياوطنا ً ينهض 
 امات الحروب ْ من بين رك

 عيونه تبكي على األطالل
 تدمى القلوب ْ 

 كل بقاع األرض التشبهنا ! 
 كل الشعوب ْ 

 الى المنى الى الهنا الى السنا متجهه
 واننا بوصلة ٌ 

 حساسة ٌ منبّ هة ْ 
 ما إن رأتها ابتلعتها .. 

 الذئاب الشرهة ْ 

******** 

27/10/2007 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ي عراق الفجر أنت بريق عمر

 
 

 " إلهي ليس لي إالّك عونا ً 
 فكْن عوني

 على هذا الزمان   "
 عراق المجد ص نه  

ْد عليه  وج 
 بعطفَك ، بالمحبة   ، بالحنان   

 وبغداد الحبيبة
 كن عليها

 ظالال ً للسالمة   واألمان   
 بالد الرافدين أعّز غصن   



 وأسمى منزل   
 وعلوُّ شان   

 ودجلة منهل  الدنيا وأزكى
 ون الماءعي

 في شرف المكان   
ب ّ مايبقى طهورا  وأوفى الح 

 فراتيا ً 
 على مر ّ الزمان   

 فدجلة والفرات كما ب َطْين ٌ 
 بآخر

 بالعذوبة  يخفقان   
 هما عيناي

 من فرح   وحزن   
 على خدّي عشقا ً يجريان   

 هما التقيا
 بقرنة  خير  شط   

ه بالبنان     يشار لقرص شمس 
 هما التقيا
 لف   سعد   ببصرة   أ

 وخير أب   وأ م   للحنان   
 هما في القلب
 أنى طاح قلبي

 وسال للثم  فيحاء   َجناني
 عراق النخل واالنهار

 كن لي
 لقلب األّم باقة اقحوان   



 فكم من دمعة   
 سالت بخد   

 دما يجري ووردا ارجواني
 أرى بلدي العراق

 جدار مبكى
 تفّجر بالب كا ، لّما رآني

 أخا جرح   
 في سجون   اكابد 

 وذا سقم   بمغترب   اعاني
 عراقيا صبرت  
 على المنافي

 ى الهوان   وفي وطني انكفأت  عل
 الى ان طاحت األصنام

 ط را
 وأعقبها سقوط الصولجان   

 فقد هبّت لت ْدمينا
 وحوش ٌ 

 وفاضت ْ بالحرائق دجلتان   
 إلهي

 كيف لألوطان تحيا
 بعرس   بين أعمدة الدخان   

 وإن طفولة ً 
 ت تشوىبالمو

 فوق يد الجبان   بإسم الدين 
 فمن بعث   

 ضليع   بالمنايا



 الى س م   بناجذ   افعوان   
 عراق

 رغم محرقة السبايا
 ورغم الحقد والبعث الخياني

 سيرفع فوق هام الدهر
 هاما ً 

 وتلوى كفه  كّف َ الزمان   
 عراق الحب

 ع ْد بي لألماني
 لذاكرتي ألهلي لألغاني

 عراق الفجر
 عمري أنت بريق  

 وإن لم يبق َ من عم ري ثوان   .

 

******* 
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 ياارجوان الندى 

 

 ياارجوان الندى والمجد 
 والشهب   

 اسطْع فديتَك في ديجور مغتربي 
 يامعدماً 

 شاَد ابراَج الد نا فكرا 
 ومدقعاً صاَغ اهراما من الذهب 

 ال اشتكيَك انكساري 
 وانحطام يدي 

 وال السراب الذي أفضْت له كتبي 
 بل اشتكيك ظالماً 

 القراَر له 
 في كل سجن ومنفى راح يفتك  بي 

 أنا العراقي  



 أ  مي نخلة ٌصبرْت 
لهمي وأبي   على الجفاف وكاوا م 

 يافهد  
 كّوْر خيوط النور حولهما 

 عرساً 
 يمازج  بين السعف والكرب   

 واشد ْد ضمادا 
 على جرح   يوحدنا 

 نت بلسم  جرح الكرد والعرب  فأ
 أشفْق علينا 

 فاّن الشمَس غائبة ٌ 
 وأنت شمٌس 

 متى أشرقَت لم تغب   
 ياباسم الثغر   

 حّدْق كيف معتقدي 
 بالدمع غاَص وخاضْت بالدما ركبي 

 قل لي بحق ك َ 
 ان الحزَب نخلتنا 
 نشكو من الجذع ؟

 أم نشكو من الرطب  ؟ 
 ما أروَع الطبقي الجذر 

 نامايَزَ 
 غنى ًعن الفقر في شام   وفي حلب   

 فإذ بآذار 
 عذرّي الضحى عبٌق 

 يختال بالراية الحمراء بالقضب  



 واذ بتموز 
 نسٌل من جسامت ه 

 مهما تعثر بين الفصل والحسب  
 لكن أتْت من رفاق السوء شائنة ٌ 

 مّدت يدا ً 
 ألفاعي الس م والعطب   

 في جبهة 
يدْت مهدمة     منذ أن ش 

 أن تبتدي ارتدْت على عق ب    من قبل
 واذ بمومس مأخور تدق  على 

 حبل   
 فيسقط في األوحال رأس  نبي 

 قالوا يهوذا الذي قد خان يوسفَه
 في جبهة السكر 

 والتخريف واللعب   
 قالوا اليسار صبي ٌ في طبيعته 

 كفى يمينا ً 
 فماغير اليمين صبي 
 لم يتّبْع نهج فهد   

 في ضراوته 
 ين  في تصخابها اللجب  وال المالي

 حتى السالح الذي في سفحنا امتشقوا 
 قد راح ي دفن 

 بين الصدق والكذب   
 فظل يوس ف  مخنوقا على قمم  

 على المشانق 



 مرفوعا ً على الش هب   
 وظل كعب ه أعلى من جباههم 

 فوق السالطين 
تب     واأللقاب   والر 

 هذا هو الفهد كالميكاد علّمنا 
 عراقا بالروح نفدي 
 والدم الخضب   

 مازال يوسف صلبا 
 نحن صورته 

 عبّاد شمس   نما من معدن   صلب  
 فهو المخلّد 

 في واد   وفي جبل   
 وهو الممجد  في نخل   وفي قصب  

 ليذكر المسفن  البصرّي طلعتَه 
 وورد نوروز 

 في بستانه الطرب   
 آمنت  يافهد  

 ان الناصرية َ قد 
 بنبي  –ألنبيا جادْت علينا كباقي ا

 آمنت  باأل م كالفوالذ توثقه
 حبل المشيمة 

 في أبنائها النجب   
 آمنت   بالشعب 

 مكسور الجناح وال 
 يهوي ، أصيال أشم الكبرياء أبي 

 مذ ألف قرن   



 ي رّوي دجلة ٌ دمه
 ويغتذي من يَدْي جلجامش األر  ب   

 هيهات تقوى 
 عليه عقرب ٌ نفثت
 من الهرب   قيئا ً ولن تتقي ب دا ً

 آمنت   
 أن بالَد األولياء   لها 

 بالقبب   اءمحنة   عاشور إيمان  
 آمنت 

 أن ّ آلشور   مجنحه   
 آت   لكي ينقذ الحدباء من َحَدب  

 وأنت يا أسدا ً يجثو ببابله 
 إزأر فديك 

 إزأر غير مرتعب   
 بل قّطع الموت 

 واإلرهاب في مزق   
 واسلخ وحّطم وبعثرهم ْ الى إّرب  

 كذا العراقي   
 إن ت سرق سفينته 

 كالنسر نادى على الدّوامة اصطخبي 
 وصاح ياشمس تموز   

 خذي ألقا ً 
 من روح آذار بالنيران وانتقبي 

 الجوهر الفذ فينا 
 لم يزل غل قا ً 

 ب  لم تخترقه نيوب الدهر   بالريَ 



 أما الجراح 
 وإن سالت ْفمزهرة ٌ 

 من دمع باكية   
 أو حزن مكتئب   

 فنى العهود ت
 واليفنى النخيل ، له

 شريان يوسف أسمى مرتع   خصب   
 تصاعدي 

 ياجذور النخل من دمه
 وق النار والتهبي ذوأثمري ياع

 كفى بمنفاي خذالنا ً سكنت   به
 سحقا ً له

 ينقضي بالزيف والهرب   
 أفدي العراق 

 وأهوى دجلتيه ولن 
 أستبدل المهد يا أ  مي بمغتربي 

  ياليت لي كفنا ً 
 من ثوبك العذب   

 من الخشب   وباب بيتك لي نعشٌ 
 لن أبرح األرض حتى انطوي فرحا ً 

 ها ــ بترب
 الثما ً جذري ومنتسبي 

 حتى أرى مهجتي تطفو على شفتي 
 نذرا ً، 

 وروحي َ قد سالت ْ على ركبي 

 



******* 
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 وردة حمراء لحزب الشيوعيين 

 
 

 يع معّمد   ياحزب  درب ك بالنج
 وكذا العراق  

 جميعه يستشهد  
 ماالعين  قد س ملت ولكْن أعين ٌ

 عَْت كبٌد ـّ  طــ ماق
 أكبد    ولكنْ 

نا   ومسيل  دجلة َ من ف يوض   جروح 
 ودم  الفرات
نا يتبدد    بدمع 

ها   سبعون عاما ً بالثلوج رياح 
 َعَصفت ْ 

نا اليبرد    وجرح فقيد 



غم المجازر   مورق ٌ   ر 
غم المش  انق مزهر ٌ ر 

غم السجون   موّرد     ر 
 ياحزب 

 يانخل العراق   وطلعه
يَك وتخلد     تفنى أظافر  ناهش 

 منذ الحسين 
 أ  حب   فيك صموَده

 وألن نسغك ضائع ٌ ومشّرد   
 آمنت   ياظمأي بأنَك ريق ٌ 

 وشفاه ك العطشى 
 غديري الَسْرَمد   
 يا أنت َ يا عنقاء   

ك باسل ٌ   جنح 
 مهما احترقَت 

 الرماد  ست ولَد   من
 واذا دجا ليل ٌوغابْت نجمة ٌ 

 شمعا ً 
 سأشعل  ناظري ّ واوقد   

 لو لم نجْدَك لقّطعْت أعناقها 
 نذرا ً 

َك الجياع  وتوجد    لمولد 
 كل السنين اذا حسبَت نجوَمها

 ظلماء حالكة ٌ 
 وأنَت الفرقد   
كَ   شرهان  اسم 



 في التكايا آية ٌ 
 ولك المنائر  باألهلة  تسجد  

 ؤآد يلدا وف
 كلما انطفأ السراج  

 على السفوح  الشامخات   
 د  ـَ سيوق

 ورفاقه قزح  المجرة في الدجى
 نغم ٌ 

 على ثغر الزمان   مخلّد   
 كم مجرم  دام   
 ودرب ك ناصع ٌ 

 صمدت ْ وشعبي أصمد  كم قلعة  
 كم قاتل   رفع المشانق للسما

 للموت   
 لكّن الفهود األخلد  

 هم فجر  تاريخ  الحياة 
 ولحنها

 والشمس  فوق خطاهم   تتورد  
 روح  العراق وإن تثلّم لمع ها

 أبدية ٌ 
ها الي خمد    واوار 
ّي     ولها السر 

 وإن تضيَّق رزقه
 ولها غفاري ٌ 
 يجوع ويزهد   

 ولها الحسين  العذب  ، وهو ممزق ٌ 



 شفة ً،
 يبشر  بالشراع ويوعد   

 أزهى وأبهى في المفاوز نخلة ٌ 
 عجفاء 

 اء  وتصمد   كبلها الظم
 لن يهرب الشهداء  

 من وطن األسى
 فهناك حتى الموت ألجله ي سعد   

همْ   بجذور أعظم 
 ونكهة نسغهمْ 

د    ّ  يلد التراب  زهوَره وي عض 
 فاذا تحط حمامة هو أغصن ٌ 

 واذا تناجى بلبل ٌ 
 هم غردوا

هم  واذا تضام  األرض فهي لعرس 
 منذورة ٌ 

 وبنهجهم تستنجد  
 ياآخر الشهداء

 أنحني دعني 
 قّدام كعبك ساعة ً أتعبد   

 ان العراق مهودنا ولحودنا
 وطن ٌ نموت به 

 والنستعبَد   
نا   قدر ٌ تنوء ظهور 

 بصليبنا
 وبدرب جلجلة العذاب   ن قيّد   



 هي وردة حمراء 
 نمضي صوبها 

 لنضمها في الحلم ، او نستشهد   

 
************ 

29/3/2006 

 

 

 

 ثوري على االرهاب ثوري 

 
 

 ي على االرهاب ثوريثور
 وتبوأي قمم النسور   
 وتقّحمي كالشمس 

 بوابات دجلتك األسير   
هلكات   وتقدمي في الم 

 على سنين الجمر سيري 
 وبسيفك البتار 

 دقي 
 في الوغى عنَق األجير   
 من كربالء تضاء شعلتنا

 ومن دمها المنير   
 رتجىفي الناصرية ي  



 د المضّرج بالنذور   الفهْ 
 فيحا في بابل ال

 ت بارك وثبة األسد الهصور   
 بغداد تطلق في المآذن
 صدحة الوجع األخير   
 وتهب رغم الكيمياء 
 حلبجة النزع األخير   

 كاوا العظيم بناره
    ألق البراعم والزهور
 ثوري وفي العثرات 

 شّدي 
 هام جذعك بالجذور   

 بعث قد حرق العباد ال
 فطوحيه بلحد  نوري 

 ري ثوري جموع الشعب ثو
 واحيي الرميم من القبور   

 ال تتركي وجه العراق 
 ملطخا بدم النحور   

 وستعذرين متى يجور 
 عليك طاغ   ان تجوري 

 فمن سقانا بالجحيم 
 يطيح في حمم السعير   
ْد   ياشعب بالدستور ج 

 واكتبه من دمك الغزير   
 فالجود  أبهى صورة   

 لك في تطاحنك َ المصيري



ْد بالحياة على عر  اق الحب ج 
 والنبع العطير   

 واشدد على الثور المجنّح
 سيف مجدك في العصور   

 وامدد عظام صدورنا
 خشب الساللم في العبور   

 وأجعل جماجمنا 
 قناديال 

 ألعمدة الجسور   
 وعيوننا شمسا تضيئ
 وقرص خبز   للفقير   

 نحن السيوف على الطغاة
 ومن تجبّر في القصور  
 حربا على قصر السجود

 لى الرحاب او الزهور   ع
 وعلى لصوص بيننا 
دد   وحفاري قبور     ج 
 ممن تزيّا بالعقيد 

 ومن تجلبب بالوزير   
 ياشعب جد باالنتفاض

    على الخراب على الشرور
 سيري جموع الشعب سيري 

 لفضاء منطلق النسور 
 دستورنا فجرالمسلة   

 والعدالة   والضمير
 ان العراقّي الشجاع 



 البكور    غدا سينهض في
 ليقول كال للحرائق 

 للمشانق 
 للقبور   

 نعم ٌ لدستور المحبة
 والحضارة 
 والحضور   

 نعم ٌ لدستور المآثر
 والكواكب والبدور   

 سيري جموع الشعب لن
 يلوي اللهيب خطاك سيري 

 ثوري على االرهاب
 واألوصاب 
 واألذناب
 ثوري 

******* 

13  /10 /2005   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  كريكتيرية لعمامة ارهابية .. قصيدة

 

 

 أليس مخيفا ً 

 مة ٌ منبر ٌ وعما

 

 بجانبها ذقن ٌ وسيف ٌ وشارب  

 

 فذا المنبر الجبّار 

  يأمرني بأن

 

 أطيع َ، وبالنهج القديم يطالب   



 

 وان الذي تزهو العمامة   

  فوقه

 

 به ملمح ٌ من عابس الوجه غاضب  

 

 وأسنانه   منضودة ٌ 

 من خناجرٍ 

 

 وسيفه  فوق النار أحمر  الهب   

 

 وذقن ٌ علينا غير راض ٍ ، 

 ! جميعَنا

 

 له منظر ٌ يرتاع   منه   المحارب  

 

 وشارب ه  الثعبان 

 من فوق ثغرهِ 

 

 ! تدلت الى الكتفين منه ذوائب   

 

بّة ٌ  ريعاً ج   أليس م 

 وعباءةٌ 

 

  بجانبها درع ٌ ورمح ٌ م صاحب  



 

 فجبته منفوخة ٌ 

 هانسج خلف

 

 مراكبنا مسروقة ٌ والقوارب   

 

  عباءته من ذاعف الس مّ 

 تحتها

 

 تنام ثعابين ٌ وتصحو عقارب   

 

 اذا حّرْكتَه  ،  ودرعٌ 

  الكون ينطفي

 

 وتسقط في بحر الظالم الكواكب  

 

 ورمح ٌ له مستسلمات ٌ 

  نفوسنا

 

 واالّ سيجثو فوقنا وهو ضارب  

 

 الى هذه السعالة بالخوف 

  ننتمي

 

 بديع ماعداها نحارب   وكل



 

 أليس مخيفا 

 ذو ثياب ٍ قصيرة ٍ 

 

فٌ   قديم ترتديه الثعالب   ؟  وخ 

 

 بدا في ظاهر اللون  فثوبٌ 

 أبيضا

 

 داكن الدّم شارب    ولكنه من

 

 وخف ٍ عتيق ٍ 

  اليليق بعصرنا

 

 ذاهب    هِ له ينتمي فكر ٌ كنعلِ 

 

 الى هكذا زي ٍ ولون ٍ 

  تريدنا

 

 آسي نواعب  كهوف ٌ ! علينا بالم

 

 يقولون هذا الدين 

 دين   تطاحن ٍ 

 

 وإن طّوقنا بالفناء الخرائب  



 

 يقولون هذا الدين سيف ٌ 

 مقاتل ٌ 

 

 عليه عيون بالجروح سواكب  

 

 يقولون هذا الدين 

 ضجة كوكب ٍ 

 

 ت َجّر عليه كّل يوم ٍ مصائب  

 

 يقولون البأس الطفولة   

 ! فلتم ت ْ 

 

 ب  وبالدمع تطفو والدماء المالع

 

 يقولون هذا الدين 

 محض   مجازر ٍ 

 

 لمن الضمير ٌ عنده   أو مواهب  

 

******* 

10/9/2007 

 تألق ْ فأنت شموخ الجبال 



 
 " الى شعب كوردستان الخالد ... متى ظلموَك فنحن  معْك "

 
 تألْق فانَت شموخ  الجباْل 

 وشمس  المحال ودرب القمرْ 
 وانت الذي تبتني للشعوبْ 

نـْتـَظـَرْ طريقا وكاوا ه  و الم 
 وان سفوحـََك مخضّرة ٌ 

 ونرجس  نوروز َ فيها انتشرْ 
 فالتتطلْع لكهف   تهاوى

 بسود االفاعي ودود الحفرْ 
 تقدم لخطف نجوم السما
 لتـ ثري بهّن الجبيَن األغرْ 

 فلن يحلموا ان ينالوا الذرى
 ولن يقدروا ان يالووا القدرْ 

طـّمـَتْ   بقلعة اربيل َ قد ح 
م    والمهيب  اندحرْ  جيوشـ ه 

 لقد كسر الدهر  هاَم الطغاة
 وقنديلـ نا صامٌد ماانكسرْ 
 فالف  عدو   والف دخيل   
 بذل   على قدميه  انتحرْ 

 ويشمخ " دوكان " رغم األسى
 فمنا الدماء  ومنه المطرْ 
 فقولوا لكل حقود   بليدْ 

 بأْن شعب كاوا العظيم انتصرْ 
 تطلْع له فْهَو نهر  الحياة



ن أثرْ وعايْن   " لضحـّاَك " هل م 
 ستبقى الشعوب تشق الخطوبْ 

 ويخلد انجيلنـ ا والسَورْ 
 ألن المحبة ابقى لنا 

ْستـَقـَرْ  ها الم   وأفياء  فردوس 
 وتفنى الحروب  وغبراؤها
 ويسقط مرتزٌق مؤتـَجـَرْ 
 فنحن خلدنا خلود الحياة ْ 

 وضاق بنا الموت حتى انفجْر 
 

******* 
2010/1/11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إخوانيات ...

 

  مهداة الى السيدة عائشة... 

 

كثيرات هن النسوة النبيالت اللواتي استضفنني إالّ هذا الصحن  "
الم رسل لي من قبل السيدة العزيزة عائشة ، والذي صادف أن يكون 

 مثلوما ،هو ما أثار لدّي القصيد ."

 شكرا على صحنك المثلوم 

 ذّكرني 

 ثلوم  بأّن حظَي مكسوٌر وم

 شكرا على زادك الفّواح

 أطعمني

 ألنني من عراق الزاد محروم  

 شكرا على كرم   جادت به

 امرأة ٌ 



 نصيرة ٌ دربها بالنور مرسوم  

 نبيلة ٌ قلبها للطير 

 تطعمه

 وفضلها في كرام الناس معلوم  

 ولو شكوت خراب الحال

 المرأة   

 لقلت  أنَي مأكوٌل ومذموم  

 فكم تذّكرت  أصحابا 

 حدواوقد ج

 قالوا لبعضهم  عن ذكره صوموا

 فخير من كنت قد أطعَْمت  

 جّوعني

 الورد مسموم   ءظام   ولكْن بما

 

******* 

14/2/2012 

 

 



 

 

 تخليد روزة منسية 

 

 

 شه مال عادل سليم ذكرى صداقة طيبة الفنان ـ مهداة الى 

 

عاني مل روزة حمراء مرحبا بي وبعدها د" التقيته وهو يح

ني ملك الشراب ولما تركت البيت شاكرا كرم الى بيته وسقا

الضيافة ، يا لسوء طالعي نسيت الروزة . ومايبرح يذكرني 

بها في كل مكان وزمان واليجديني مبرر وال اعتذار وقال 

ممالحا لقد اصبحت قضية العصر المستعصية ! وقد قيض 

 لي وبقدرة قادر ان اهتدي الى حل 

رسمها هو في لوحة اذ اقترحت ان اكتب قصيدة عنها وي

ومن اجل ان تحط اكثر الحروب رومنسية اوزارها . 

 وكتبتها :

 

 تخليد روزة منسية

  

 أال يا أجمَل األورادِ 

 ِخالّني ِمن أعطر

 أيعقل أنني أنساكِ 



 أْعماني أم حظَي 

 أم الزحالوي ِمن " شْه ماْل"

 ضعضَع أركانيقد 

 أم النيران كالشالل

 طاحت فوق نيراني

 اْل " كان الروزأْم " شْه م

 فّواحا ً ببستان ِ

 فأنساني وألهاني

 وياليته أفناني

 وياليتني قد م تّ 

 وال ا بعث  من ثان ِ

 وأسموني شهيد الورد ،

 والياْسمين أكفاني

 

 

 

 

 

******* 

14/11/2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوطوا ولوطوا ... " االولى"

  

ن فقط . الى ... قصيدة الذعة موجهة الى المتشددي2011"هدية عام 

الفاشي   دعاة الدين من اعداء الحرية الفكرية والحقوق المدنية الى

القديم في جبة الديني الحديث الى من ال اسميه كي ال اخلده الى 

" ......... " اسما سيلقي التاريخ بعفاشة دينه الروزخوني   الجلواز

 في القمامة غيَر مأسوف ٍ عليها وعليه " .

  

 خوطوا ولوطوا 

 عهر ٍ ايها الجيَف  ب

 الناس مأبوٌن ومنحرف    وليجلد

   حّرمتم الخمر

 لكن في زرائبكم 

 حللتم السحت يامن مالكم شرف  



 تٍف عليكم جميعا 

 انكم زمرٌ 

 مع األعاجم يوم الغدر قد زحفوا 

 قّواٌد ،   قلنا تساقط

 فحّل بنا 

 مليون   قّواد رجٍس عنه مااختلفوا 

 منعتم السعد 

 واالفراح في وطن ٍ 

 بالكأس والشعر واألنغام يتصف  

 قتلتم   ألف زرياب ٍ 

 مالحنه  

 فيها الغنى والشذى الفواح والترف  

 وجئتمونا بدين ٍ 

 له  ال بديل

 سوى رماح من االعناق ترتشف  

 خنقتم   روح شعب ٍ 

 لو يتاح لها 

 كالنار من فوهة البركان تنقذف  

 حاصرتموها وقد 

 هاعاث الحصار ب

 الوهم   والخَرف     واليوم يجثو عليها

 حذار ِ .. 

 سومر بالطوفان قادمة ٌ 

 واالرض من تحتكم بالجمر تنخسف  

   ٍ التستهينوا بشعب اعزل

 غضر ٍ 



 للنار ملتحف    للجمر مفترش ٌ 

 ذا راضع من لبان الموت ، 

ه    رْوَعتــ 

 كالخيل والسيل يوم الطعن اليقف  

 التحكموا قيده ، 

كم التحريم د  ْيَدنــ 

ه  األنـِـف    يهوي ، ويبقى منيفا هام 

   كم الف رافع سجن ٍ 

 قبلكم نـ سفتْ 

     اعتى سجونهم بابا ً ، كما نسفوا

 وظل شعب العراق ، 

ه    النور  نخلتــ 

 والجذر  معراجه   والجذع   والَسعَف  

 اقدامه   وتحت

م    تهوي رؤوس كــ 

 هو الثرى والثريا بل هو النجف  

    هو لالضواء ٌ وكعبة

 قاطبة

 والطائفية   يفنى نهجها الصلف  

 والرافديني   

 عمالق ٌ بوثبته

 من وقع خطوته األعداء ترتجف 

 بوقع اسمه 

 هذا الكون منشغل ٌ 

 وهللا بالدمع يهمي خده الترف  

 ظالما   كفوا



نا  فان  الفجر وجهتــ 

 ينجرف    والليل  " حتٌم " بعرش الظلم

 نا تسٌع وعشرون مليو

 نواظرها

      فدى العراق اذا ما الشمس تنكسف  

  

****** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طوا ولوطوا " الثانية ...خو" 

 

 

" موجهة الى كّل ِ من يخوط ويلوط ، ك ال حسَب منظومتِِه الفكرية ، 

بأن يتدخل تعسفيا بإسم المذهب والحزب ، بحياة الناس وان ينصـّب 

بيعة فكرهم وطرائق عيشهم ومأكلهم نفسه وليا وواليا على ط

 وملبسهم ".

  

 خوطوا ولوطوا 

 بع ْهر ٍ أيها البـ ه م   

 الغنـَم    فلتلعب  الرعاة   بنا  أزرى

 ياكارهين لبغداد ٍ 

 على فِمها 

 غصن السالم ، وكاألطيار تبتسم   

 ياماقتين عراقا 

 نسغ نخلته

 كأٌس ، ومن رافديه الخمر والنغم   

   اقوسارقين من العش

 فرحتهم 

  والغادرين بأيتام ٍ اذا ابتسموا 

 أتثأرون ولم تشبَهـْك ـم  

 عربٌ 

 ثأرا ، وبالحقد ماجاراكم  العجم  

 انتم برابرة الدنيا 



 برّمـتِها

 من " دجلة الخير" قد جاؤوا لينتقموا

 ومن تراث ٍ عراقّي ِ "الع رى" 

 اختلفت

 ولكن ليس تنفصم     فسيفساءا،

  ومن كنائسه السمحى

 تعانقها 

 الكرم   مساجد النور ، في نبعيهما 

 من شمعة الدير 

 تغفو في تصّوفها 

 الحلـ م    بها  عن المثالب ، لم يحلمْ 

 من الحياة فراديسا ً، 

 وقد ذبلت

 مذ راح ينعى غراب الشؤم ، مذ قدموا

 عصابة الموت قد جات 

 الى وطن ٍ 

 والغدر رافقها والموت والعدم  

 سان جاءت لكي تقتل االن

 تمسخه

 وتسلخ األرض اشالءاً وتقتسم  

 مازال في ساحة الفردوس 

 منتصبا 

 صنم  فوق الجماجم من احقادهم 

 كأنما نحن واالعداء 

 في شـَبَه ٍ 

 هم نحن شكال وبالمضمون نحن هم   



 فاكتْب على حائط الكرخين 

 منتحبا

   بالدمع مرثية االنسان ياقلم  

 عصابة هي 

 نهب المال بغيتها

 وزورا بحبل هللا تعتصم  ىالكبر

  نعش العراق الجميل الروح 

 مأربها

 وأن ي فّصل من اكفانه علـَم  

 بالدمع والحبر 

 يجري الرافدان على

 دم النخيل وكاالمواج يرتطم  

 لكن روح الفرات العذب 

 مابرحت 

 تتسم     كقلب دجلة باآلمال

 الخالدان واوباش الدنى 

 فـ نيَـت

 من حكموا مادام حكٌم وال قْد دامَ 

 كم حاول الوغد هوالكو 

 يجزهما

 يبقى الفراتان واالوغاد تنهزم 

  

        ******* 

  

ادناه خوطوا ولوطوا االولى .. وقد نشرت في مواقع معينة وربما   ـ

 سأردف القصيدتين بثالثة ورابعة ، ذلك عائد الى مايغيض ويؤلم : 



 

 

 

 " خوطوا ولوطوا " الثالثة ...

  

تتطاول على المسيحيين   ـ  شلة تّدعي االسالم  لى ـ" موجهة ا

بل تعمل على ابادتهم . الحذر الحذر ـ في القادم من  واالديان االخرى 

األيام ـ من قتل يسارّي ِ وتقدمّي ِ الوطن ! ولنضع في الحسبان ان 

السياسية   الدكتاتورية  الدينية ، اخطر بمسلـّماتها من  الدكتاتورية

. "! 

  

 ولوطوا  خوطوا

 بعهر ٍ يامناكيد  

 يامن " بميثاقِكْم " قتٌل وتهديد  

 يامن رؤآكم 

 الى الدنيا محنطة ٌ 

 المومياءات  انتْم والجالميد  

 انتم سجوف  التكايا ، 

 ظلمتِها   قيح  

ها السود    العفناء ، انتم افاعي سِمّ

 الببغاءات  انتم  

 في تدرّوِشها

 نهج  اجترار ٍ وتلقيٌن وترديد   

 فقهون من الدنيا الت

 سوى كتب ٍ 

 صماء الي رتجى منهن تجديد  



 تمضي الحضارات للرقيا 

 ودربكم  

 زرائب  الخيل والكثبان  والبيد  

 احزابكم محض تكفير 

 لغيركم  

 بالقتل انتم كوافيٌر صناديد  

 بالغدر والنحر 

 كلكم     جزارونَ 

 بحرق كل يسوعيِّ ٍ أجاويد  

 تضيّقون على الدنيا 

 انطالقتها

كم ْ غـــِـٌل وتقييد   ر   حتى تَحر 

 ماضيك م  في مسار العشق 

 مقبرة ٌ 

 وفكركم من يبيس الصخر جلمود  

  من عصره الحجريّ 

نا  اليوم يحكم 

 ومجلود    سوط ٌ به الشعب مذلولٌ 

   الفيلسوف سليب  الرأي

 مضطهدٌ 

 والشاعر  العبقرّي   الفذ ّ   مطرود  

 مامر عاٌم على الزوراء 

 ياوطني

 مسجوٌن وموؤود    وشعب ها اال

 تَمذهَب الوطن  اال مّي   

 مفتخرا



 تجهيٌل وتبليد    عقله زانَ   أنْ 

   وان تحرر من سجن

 ي بّعـِثـ ه  

 حرٌق وتهجيٌر وتشريد    اْرداه  

 حرق الكنائس واالنجيل 

 مأرب كمْ 

ّب والناقوس  والعيد    ومريم  الح 

 يامن حدادكم  َوْهٌم 

 وادمع ك مْ 

 للكفر توحيد    مْ كذٌب ومذهبك

 انتم لصوص ٌ، 

 وشذاذ ٌ ، قراصنة ٌ 

 قد قاَءك ْم من وراء البحر "ِعربيد  " !

 ويافطيس خرافات 

 يلوط بها

 النمل والقمل والجرذان والدود  

 سحقا لكم 

 ظلمكم يفنى ودولتكم

 تبلى ، وفرعونكم بالموت موعود  

 مهما تركتْم جروحا 

 في جوانحنِا

 عناقيد  ستخضّر   ال  من الجروح

 الكون نحن 

ـنا  يسوع  الحب منهج 

 وخاب من ظن ان الكون محدود  

 التطفئوا قرص شمس الحب 



 في وطني

 ان العراق بدون الشمس مفقود  

 هو الكواكب  

 واالنوار وْجَهتـ ه  

 والطيب  والجود    والسنى  هو المنى

 قل للعصور 

 متى اشتد الظالم بها

    مع الظالم عراق الفجر مولود  

  

      ******* 

  

17/1/2011 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

  

 " خوطوا ولوطوا " الرابعة ...

 

 "خوطوا ولوطوا" 

 وس حقا ً للقوانين ِ 

 سحقا ً لحزب ٍ بال دنيا بال دين ِ 

 للحيزبون 

 بانْت عجيزتـ ها التي

 بإصول الدين تفتيني  وهي التي

 والقّصخون 

 الذي طاحت عمامتـ ه  

 وكار ِ الثعابين ِ فاذ بها وكر  أ

 ومنبر ٍ كان في مكر ٍ 

 يداهنني

 وضح النهار أتى بالغدر يـ نبيني

بّة    وج 

 جّد   حاقدة ٍ   وسيوف

 ّعاظ السالطين ِ وبالمجرمين ب



 وحاكم ٍ ظمىء ٍ للكأس 

 من دمنِا 

 يروي غليلـَه من دمع المساكين ِ 

 تشكو الورود  اليه 

 بل تلوذ به

  ِ تلوذ قلوٌب بالسكاكين  كما

 لقد خـ دعنا 

 "بزّهاٍد " فاذ ْ بـِه م  

 أبناء  "شايلوك" بل أحفاد  "قارون ِ"

 حتى المالئكة األبرار 

 قد خلعوا

 ثيابَهم فوق اجساد الشياطين ِ 

 واستبدلوا قفَل سجن 

 مانزال به

 من الزنازين نمضي للزنازين ِ 

 ي مايزون بني اإلنسان ، 

 مذهب ه مْ 

 ين ِ بالي المقاييس مختل المواز

 كم فجروا باسم "بعث الدين" 

 موطننا

 في شرايين ِ   كما تـَفجـَّر لغمٌ 

 حتى الهواء 

 بلون الدّم ِ في بلد ٍ 

 خاوي النواعير مشلول الطواحين ِ 

 سحقا لفرعون ،  

 في نيسان اوَرثـَـنا



 للظلم مليوَن نسل ٍ للفراعين ِ 

 بغداد مثخنة ٌ 

 موتا ً كعادتها

   ساجين ِ ا م المشانق ِ باستيل الم

 ما " دجلة الخير" 

 هذا اليوم كنيتـ ها

 طغى الخريف  على " ا م البساتين ِ"

 شوكاء  قاحلة ٌ 

 صفراء  متربة ٌ 

  ِ روض الرياحين . رمل  المقابر ال

 بغداد مقبرة ٌ 

 في بابها كتبوا

 هنا ضحايا رفاق الحزب ِ والدين ِ 

 هنا السالطين  

 قد حطّوا جرائَمه مْ 

  من لؤم السالطين ِ  َال لؤم َ أفدح

 اليوم بغداد 

 كأٌس والنغٌم  ال

 بالتالحين ِ   وال القياثر تـ سقى

 ال " مستجم النؤآسي 

 الذي لبست

 به الحضارة ثوبا وشَي هارون ِ"

 على مواجعـِها 

 بغداد طاوية ٌ 

 في الحلم تأكل   من جوع الماليين ِ 

 ولحن رصاص الليل ،   تبكي



 ي رضع ها

 ثدي ِ البراكين ِ جمَر الزالزل من 

 الى متى كّل يوم ٍ 

 في أضالعـِنا

 وحطـّين ِ ؟   سيوف  بدر ٍ وصفـّين ٍ 

 في الرافدين دماء  الناس 

 جارية ٌ 

 حسب المذاهب ؟ ام وفق القرآئين ؟

 خوطوا ولوطوا 

    والتبقوا لنا طلال ً 

 و "الدهاقين ِ"  و" للتبغدِد" سحقا ً 

 هذا زماٌن بذٌي 

 تافه ٌ قذرٌ 

 حقيٌر ، قميٌء ساقط ٌ دوني ! ْ وغٌد 

 فالف  خزي ٍ على خزي ٍ 

 "لسادتِنا"

 "للقادة ِ" الغـ ّر ِ الميامين ِ   والعار  

  

******** 

12/3/2011 
 
 
 
 
 



 
 

 

 " خوطوا ولوطوا " الخامسة ...

 

  

فقط الى المفسدين السياسيين الغير وأيضا الى   " ا وجه قصيدتي

لدموية والنّصابين والقّوادين من المرتشين والقتلة والميليشيات ا

المتعاونين وقليال اذا سمحتم الى العمالء ، وقبل الختام الى بعض 

الوزراء والمستشارين والمدراء وفي الختام الى النزر القليل من 

 العمائم المزيفة ! ".

  

 خوطوا ولوطوا بالعراق 

 وخّربوا

 به ال المذهب   ال الدين  يردعكْم 

  أنتم جراد  الموت

 يأكل زرَعنا

 ويعيث في فردوسنا ويخّرب  

  أنتم عصاباٌت 

 تكبّـل  موطنا ً 

 وتدّق   أعناَق الشباب وتصلب  

 أنتم لصوٌص 

 أن تسرقوا نهجكم 

 أن تقتلوا ، أن تحرقوا، أن ترهبوا

  وتـ َجنـّدون بإسم 

 "دين محمد ٍ"



 جيشا به تـ سبى البالد وتـ نهب  

 لستم عراقيين 

 محض  أعاجم ٍ 

 لة ٍ من نخله لم تـ نسبوالفسي

 أنتم أفاع ٍ 

 زحفـ ها ولديغـ ها

 طوفان  نار أعجمٌي مرعب  

 تبا ً لكم ، 

ْمسكين بعرشكم  للم 

 تعّصبوا ولمن لجارتنا اللدود 

 وعلى الجواد األجنبّي ِ 

 أتيتم  

 وأتى بكم ! كي تركبوه وتـ ركبوا

 خوطوا ولوطوا 

 واستجموا بروضةٍ 

  ستمنوا ، العبوا وِعثوا فسادا ، إزنوا ، ا

 البّد أن تنهار  

 ناطحة الخنا

 وتـ قلب   وتطيح فوق المارقين 

 ال للخزائن ، إحزموها ، 

 واهربوا

 ال لن نريد " فسادكم " فقط اذهبوا

 إن العراق بدونكم 

 أبهى لنا

 من أن يسيّره غراٌب أجرب  

 هو بالتحاصص 



 طائفٌي ماكرٌ 

 ثعلب   هو بالعمالة روزخوٌن 

  إن العراق

 يسير في درب الفنا 

 بوجودكم ، هو للمنية أقرب  

 والدين ال 

 لم تخلقوه محبة ً 

 باهلل ، بْل ، االّ لكي تتكّسبوا

 ال تنتمون الى الحياة 

ْسنِها   وح 

 فاستهتروا بجمالها واستكلبوا

 خوطوا ولوطوا 

 عمموا الفوضى !غدتْ 

 ليال ً بال نجم ٍ ، وضاع المركب  

 سرقاتكم هيهات تـ حصى ، 

 غدركم 

 تـ حسب   ال لن ي عّد ، وال الجرائم  

 حفـّاركم وغٌد ، 

 فان ألقى بكم

 في حفرة للغدر التستغربوا 

 ان الرماَل 

 أساس  كّل ِ صروِحكم

 ستذهب  ، وكما أتت بكم الرياح  

 وثقوا بأْن بغداد 

 مهما استفردْت 

 كّف   الردى ، فْهَي األشّد   األصلب  



 العراق  شعب  

 أعماقه الجمر في

 عن الوثـَبات اليتغيّب   شعبٌ 

 بالمرصاد  الشعب  

 ان حصادكم 

 يتوجـّـب   حتٌم ، ودحر  قالِعكْم 

 نخل العراق 

 الثأر نسغ   جذوِعهِ 

  لتـ صلبوا  فتخيروا أعتى الجذوع 

 ومياه دجلة والفرات 

 غداً لكمْ 

 سٌم ، تدور به الكؤوس  لتشربوا

 وغدا تـ داس  

 عمائٌم وشراذمٌ 

 الكعوب كما تداس  العقرب  تحت 

 العراق ِ  نخل  

 أذنابكم  قٌ طوِّ م  

 وستمضي "أمريكا"! فأين الَمهرب  ؟

 

  

******* 

29/11/2011 
 
 
 



 
 

 " خوطوا ولوطوا " السادسة ...

  

الذي اغتالته يد   الشهيد عماد سعدي مصطفى  " مهداة الى روح

مفعم بالوطنية الفساد بعدما حاول تعريتها بتقريره الغيور وبقلمه ال

والشجاعة ... لقد قتلوه في ظرف يوم واحد من تسليمه لتقرير 

 "  فضائحهم ونهبهم ثروات العراق

  

 "خوطوا ولوطوا" 

 بالعراق وأفِسدوا 

 لن ترفعوا هَرما ً ولن تتخلدوا 

 أن العراَق بظلـّـِكْم 

 وَضاللـِكْم 

 بلٌد ظالمّي   المعالم أسَود  

 وطٌن بأصفاد الجهالة ِ 

 م جهضٌ 

َهّدد    باالنقراض وبالفناء م 

 وطٌن بآالف الرماح ِ 

طّوقٌ   م 

قعَد   وروحا بالعمالة   جسداً   م 

 البالغة خنتموا  نهج  

 نبراَسه  

 بالمصحف الجبّار لم تسترشدوا

 منكم جميع األنبياء 

 تبرؤا



 موسى وعيسى والنبّي   محمد  

   جئتم عراق الرافدين

 لتنهبوا

 وتفرهدوا  حْوِسمواولتـ نـْـِكـبوا ، وت

 تبكي الضفاف بوحشٍة ، 

 ونخيلها

 أجرد    ذاو ٍ   يبيس السعف  كاب ٍ 

 دجلة ٌ   ذي

واء  بخّدها جّف   الر 

 وكذا الفرات  بدمِعنا يستنجد  

 أتت األفاعي 

 بس ّمـِها وفحيِحها

 لدغى بخنق عراقنا تستفرد  

 وإذا انبرى شعٌب 

 لسحق رؤوِسها

 واحشدوا عليه األعجمّي وجنـّد

 واذا " النزاهة  "

 جرذانكم  الحقتْ 

 العدوْ   يغدو العدو حليفكم وهيَ 

 وخطيب  ثورتنا 

 إذا عّراك م  

 يرمى بقعر السجن أو يستشهد  

 الكواتَم خلف   إن

 كّل وسادة ٍ 

 ترمي الرؤوس بنارهن وتحصد  

 الرعب يفتك بالعراق 



 وأهِلهِ 

 والموت في طرقاتِِه يترّصـد  

 والمصلحون المال  

 همبكفـّـِ  رنّ 

 حتى أشاحوا الطرف عمن أفسدوا

 البغاة السارقون  خّط 

 شعاَرهم:

 يامفسدين تآزروا وتوّحدوا

 وهناك أحزاٌب 

 تصّرم عهد ها 

 خرسى ، تسبّح  لإلله وتحمد  

 الجليد   نامْت ،وقد غطى 

 ضميَرها

 جليَد القطب بل هي أبرد     فاقتْ 

 الترتجي الوثبات 

 ممن دّجلوا

 البرلمان وقّودوااو سمسروا في 

 جلسوا كما االصنام 

 دون منصةٍ 

 أغبى من الحجر البليد وأبلد  

 وهناك شجعان 

 بنار ٍ ا خمدوا 

 وهناك أبطاٌل عظاٌم شردوا

 قد أقسموا : في غضبة ٍ 

 وضراوة ٍ 

نا مثل الشموع ستوقـَـد    أرواح 



 سنموت 

 لكّن العروش ند ّكـ ها

 نمضي وقبل مضيّنا لن توجدوا

 وطوا" "خوطوا ول

 باَد عهد  لواِطكم

 بكم وحان الموعد    شط المزار

كم   أزالم 

 تنمى مناجس  أصِلها

 لساللة الفئران مهما استأسدوا 

كْم دنْت   س حقا نهايتــ 

 بل قاربْت :

َشـيـّد    قصر الرحاب على الرمال م 

 من شيّدوا األهرام 

 قد قـ بـِـروا بها

 مهما أذلوا بالدهم واستعبدوا .

  

******* 

 

8/6/2011 

  

  

 

 

 

 
 



 
                                        

 " خوطوا ولوطوا " السابعة ...

  

 " خوطوا ولوطوا" 

 بالبالد استهتروا

  

 *ضوا واصفروا"" ليست بالدكم   ، فبي

  

 جئتْم لتحرير البالد ِ 

 فاذ ْ بها

  

سّور    باستيل  موت ٍ بالدماء م 

  

   حررتموا السجناءَ 

 زنزانٍة ِمن 

  

 قـ تلوا غداة َ تحرروا  فاذا بهمْ 

  

 خربتموا ماكان قبل  

خـَّربا ً   م 

  

؟؟؟  ولمن ي شاد م حطٌم ومدّمـَر 

  

 مادمتموا تتفننون 

 بنهبـِهِ 



  

 وخزائن المتأمركين تـ عّمـَر  

  

 والشعب  ي حكم  بالكواتم ! 

 قْد قضتْ 

  

 نحبا ً شباب ه  ، والكواكب   تـ غدر  

  

رّ    اليقوى    والح 

   على فضح الخبا

  

 وتـ هدر    ت ستباح    األ دماؤه

  

 هذا هو الدين الذي 

 جئتم به ؟

  

 المال  ي نهب  والبرايا تـ قبر  

  

 لقد ارتَدْت ثوَب الِحداد 

نا  بدور 

  

 التـ زِهر   والرافدان ورود ه  

  

 لنا :   قـ لتمْ 

 فرٌح بسوق عكاِظنا !

  



 ـ حـَبّر  فاذا القصائد  بالدموع ِ ت

  

 "خوطوا ولوطوا" 

ك مْ   لن تدوم صروح 

  

   وبيوس ف ٍ وقميِصِه لن تفخروا

  

 جئتم لهتك بالِدنا 

 ولسحِقها

  

 لتزيّـفوا تاريخـَها وتغيروا

  

 وتـ َمكـّـِنوا األعداَء 

   من أبنائِها

  

 وتـ وقـّـِعوا صّك الخنا وتجيّروا 

  

 "خوطوا ولوطوا" 

 في الخفاء وقتـّلوا 

  

 بل فخخوا الوطَن األصيَل وفّجروا

  

 أضحى  الِدين  

 منبرا ً لتطاحن ٍ 

  

 لم ندر ِ هل هو عبوة ٌ أم منبر  



  

 وطعنتم القرآن 

 في آياتِهِ 

  

زّور    فمزيّف ٌ قرآنك ْم وم 

  

 زمن الكواتم والحواسم 

 والردى

  

 زمن به " المتأسلمون " استهتروا

  

 "إن الذين أمرتـَهم 

 يعدلوا " أنْ 

  

 بدم العراقيين باعوا واشتروا !

  

واطَن   مسخوا الم 

 زعزعوا إيمانه

  

 فيكاد يلحد باإلله ويكفر  

  

 وطٌن غريق ٌ 

 سندباده   ضائعٌ 

  

ْبحـِر    بالدمع والدم كالسفينة ِ م 

  



 قبطانها أعمى ! 

 ومرشد  دربـِها

  

 للموت ! قرصان  الجوار األعَور  . 

  

 طوبى لشعبي 

 كيف يشمخ صامدا

  

 كالنخل اليحنو وال يتقهقر  ؟

  

 هو نينوى في روِحها 

 هو بابلٌ 

  

 في مجِدها ، هو باألصالِة سومر  

  

 وهو العراق 

   شماله وجنوبه

  

"  و"الكادح  الجبّار" و" المتجذر 

  

  بيضاء  ٌ هو راية

 ي رسم  فوقها

  

 بفم الحمامة ِ جلناٌر أحمر  

  

 هو راية الفقراء مهما ا فقروا



  

 و وترفل بالحياة ، وتـ نصر   تـعل 

  

******* 

  

 17/9/2011ـ 

 

" خال لك الجّو   فبيضي   تحوير لبيت ِشعري لطرفة بن العبد"

  واصفري

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كردستان بالمجد حافل ُ   طريقك 
 



 
 طريقك ِ كردستاَن 

 بالمجد حافل ُ 
 ذُراك ِ جراح ٌ والسفوُح المشاعل ُ 

 وحبك في نسغ القلوب 
 ها وجذر

 منابُع عشق ٍ خالد ٍ ، ومناهُل 
 وكلُّ بريق ٍ شّج ناَرِك 

 خافٌت 
 وكلُّ ظالم ٍطاَل فجَرِك راحل ُ 

 فدربُك روٌض 
 ورده ُ شهداؤه 

 وعرس ٌ ُمَدو ٍ والرصاص ُ الهالهل ُ 
 ذراك على كيد العدّو 

 عصية ٌ 
 وقنديلك الباقي وليلك زائل ُ 

 ونوروُز أعتى 
 ُرغَم نيران حقِدهم 

 راعمه ُ كردية ٌ والسنابل ُ ب
 دمانا ، فدى ) قنديل( 



 حمراُء ثرة ٌ 
 بحاٌر وانهار ٌ لها وجداول ُ 
 مالييُن من غير اليتامى ، 

 أرامل ٌ 
 تضُئ شموعاً دمعَها ُوثواكل ُ 

 ففي البال حلم ٌ 
 يُفتدى بنفوِسنا 

 تقوُم براكين ٌ له وزالزلُ  
 وقفنا بوجه الموت 

 حتى تحّطمتْ  
 الجبال الشامخات الجحافل ُ  أمامَ 

 وذابت زنازين ٌ 
 وظلت شموُعنا 

 وطارت حماماتٌ  وطاحت سالسل ُ 
 كبرنا عليهم 

 ُرغم وْسِع جراِحنا 
 وصرنا سماًء فوقهم وتضاءلوا 

 برغم جحيم الكيمياء 
 ونارها 

 صمدنا ، وفئران العروش تخاذلوا 
 وذا جنرال العصر 



 مازال واهما ً 
 لنا او كواهل ُ  بأْن يلتوي هامٌ 

 ولم يدر ِ أنّا للحديد 
 َمطارٌق 

 وانّا لحصد المارقين مناجل ُ 
 فديتك كردستاَن : 

 أشجُع لبوة ٍ 
 وبيشمركة ُالليُث الذي اليُنازُل 

 لتأت ِ أساطيل ُالسماوات 
 كلَها 

 تنازلنا ناراً فنحن األوائل ُ 
 اذا أطفئوا نورا ً 

 ) فقنديُل ( صاعٌد 
 مس للفجر شاعل ُ بمدرج قرص الش

 وإني كقنديل الكرامة 
 ثائرٌ  

 ومن أجل أرضي والسالم اُقاتل ُ 
 هو الشعُب جبّاُر الخطى 

 بنضاِلِه 
 الذي اليناضل ُ  وال يسلُم الشعبُ 

......... 
24/12 /2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  البيشمركه  



  
 

 فداء ٌ لكعبيَك أعتى الرجاْل 
 وُشُم الذرى 
 اْل وسفوُح الجب

 فأنت العصي ُعلى المارقيْن 
 وأنت السما 

 ونسوُر الُمحاْل 
 وتبّانة ٌ أنَت فوق الفضا 

 وأنَت النجوُم التي لنُ تطاْل 
 طريقَك نوروُز ، أزهاُرهُ 

 إالهيّة ٌ 
 غاَر منها الجماْل 

 فما المَستْها أكف ّ ُ الُسهى 
 وال الحلم ُ 

 عانقها في الخياْل 
 ومنذ وِلْدَت 

 قاْل  ُحساُمكَ 
 دع الموَت ذال ً يشّد الرحاْل 

 فأنَت المنيُف 
 وفي ظنِهم 

 ينالون منك الذي لن يُنال 



 دُم الكرد قد ازهرْت ، حين ساْل 
 جنان ٌ من الكْرم ِ 

 والبرتقاْل 
 وهم يولدون مع الياسميْن 

 اذا الطيُر غنى اذا الغصُن ماْل 
 وأعتى المنايا 
 على سحِقهْم 

 َء استحاْل عجزَن ، وان الفنا
 ألنهُم الخلد ُ 

 في جنة ٍ 
 وانهُم المجُد في كرنفاْل 

 وإن كّشَر الموُت 
 أنيابَهُ 

 له زحفْت كاإلسود الرجاْل 
 وان طاَح سفح ٌ 

 فكرديّة ٌ 
 ستزهُر من راحتيها الجباْل 

 ويطبُع قبلته 
 كل ّ ليل ٍ 

 على فِمها القرمزي ِّ الهالْل 
 ومن أجل نبع 



 سفوح السالْم 
 نمضي الى دحرهم الجداْل س

 تُزال ُ السماواُت 
 واألرُض ُطرا ً 

  و) قنديلُنا ( خالد ٌ اليُزالْ 
 

******* 
26/12 /2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ...قالوا شيوعيون 

 

 قالوا شيوعيون 

 قلت  أحبتي
 البدر في شرع الظالم شيوعي

 قالوا جياٌع 

هرتي  قلت  أذبح  م 
 بطريق هم ، واقيت هم من جوعي

 الوا عطاشى ق

 قلت  اسكب  مهجتي
م ، أسقيهم   بدموعي  بكؤوسه 

 قالوا عراة 

 قلت اجعل  جثتي
 ثوبا ً لهم ، وألفهْم بضلوعي

******* 

 
 قالوا شيوعيون 



 قلت   قياثر   
 وقصائد ٌ ومالحن ٌ وأزاهر  

 مهما ابتنى الدفان  

 مقبرة ً لهمْ 
 فه م   على قمم الجبال  منائر   

 ،   قالوا الرماد  هم

 فقلت  بعزمهم
 من كل محرقة   يرفرف  طائر   

 وهم األميرة 

 لو ي قّطع  عقد ها
 ورٌد يفوح  ولؤلؤ ٌ يتناثر   

********** 

 قالوا شيوعيون 

 قلت حوازم   
 مجٌد وماض   حافٌل ومالحم  

 بالعشق دربهم   

 سجٌل حافلٌ 
 عرٌس َحبَته فواتح ٌ ومآتم  

 يتأللؤن وان تناءْت 



 شمعة ٌ
 ون وان تلبَّد غائم  وسيبزغ

 بمكان طعنتهم 

 ستنبت وردة ٌ
 وعلى مقاس الجرح ثغٌر باسم   

********* 
 قالوا شيوعيون 

 قلت استبشروا
 هْم بالثبات على المواجع اجدر  

 وسالسل  الفوالذ 

 حوَل رقابهم
ها يتكّسر     صدأْت وراح اسار 

 وهم النخيل  بكل درب  

 ه  ـ  سعف
ه يتجذر    نضر ٌ ونسغ جذوع 

 للعذاب  سوط ٌ م يبقَ ل



 همبظهر  
 .األحمر   ا وظلّ انمحى لوناال ّ
 

******* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كأس  المرارات ...

 

 

 لقد سطـّرت  أشواقي

 وما أبقيت  لي باقي

  سوى كأس ِ مراراتٍ 

 وقد حطـّمه  الساقي

 سوى تبغ ٍوقد يحلو

 باحراقِِه إحراقي

 سوى طعنات أحبابي

 بأحداقيسوى دمع ٍ 

 وقد أطعْمت  للنيران

 يوَم الهجر أوراقي

 لَم الشكوى لَم النجوى

 لِخل ٍ غير ِمشتاق ِ 

 غدا تنثرني الريح  

 بتحناني وأشواقي

 من السهد الى اللْحد ِ

 لليل ٍ دوَن أشراق ِ 

 أنا المغلولة ٌ كفـّيْ 

 أنا المشلولة ٌ ساقي

 أنا الملدوغ في قلبي



 وصمتي بعض أخالقي

 سّريعن  ولن أكشفَ 

 بأعماقي ي ثعابين

 يمحرابت  موقد الز

  ِ محاقوإسحاق ٍ بإ

 ولم ي بق ِ مالك  الموتِ 

 لألشالء من باق ِ

 

            

******* 

2013/12/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قف يازمان لحيظة ً ...

 

يتذكر  " في حاالت استشعار الموت ولحظات وداع الدنيا ، 

را مرت .. ولم يحض العاشق أوهاما ويستحضر أخيلة وصو

 منها بسوى أآلالم واألوجاع . "

 

 قْف يازمان  لـ حْيظة ً

 كيما نخاطب "ابتهاْل"

  َل األعطاَف منهالنقبّ 

 والذوائَب والظاللْ 

 فالحّب غادَر ركب ه  

 والعمّر قد شّد الرحالْ 

 ياوردة ًصلـّى لها

 الجورّي   والنسرين  مالْ 

  والشمس  تسجد  كلـّما



 بَر الغزالْ خطرْت مها ، ع

رَحه  والبدر  خبأ ج 

 لكّن دمَع العين سالْ 

 ياأنت ِ يا أقمار  لن ْ

 نرقى لها نحن  الرمالْ 

  عيناِك مامّرْت على

 ولم تخطْر ببالْ   ٍحلم

 خّداك ِ مامّرْت على

 الن ّوار ياذاَت الجاللْ 

 لك صائٌم كّل الدهورْ 

  ال هاللْ ورمضاني أنت ِ 

 وظننت  إّن بهاَء وجهك

 ... كال ّ، محالْ ينتهي 

  التنتهين فانِت قبلَ 

 البدء ، مابعَد الزوالْ 

 يهواك حتى هللا مذ

 خلق العذوبة والجمالْ 

 أحلى منه ت "الآل" لما رآك 

 ! غادَر واستقال ْ

 

******* 

 2012آب 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عر الى السيستاني ...        نوبل ش 
 

 
، انني انتمي اليك  " يا أيها السيستاني األشم ياعاشق البشرية جمعاء

في دعوتك الى الحكم الالطائفي .. طوبى لكم ومرحى لما صرحتم به 
عر طوقا للحمام وعقدا على عنقك  من نيافة ونبالة... ادناه نوبل الش 

 " ... 
 

 أجللت  فيك حصيَف الفكر 

 وقـّادا
 وهمت  شعرا بما تروي وإنشادا 

 انت الموثـّ ق  لالسالم 



 روعتـَه  
 للسلم قد نادىومن بقرآنه 

 ياأيها الفذ اطلقـْها 

 بما نزلتْ 
 ال للطوائف والحزب الذي قادا

 شورى كما خـ لقْت 

 بيضاَء ناصعة ً 
 سحقا لمن بغياب الشعب قد سادا

ذ شـ ْيَدْت ،   ال للحكومات م 

 فقد ظلمتْ 
 واورثتـْنا زنازينا واصفادا

 وخلـّدْت بعيون اال م 

 أدمعـَها
 اداواوجعْت بجسوم الناس اكب

 هيهات نسفح بعد اآلن 

 انفَسنا
ّ هَ باالوهام ميكادا  ولن نؤلـ

 ان العراَق اتساٌق 

 في تمايزه
 روٌض يفوح رياحينا واورادا

 ولو تَحضـّنـَه  سلٌم 



 وعانقه  
 ّل إكبارا وإمجاداحٌب لما ق

 يات   ـشْ ال الحتراب مل  

ها  وقائد 
 سحقا لحزبـ ه   سفاكا ً وجالدا

 يكفي مكارهة ً 

 مهارشة ً يكفي 
 فالحقد  ماقّل ، بل عن حّده   زادا

 هْم ي ْرضعونه  منذ المهد 

 طفلـَه م  
 كرها لجيرانه ، جمعا وافرادا

 وقد توارثت االجيال  

 محرقة ً 
 من التحاقد ، أتباعا ورّوادا 

 باعوا عراقا 

 الى ماينتمون له
 اضحوا ، وقد بالغوا في الدين ، اوغادا

 حتى طلعَت 

 راعلى اقمارنا قم
 وزدت من روعة الميالد ميالدا

 وّحدَت اوطاننا 



 يوم الشقاق وما
 خذلَت جمعا وال حقـّْرت َ آحادا

 ال لن يطيح بعصف الريح 

 مركبـ نا
 الى الجوار اذا ما مال او مادا 

 ال لم نبدْل بطهران   

 لنا نجـَفا ً 
 وال بكعبة رب الكون بغدادا !!!!

 
***** 

1/6/2009 
ل ألن القائمين عليها سيبادرون حتما الى تقديمها ـ استعملت كلمة نوب

ـ الجائزة ـ الى الجليل السيستاني تعبيرا عن ضرورة دعم السالم 
االجتماعي ودعاته ، ودعم الكليانية البشرية ودحر الجزئوية في بلد 
على درجة من الحساسية طائفيا وقومانيا، واذا لم يبادروا اآلن فمتى 

تفزهم كما اهيب بكتابنا على اغتنام فرصة يبادرون ولمن؟. انني اس
 . التحشيد للسالم والوئام اآلن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باقة ورد وقمر الى السيستاني

  

إلى الشخصية الكونية الجليلة آية هللا علي السيستاني في ذكرى حقن 

 الدماء وإعادة السالم إلى النجف األشرف .

   

  السالم    رجل



 ميوسال   محبتي

 هامي  لكعبك   وفدى أنحني    لك

   العراق شعب 

 قائمٌ   خطوك بفضل

 متسام ِ    ٌ فكرك شامخ  وبلمع 

   المكنون وبكنزك 

 خصبة   أرضي

 اإلسالم ِ   منارة     بالسلم وهو

  ظلك   بالسلم

 التقى  نجف   من  مرّ 

 يمام ِ    وخفقِ   برفيف راياتٍ 

    الدماء   يوم

 ىالند    يوم   هـَ أحلت

 البسام ِ      بالغد ليال    وأنبتَ 

  آماال  وشتلتَ 

 درب االبا   على

 واآلالم ِ  الحزن  درب   ونبذتَ 



 طوبى علي السستاني 

 بالشذى  مرحى

 المترامي  الشاسع  يديك  بندى

  كظل األنبياء   يا من

ه    وقار 

 حسام ِ   بريق  في    الحمامة روح 

 السالم  بداعية  مرحى

   ه  مريد  

 والحامي ونصيره   هب  وربي

  يامن حقنت

 بقعة أطهر دماء

 العراق السامي  الكون ياقزح في

   في الفضائل أنك آمنت  

 والعلى

  ِ مامإ  ِ كلّ  النبي وجذر  نسغ

     الرسول ماابتذر  ياخير

 بتربة



  ِ ختام    ومسك ريحان ٍ   يابدء

   فوجهك    اسطع

 كوكبٌ   في سمائي

 بحطامي  وردة فكفك  وازرع 

  

     المشكاة  ياأيها

 اننا    نّورْ   "

  ِ ظالم  وأي "  أي مّدلجٍ  في

   لرأيك أحوجنا ما كان

 مطفئا

  ِ بسالم     بردها  نارا وعاقد 

     أظمأناماكان 

 الحجا  الى كأس

  ِ ظامثغر  راحتيك لكل من

      األثير  النطاسي    أنت

 بمحنةٍ 

  ِ األورام   من ى ـّ لالج    والبارئ



   ايقاع خطوتك على وقفتْ 

 الدنا

  ِ الضرغام بهيبة  الحمام  خطو 

  تصغي المشارق

 والمغارب كلها

   ِ زحام  وسط العلويّ  لندائك

 الحروب  عقد كال لمن

 وقادها

 األوهام ِ   سوى ولم يحصد جيشا

 العمامة وضع  لمن كال

 عىوادّ 

 صداّمي  بعمقه  دينا وكان

   ضخامٍ  كال ألجساد

 قد حوت

  ِ األحالمغائر ص  جهلهن من

    االمام فكر لو يمحصوا

 ونهجه



  ِ االسالم  السلم ما حادوا عن في

 من دون شورى 

 صهوتي تبلغ ليس

 زمامي  شأوا ولن يرقى السفوح

    السالم  في البالغة نهج 

 مقاله  

  ِ حسام ودون بال ترس ذِرٌب 

  بسيستانيّها فاكرم 

 ومجيرها

  ِاألسقام  من الشافي   والمنقذ

 وكرامةٍ   ةٍ مّ عِ بأسمى   عموان

  ِ أعمام ومنأخوال ٍ بين من

  الرهان يوم

 راحاته استبدلتْ 

  ِ األنسامبأعطر   الجحيم جمر

      الرهان تخلدتْ  يوم

 آثاره



 عامِ  بألفي  يوم ولربما

 رجل السالم 

  ِ باألعالم  فديت

 األيام ِ       مجرة    فوق    وزهوت

 رجل العصور 

 راكعٌ    دونك   المجد

  ِ وسام  كل  لكعبك طاح   وفدى

    شعب العراق اليوم

 يزدهي  باسمك

  ِ االلهام  بشعلة الظالم   زهو

   شعب العراق

 كونه   أدرى   وأنت

  ِ وااليتام     الشهداء    نهرا من

    سيطلع  شعب

 هجرحِ   فجره من

  ِ االعدام   زنزانة   من والشمس 

      شعب تقلب



 دموعه   اوار     في

  ِ كامالح    وسطوة   الرياح    بنه

   بالمرصاد    والموت

 رأسه  حنيي  

 الحصار     بيد

  ِ االجرام   وقبضة

       للتحرر ينادي   شعبٌ 

 للضيا

  ِ باألقدام  البعث   سجن  ولسحق

     النصرا     فكأن

 وال جرحٍ    بال

  ِ دام     بثوبٍ        االّ  ٍحرية

      الرجل       يا أيها 

 بفكره    نيفالم

  ِ األهرام   من    هرما ويا أعلى

    قزحا    ضع للسما

 زاهرا   وقوسا



  ِ األصنام   من  واألرض حررها

 للشورى    األرض

 ستجنح للهدى

 دوامي    سيوفهن    للجراح   ال

 العدل    ملك   واألرض

 أديانها  في

  ِ واألقوام     األجناس       وتعدد

     الحقيقة ه  وجْ 

 جميعه    يصفه    لم

  ِ األقالم     سائر     ولكن  قلمٌ 

   األطيار    نرى    وكما

 في أصنافها

  ِاألكمام    األزهار في    تتلون

     يتحزبون      اذن     فلمن

 لفكرةٍ 

  ِبلجام حقيقةٍ       كل     شدـ  وت

    اعيذك    اني



 قائدٍ      غباوة    من

  ِ فطام   العامين طفل    يبلغ   لم

  شكٌ     يعلوه

 ريبة ٌ   تشوب ه       بل

 استفهام ِ     عالمة     ألف   وعليه

   للقراع    المساجد    جعل

 معسكرا

  ِ لآلثام     للسحق للتمثيل

      للبعث     ووراءه

 حاقدٌ    حشدٌ 

  ِ األلغام  من  حقلٍ    في   ّثب     قد

      يمينه     وعلى

 خنجرٌ     لألعاجم

  ِ الشام  حقد    الشمال يفور  وعلى

     كفا   به    وجدوا

 هبالدِ     لخنق

 المتنامي   زهرها   برعم    ولقطع



 ظلماء     ولبعثها

 هقرونِ       مثل

  ِ وقتام  دمٍ     بهوالكو    الوسطى

   الشمس   باب   ولغلق

  ٌ وهي صبية

  ِ االعدام     من    تنجو ولتوها 

 منه    اعيذك     نيإ

 هازالمِ      من

 ظالمي  الجذور   رجعيّ    من كل

 ياه ـْ قب    على    أجهز

 مموهٌ     فهو

 الميه     فهو   مسعاه   في   هـْ وامحق

   العراق   شعب  من   خّ وتوَ 

 همِ ـْ وعل

  ِ تمام    ببدرِ      فقاه ا  وطموحِ 

    رجل السالم

 بلتيقِ     بابك   مزار



  وصيدك   وفدى

 جبهتي وحسامي

 السلم     نهج    مادام

 راياتكم   في

 اسالمي  معلن   فلنهجكم أنا

 الشذي    لمنبتك    طوبى

  لرايةٍ 

 وحمام ِ       لمنائرٍ    علويةٍ 

    مسجدها   أنقذتَ 

 قبابها  وصنت

  ِ االسالم  فيها )بيضة (  وحفظتَ 

  نهض العراق  

 جيشهم  تساقط  وقد

  ِ استسالم   الوحول براية   فوق

    ة ٌ قائم   هيهات 

 هملغدرِ    تقوم

  ِ جذام  وفتكِ  طاعونٍ     ولبعث



   العراق   شعب  

 صاعدٌ   المجرةِ   الى

 ومرامي تي جرّ مَ     العراق    وأنا

 

******* 

2004  

قِعَت القصيدة أيضا بلقب مستعار هو " خليفة الرصافي " ونشرت  * و 

 على نطاق ضيّق . وأرى اآلن كل الضرورة لتعميمها .

  

 

 

 

  ...  شهيدا من شهداء بالدي باقر الحكيم ،كرى في ذ

 

شلت يٌد نالت من رجاالت وطني مهما كانت انتماءاتهم ، انهم  "

  االجداد واآلباء

انهم الشمس والرافدان والنخيل ، انهم العراق بكليتهم   واالبناء

  وبرمتهم ، بهم

 ومنهم نستقي سالما وأمنا ليومنا والغد ، والى صباح جديد سنمضي

  قاطعين سواد



ليلنا المعتم بأبهى الشموع .. والبد البد من محبة بين الناس وعلى 

  أرض العراق

 " . السالم

 

 ياباقرا ياحكيما ياشذى بلدي

 ويامساري

 ويابدري

 ديوياأ ح  

 يانبل ما ادخرْت دنياي من ع ددٍ 

 وخير ما تنتقي االخرى

 من العدد ِ 

 ويامنائر أجيال ٍ أهلتها

 بالوهج تسطع

 ألنوار ِ با

 بالمدد ِ 

 قبّلت   ظلك خفاقا بمدرجهِ 

 وصنت   عطرك

 في مهد ٍ وفي لحد ِ 

 ياباقرا ياحكيما نبع حكمته

 بوح الحمائم ِ 

 في تحنانِه الغرد ِ 

 ودوحة الحب هفهافا بواسقه

 نخل  العراق

 والرغد ِ  الطفِّ  وظل  

 أجللت   نهَجك فيه النور  محتشد ٌ 

 والفكر ذو ألق ٍ 



  ِ والزهر ذو َميَد

 أفديك ياجنة ً 

 روحي تهيم بها

 وان تألقَت نارا أفتدي جسدي

 يظل اسمك فوق الشمس ملحمة ً 

 أخطه برموش العين

 البيدي

 ان أطفأوا ضوَءك الوهاج

 في بصري

 . هيهات يطفأ   ضوء  الشمس في كبدي

 

******* 

 

 2004  أ لقيت في أحد محافل العاصمة كوبنهاغن عام *

 

 ... اءُ صاحبي بيض مرحى عمامة ُ 

 

اينما  الساعدي على متابعتك لخائني األمانة الف مرحى صباح "
 قي عمل لجنة النزاهة.. الىمن معوّ  وجدوا ودعواتك لتنحية هذا وذاك

ادانته كل ما نخشاه ان  األمام من اجل اإلقتصاص من كل من تثبت
 .. " طاووسيا شكال ، والمحتوى دعاية واستعراضا يجعلوا اللجنة



 
 بيضاءُ  مة ُ صاحبيمرحى عما

 تزهو عليها وردة ٌ 
 خضراء ُ 
 علوية ٌ 
 بعبيرها

 قزحية ٌ بغديرها
 وبـِطـَفـِّها شماءُ 

 ترُث المهابة َ 
 والنيافة َ واالبا

 وبها اذا حمَي الوطيُس فداءُ 
 طوبى صباح الساعديّ 

 انـِْر لها
 ليَل المسار

 فانـّها عتماء ُ 
 وتـََوّق َ منها الموَت فهي عصابة ٌ 

 سوداءُ 
 ال بـَْل حية ٌ رقطاءُ 

  مازال يُوُسف مبتلى
 بخيانة ٍ 

 ان الذئاَب : االخوة ُ االمناءُ 
  قتلوا " العبيدّي " األشّم َ 

  وقطـّعوا
  " اوصاَل "كامل

 انهم اُجـَراءُ 
  واستفردوا بالناس غدرا ،



 شعبـُنا
 مما أبادوا ، ُجلـّهُ شهداءُ 

 مافيا دم ٍ من لدِغها وفحيِحها
  تىلم يسلم المو
 وال األحياء ُ 
  أجهـِْز عليهم

 " منبَر " حزبهم نّ إ
  قــَذ ٌَر به

 واألقذُر الخطباءُ 
  يتأنقون بجبة ٍ 

 وعمامة ٍ 
 وتموت في اسماِلها الفقراءُ 

 طوبى صباح الساعدّي ،
 بالدنا

 بيديك يسطع صبُحها ويُضاء
  مادمت توقد

 من اجيج صراعها
 ماتكتوي به شلة ٌ نكراءُ 

  نهبوا البالد
 موا اركانهاـّ حطو

 !!!! وهُم ـ االباة ُ الِصيُد والحنفاُء ـ
  ! غرقت منائُر سومر ٍ 

  لم تسلم
  الفيحاءُ 

  والزوراءُ 
 والحدباءُ 



  ويَُدبّجون قصائدا ،
 وبحسنها
  !!!!! يتغزلون

 وانها جذماء
 انـَْحَطَمْت مصابيُح الحياة بعهدهم

  والزاُد غادرنا
 وشّح الماءُ 

 نزاهة ٌ طوبى صباح الساعديّ 
  بك ترتجى

 وعزيمة ٌ ومضاءُ 
  ادبغ ْ سياطـَك

 جلد اكفهمْ  نّ إ
  قِذرٌ 

 وان ظهوَرهم نتناءُ 
 ماخلُت اّن اآلَههم اموالـُُهمْ 

  : ونبيَهمْ 
 ألمومُس العمياءُ 

  وبأن الَف عمامة ٍ 
  وعمامة ٍ 

 ! بـُنيَْت بهن منارة ٌ جرباء ُ 
 هذا هو الزمن الرديء ، وما لنا

  به اخوة ٌ ،
 !!!!! تى ولو أعداء ُ ح

  حل االجانب
 واالعاجم بيننا

 ومضى التقاة ُوسادت اللقطاءُ 



  قلتم نحرر موطنا
 من غاشم ٍ 

 فاذا بهم حراُسنا سجناءُ 
  حّكامنا قبضوا عليه

  بحفرة ٍ 
 ! " واذا بحفرتهم هي " الخضراءُ 

  قالوا ستعشب
 في العراق جنينة ٌ 

 ! نعم العراق جنينة جرداءُ 
 

 الرافدين ستزدهيقالوا مياه 
 بفيوضها

 فاذا بها صحراء ُ 
  قالوا ستزدهر البالد بمالها

  وحاللها
 فاذا بها عجفاءُ 

 قالوا ننير عراقكم فاذا بهم
  بحر الظالم

 . وشمسهم سوداء ُ 
  قالوا اللصوص نحيلهم

 "لنزاهة ٍ "
 ! فاذا " النزاهة " واللصوص سواءُ 

  ضدان لم يتالقيا
 بمحاكم ٍ 

 م شركاُء ؟هل ذاك يعني انه
 ان كان ماء النهر اليجري اذن



  مستنقٌع هو آسن ٌ 
 ! الماء ُ 

  جاؤا العراقَ 
 لكي يفكـّوا قيَدهُ 

 قطعوا يديه ! فليتهم ماجاؤا
  نيسان

  ! يومك َ اْسَودٌ 
 ال ينقضي

  ظلماُء تعقُب ليلـَها ظلماء ُ 

 

11/9/2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ا غنية اإلنتصار الليبي ...

 

 حراْر يا األـمرحى ياليب

 مرحى يانور األنوارْ 

 كال ، ال نحتاج الشمسْ 

 إسطْع يا عمر المختار ْ 



 

 يا الجبّارْة مرحى ياليبِ 

 يا صبح العيد وأنوارهْ 

 مرحى سقط الدكتاتورْ 

 بل سقط الزمن الغّدارْ 

 وظالم الليل سينهارْ 

 إسطْع ياعمر المختارْ 

 

 مرحى ياليبيا الثوارْ 

 يانارا تهزأ بالنار ْ 

 روح الوطنية ْ ياليبيا ال

 بدأت من قمم الحرية ْ 

 بأكاليل الغارْ   وزهت

 إسطْع ياعمر المختارْ 

 

 مرحى ياليبيا الشجعان ِ 

 إنسان ِ   أكرم  ياليبيا

 قد طرز أرضه بالجوري

 وسقاها من دمه القاني 

 بالشهداء وباألقماْر 

 إسطْع ياعمر المختار ْ 

 

 مرحى للشعب المغوارْ 

 للوطن الشهم الجبارْ 

 لمحروم الكادْح ياطن ا

 إعمْل ناضْل جاهْد كافحْ 



 وتوحْد الجل اإلعمارْ 

 فغدا تتدفق أنهار ْ 

 من كفـّْي عمر المختاْر 

 

 ياليبيا قد ولـّى األمسْ 

 ياوردة َعبّاد ِ الشمسْ 

 المستقبل  درب  المجدْ 

 المستقبل  روض  الورْد 

 فغدا يبتسم النواْر 

 وتغني تغني األطيارْ 

   رْ ياعمر المختا  إفرحْ 

 

******* 

22/10/2011 

 

 

 

 

 ...  -أآل هبّي دمشَق ، وأصب حينا  -

 
 " أآل هبّي دمشَق ، 

 وأصبـ حينا
بينا" ك  ، واعلني النصَر الم   بكأس 

 سالم هللا 



 يا أغلى دمشق   
 على الناس التقاة الطيبينا

 على األحرار 

 في بلد الضحايا
 على الصيد اال باة الثائرينا

 على مدن   ، 

 حار   من دماء   ب
 شوارعهن "حمر ٌ قد روينا"

 على سورياَء 

 برٌد بل سالم ٌ 
 وتبـّـا ً للطغاة المجرمينا

 وسحقا للعروش 

كم     لكّل ح 
 تجبّر حارقا ً دنيا ودينا

 سالم هللا 

 ياشهداَء شعب   
 إذا الن الحديد  فلْن يلينا
غم من يسبيه   أبي ٌ ر 

 ً  سْبيا
ه  المشانَق والسجون  اوي ْسل م 

 ولن ي حني جبينا ً 



 قاسيونٌ 
 ولن تلوي أألراذل  قاسيونا

 حماك   هللا 

 ياسوريا األماني
 وأبعد عن نواظرك المنونا

 أراك قصيدة ً عصماَء 

 تـ تلى
 أناشيدا ترانيما لحونا

 ألنك أنت 

سنا ً   ا ّم الكون ح 
 ومثلك بالمفاتن لن يكونا 

 وأجمل ما بثغرك 

 اغنياتٌ 
رّ   المصونا تـ بارك شعبَك الح 

 وسيرك نحو مجد المجد 

 فرض ٌ 
 له تهوي " الجبابر  ساجدينا"

 سالم هللا 

 يا شعبا عنيدا
ه العرَش الحصينا  ي زلزل عزم 

 تقّدْم ! 



 أنت أعتى من منايا
ه م  عرينا  وأفتك   من إسود 

 ألجلك يادمشق 

 دٌم سيجري
 سواقَي بل جداوَل بل عيونا

 لقد نثروا لك األرواح 

 نـ ذرا
 فوق سفحك أو عيونا قلوبا

 لكل مدينة 

 في قلب سوريا
 نذوٌر تفتدي البلَد األمينا

 جيوش نحن 

 من شهداء عشق   
 إذا جئنا الوغى ال تمنعينا 

 قراع الموت 

 خيٌر من حياة   
 نعيش بها بذل   أجمعينا .

 
******* 
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ـ المستهل مقّوس ومحّور من قصيدة عمرو بن كلثوم : " أآل هبي 
 ك فاصبحينا .... والتـ بقي خمور األندرينا " .بكأس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

با ً   ...  -ثار األرقّاء فاهتز الصدى لج 

      
 



" القصيدة مهداة الى الشعب الليبي األبي . لثواره األشاوس صانعي 
 المجد والحرية والكرامة ..".

 
 "ثار األرقـّاء 

 فاهتز الصدى لجـ با 
نذر بشـّرا م   ا ثاَر األرقــّاء  "م 
لـْم    وطاَح قذافيّ  ـ   ظـ

 ال مالذ َ له 
 االّ الجحيم ، فثّوار الد نى جاؤوا 

 الَسْيـل  أقبَل : 

 ليبييَن روعتـ ه مْ 
 بأنهْم راية ٌ في الريح حمراء  

 وأنهْم أكـَمات  الخـ لد 

 ذروتـ ه  
 تصاعدْت فهي توباٌد وجوزاء  

 وإن قبضتـَه ْم 

 مْ تلوي الحديَد وه  
ـيد  الرجال ، صناديٌد أشّداء    ص 

 أعتى الشعوب 

 



 التي هبّْت فثورتـ ها
 لها على الكون أصداء ٌ وأضواء   

 لم ي ثن   رعب ٌ 

 وال موٌت عزائَمه مْ 
 وليس تلوي بروح الشعب نكباء  

 ليبيا األبيّة 

 وْسع  الكون غضـْبـَتـ ها
 قصيدة ٌ من بحور النار عصماء  

 إسطورة   المجد ، 

 تناٌم وقد بزغـَتْ في
 دام   غـَّراء  عنها طراب لـْس  في اإلق  

 وألف  "كوبا" 

 لها في نارها حطبٌ 
ها "داحٌس" ، والليل  "غـَْبراء "  نهار 

 تكاد تهتز 

ها  أكواٌن محاور 
َرة ٌ ثارت ْ ود نياء    هاَجْت ، وآخ 

 واإلنتصارات تترى 

 ال انتكاَس بها
 بل خاَب طاغية ٌ وانهاَر أعداء  

 َوَح النصر  تال



 ياليبيا فالتهـ ني
 حتى تـ َدّوَس باألقـْدام رقطاء  

 شمَس الشموس 

 فدتـْك الروح  إنطلقي 
 أنت   الكواكب   خفراٌء وعذراء  

 أنت النبيّة   

ها  م   واإليمان عاص 
 ومابها نزوة ٌ للغدر عمياء  

بَّجلة األقمار   أنت الم 

 سامية ٌ 
 ال لن يجاريك   تبجيل ٌ وإطراء  

 ل َ الطغاة   زا

 وقد دانْت عروش ه م  
 وأنت   بعد علّو   هللا   علياء  

 ليبيا هي الكأس   

 فجر النصر س كرت ها
ْكر   صهباء    والخمر في حلبات الذ 

 هبّْت دراويش ها 

 للنار راقصة ً 
 وقد تساوْت بحور  الدّم   والماء  

 طوبى ألرضك 



 ياليبيا ،بها شـََممٌ 
 ! وإعالء  بها سمٌو عن الد نيا 

 ياليت روحي طراب لـْسية ً 

 فـ ديـَتْ 
 وفي ترابك ليت القلَب أشالء  

 ليبيا الحياة ،

 لها في المهد بَْصَمـتـ ها
 كما لها فوق صدر الموت إمضاء  

 ليبيا العروس  

ها  شموس  هللا هودج 
ها موتى وأحياء    وحاملو عرش 

 بالدّم   قد وقعـّْت ليبيا 

 رسالتـَها
 بها نذٌر وإهداء  :روح  الشهيد 

 يا ا مة َ الع ْرب   يكفي الذل ! ... 

 إنتفضي
نـّاء    إن ّ الدماَء على كفيّـك   ح 

 
******* 
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قـَّوس .  قتـَبَس ٌ وم   ـ البيت األول من القصيدة م 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 قصيدة الى شاعرة البحرين السجينة ...
 
 



 من نار الشعر الخالدة ... "" الى آيات القرمزي راية 
 

 أشاعرة َ البحرين 

 بالقْيد   إرفلي
 وبالمجد تيهي والخلود تكللي

 والترهبي سجنا ً 

 فأنت   طليقة ٌ 
ه ْم يقوى عليك   لتـ قتلي  والَسْيفــ 

 ألنك صوت الشعب جودي 

 بوثبة   
 ودقــّي عروش الظالمين وزلزلي

ني   والتهــ 

 فاألرض   طرا ً فخورة ٌ 
ه  العليبكو  نك نجَم الكون في ب رج 

 إذا اغتال سجٌن للطواغيت 

 راية ً 
 فراياتـ ه  في الكون مرفوعة ٌ "علي"

 وكوني على البحرين 

 للمجد قمة ً 
 تهّب   بنيران   وترقى بمشعل   

 الفجر نجوم   دموع  



 في السجن زينة ٌ 
لي  وأوسمة تجري دماؤك بْل ح 

 تـََزيَن منها ثوب شعبك 

 بالندى
 َر بدٌر من سناك   المبّجل   ونوّ 

 أشاعرة البحرين خوضي 

 غماَرها 
 فأنت ابنة   الذّر   الغفارّي والولي

 وكوني من الجدران 

 أعتى شكيمة ً 
 بعزمك ليل الموت والظلم ينجلي

 فانت  كمانديال 

 تشقين دربَه
 لكي تزرعي ورد الحياة وتشتلي

 وأنت كما جاندارك 

 خلـّدها الفدا 
 سلطان لآلن يصطليوفي نارها ال

 وما مات جيفارا األجّل   ، 

 مخلـّدٌ 
 كأكرم ينبوع   وأطهر   منهل   

 أشاعرة َ البحرين 



 شّدي سيوفــَـنا
 " بآيات " زهد   ، بالفدا ، بالتبتـّل   

 لعرسك هذا اليوم ! 

 خّضبي راحة ً 
 بحناء بحرين الوفا ، وتكّحـلي

 وهيهات منا الموت 

 في غير عزة   
 ـّا الذل ، ال للتذلل   وهيهات من

 فحرية الشعب المجاهد 

 مصحٌف 
 اذا كان موتا ً إحضنيه  وقبّلي

 فانك مفتاح التحرر ، 

 إنهضي
 بعزم   وخوضي " داحسا ً " وتَوكـّلي .

 
******* 
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 بّشار إهرْب لست َ بالبّشار   ... 



 
 

واقع محدودة " سبق أن نشرت  القصيدة بإسم ابن المقنـّع ، في م
واليوم اعيد تفعيلها مع إضافة سبعة أبيات   إليها... المجد والخلود 

لشهداء سوريا واإلنتصار لقضية شعبها في الحرية والديموقراطية . 
" 
 

 بشار اهرب 

 لست َ بالبشار   
 وارحم ْبالدا من عواصف   نار   

 إرحْم دمشق 

 جميلة ً هفهافة ً 
 من أن ْ ت ساق الى جحيم   هار  

 لملم حريَمك 

  لملجإ     واستعدّ 
 يغنيك عن موت   بوصمة عار  

 قد طاح صدام ٌ 

 بأحقر حفرة   
 التهو   أنت َ بها كأقذر   فار   

 بشار كن رجال ً 

 وغادر مسكنا ً 
 هو عرشك المرفوع باألقذار   

 بشار كن شهما 



 وال تذعن الى 
 بعث   طغى وحكومة استهتار   

 بشار التحزن 

 : فتلك حقيقة
 ذهب الزمان ببعثك المتواري 

 فالبعث وهم ٌ 

 ل قيود ٌ أرعبت ْ ب
 شعبا ً حني ّ َ الرأس للفجار   

 غيّبتموه 

 بكل سجن   أسود   
 فدماؤه   في كل ّ قبو   جار   

 طغيانكم حرق البالد 

 جميعها 
 ببياض ليل   بل سواد نهار   

 نيرانكم لّداغة ٌ 

 ببنيكم  
 وتسيّلَت أفعى للدغ الجار   

 بنان عاركم   ل

 ومن أحقادكم
 جرح العراق المكتوي بالنار   

 تبا لحزب البعث 



 من متآمر   
 سحقاً لحزب " الآلت " من غّدار   !

 سحقا "لطهران الرذائل" 

 والخنا 
 لحكومة   حجرية األفكار   

 اذ تحت كل عمامة 

 ملفوفة   
 افعى تدور بس مها الفّوار   

 فنصوصهم منحوتة 

 من صخرة
 صماء كاألحجار   وعقولهم 

 يتحدثون عن الجنان 

 وانهم
 عين الطغاة ، طريقهم للنار   

 هللا جل ّ جالله ، 

 لن يرتضي 
 قتل البرايا تحت أي شعار   

 طهران قاتلة العراق 

 بحقدها 
 ودمشق تدبغه بسوط حصار   

 أن العراق بشعبه 



 مستبسٌل 
 بدم   يشيّد قلعة األحرار   

 بشار اهرب 

 ان فجر عراقن ا 
 آت   وسر الليل شمس   نهار   

 وسيعلم الزرقاوي 

 ان جهوَده  
 عبث ٌوجيش الظلم محض  غبار   

 بشار اهرب 

 فالسفينة طـ ّوحت ْ 
 وعليك دارت لجة ٌ بدوار   

 مال الشراع  

ـّزقـَْت أركانـ ه    وم 
 والبحر افلت من يد البحار   

 ال لن تدوم لبعثكم 

 وسجونكم
 " ماهذه الدنيا بدار قرار  "
 قد ماَج اوقيانوس  سوريا 

 وانتـَـظى
 طوفان  شعب  مارد   فحذار   

 الشعب ناٌر 



 ليس يجدي حرقها 
 عبٌث بأن ترمي به في النار   

 هو ذلك الحالّج  

 عنوان الفدا
 بل سْهروْردي  الجراح غفاري

 لن ينحني ! 

 فدماؤه موصولة ٌ 
 بردى يسيل  مع الفرات الجاري 

 

******* 
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 إنهضي ياسور  يا، شقّي الفضاء ْ ... 

 
" نشرت القصيدة أدناه سابقا وبإسم إبن المقنـّـع ... اعيد تفعيلها 

اآلن ... والمجد والخلود لشهداء سوريا العظيمة ... وطوبى لشعبها 



 الشجاع المتحدي ألوحش نظام على األرض ...".
 
 

 

 

 ) التتمة الخامسة ( قصيدة ال تتوقف حتى يسقط النظام السوري  

  

 ابن المقنّع   القصيدة المستمرة .....

  

 المقطع االول

  

 انهضي ياسوريا 

 شقي الفضاءْ 

 والعني البعث وحكم اللقطاءْ 

 واهدري كالبحر 

 في أمواجه 

 عاصفا يجتاح عهرا وبغاْء 

 سوريا الشمس 



 عروس للشذى

 لألغاني لألماني للضياْء 

 سوريا ليست 

 زنازين األسى 

 وفراتا من دموع ودماءْ 

 سوريا الفذة 

 قومي انهضي 

 واسقطي الوغد بسيف الفقراْء 

 اركلي االصنام 

  سداً أدوسي 

 كان طاعونا وبشار الوباءْ 

 سجنا الشعب 

 بفقر مدقع ٍ 

 وبجور البرلمان المومياءْ 

 كمما األفواه 

 شاعر ٍ   ال من

 غير هذا السقط هذا الببغاْء 



 من ترى يحكي 

 مآسي وطٍن 

 نصفه منفى ونصف سجناْء 

           .......... 

  

 (  2)   التتمة

  

 من ترى 

 يرفعه عن ظلمة ٍ 

 تطفئ العين وتغتال الضياْء 

 وطن 

 لم يتقدم للعلى 

 وخيول البعث تجري للوراءْ 

 بيَدْي بشاَر 

 أمضى منجل ٍ 

 شهداْء   وهو اليحصد االّ 

 يا ليست سورِ 



 منارات الغنى 

 لبؤساْء يا زنزانة لسورِ 

 يا سورِ 

 للجهل شادت قلعة ً 

ميْت منها رؤوس  العلماْء    ر 

 سوريا مقصلة 

 من تحتها 

 حفر الجالد  أنهاَر الدماْء 

 خنق الشعب جميعا 

 بيَديْ 

 حافظ العهِد وبشار الغباْء 

 شعبنا الباسل 

 لو عن وثبة ٍ 

 يمتطي الصهوة ، يرقى للسماْء 

 يطلق الشمس 

 ويهمي مطرا 

 دى العطشان ماْء ويرّوي بر



 شعبنا الباسل 

 البد له 

 من جنون ٍعاصف ٍ بالجبناْء 

 يادمشقا 

 أسقطي أعالمهْم 

 وعلى األصنام دوسي كربالْء 

      

        ********* 

  

 ( : 3التتمة )  

  

 يوال البعث ـ  دراك

 أنياب على 

  عنق الشعب وتمتص الدماءْ 

 يوال البعث ـ  دراك

 اليقوى على 

  س صليبا من ضياءْ رؤية الشم



 يوال البعث ـ  دراك

 يخشى ان يرى 

  نجمة قرب هالل في الفضاءْ 

 دراكيوال البعث 

 اليحيا بال 

  ادمع الجوعى الثكالى التعساءْ 

 عفلق الجزار 

 قد اوجده

  من حثاالت رجال خبثاءْ 

 عفلق المقبور 

 ماكا ن سوى

  سافل ٍ اسس حزب السفالءْ 

 قاَء صداما 

 ببغداد وفي 

 يا حافظ َ س م ٍ وبالءْ سورِ 

 قامع الشعب 

 بغم ٍ وأسى



  قابع الجيل بهم ٍ وعزاءْ 

 شعبنا طاو ٍ 

 على أوجاعه

  صابر يشقى بصمت الحكماءْ 

 قوا سرح ـِ طلأ

 ابن رعدون الوفا

 والدجيلي ّ وكل االولياءْ 

 واسجنوا انفسكم 

 في حفرة 

  مثل صدام جذيم الجذماءْ 

 انتم   الفخر 

 من اسالفه 

  لكعاٌء نغالءْ كسحاٌء 

 حسب امريكا 

 بأن تطمسكم 

  في حضيض الوحل بل في بيت ماءْ 

 حسب امريكا 



 بأن تعلنها 

  ضد ) خدام ( جواري الخلفاءْ 

 خلف األحمر 

 المن قطرة 

  فيه حمراء وال لون وفاءْ 

 خلف األحمر 

 لوٌن أسودٌ 

  راح يجثو بدمشق ٍ في العماءْ 

 لستم   من كعب امريكا 

 سوى

 راء ديست بحذاءْ عقرب ٍ صف

 ان امريكا 

 التي ) نبغضها (

  وطن الحرية األسمى هواءْ 

 ليتها من قاسيون 

 انطلقت 

 واتت بغداد في أبهى لقاءْ 



 ساحة المرجة 

 هيا عانقي

  ساحة التحرير حبا وفداءْ 

 واسحقي الزرقاء 

 فيما انجبت 

  جراءْ ومافيا ا   من عصاباتٍ 

 الف زرقاوي 

 غدا نسحقه 

  مون األدنياءْ وليداس الحاك

 ايها الحاكم 

 يامستورثا 

  وجراءْ  جحوٍش اجداد ِ  عرشَ 

 انتظر بضعة ايام ٍ 

 تجد

  عرشك المهزوز يرمى في الهواءْ 

 سوريا تحيا 

 ويعلو رأسها 



  شعبها الباقي وانتم للفناءْ 

*******      

  

 (  4التتمة ) 

  

 ألف صدام ٍ 

   غدا كرسيّه

 ساقط والشعب يسمو في العالءْ 

 لف شيخ ٍ ا

 وأمير ٍ جاهل ٍ 

 متخم الكرش كأبواق غباْء 

 سوف ينهار 

 وتسمو فكرة 

 هي صوت الحق صوت الشعراْء 

 ان شعبا عاجزا 

 عن دحركم 

 سيف امريكا له أمضى دواْء 



 عصر امريكا 

 سيجتاحكم   

 ال كما شئتْم كما )روسفيلد( شاءْ 

 شاء ان ت هدَم 

 اعتى قلعة ٍ 

 اْء شاء ان ي كسر قيد السجن

 العراقي ّ َ   ان للجرح

 كما 

 للدمشقي ّ ِ الهاً في السماْء 

 األرقاء اذا شاء 

 ارتقوا 

 وتهاوت في الحفير االمراْء 

 مثل صدام ٍ 

 كجرذ ٍ يختبي 

 او كصرصار حقير ٍ ، خنفساْء 

 انه هللا 

 وسيٌع رحمة ً 



 مسحت كفاه دمع الفقراْء 

 ان شعبا اعجفاً 

 ميتاً بال 

  قطرة ماْء كسرة الخبز وال

 أوجد هللا 

 له من حزنه 

 فرحا يرقص اركان الفضاْء 

 طّوح الكيميائي 

 والدوري معا 

 وع دياً وقصياً وحالْء ! 

 ) رغد ( السعد !

 غدت مجنونة ً 

 بكاْء   وستنهار بهيستريا

 حسبها عارا شنارا 

 كونها 

 قد غدت مجرمة بين النساْء 

 ارسلت من هب 



 دب ّ الى   أو

 ء العراق النجباْء قتل ابنا

 رغد ٌ قد س ميْت 

 لكنها 

 غدد الس م بأكياس الدماْء 

 رغٌد أفعى 

 وتلتف على 

 عنق الناس الخطايا األبرياْء 

 والوهابيون 

 ما أقذَرهْم 

 مسخ ٌ حقراء  ارتزاقيّون 

 هم   والبعث 

 ومن قد لفّهْم 

 من جرابيع الصحارى األدنياْء 

 أنهم أبخس 

 من تْيميّة ٍ 

 ها ، وأحط الفقهاْء وفتا



 علموا األجيال 

 مالم يفهموا 

  من صياح ٍ ونباح ٍ وعواءْ 

 علموا تقتيل شعب ٍ 

 آمن ٍ 

 يعرف االسالم سلماً واخاْء 

 والمسيح الفذ 

 في موطننا

 قمر الحب وشمس البسطاْء 

 زيديّون واإل

 ما اروَعهم 

 الله ِ النور خير االمناْء 

 ولمندائية ٍ 

 من ِعْرقِنا 

 َد التاريخ في أطهر ماْء ع مّ 

 ) رغد ( الدوالر 

 ترشو زمرا



  من عتاة المجرمين االجراءْ  

 عاقدته ْم ) رغد ٌ ( 

 ان يثأروا 

 في ) جهاد ٍ ( هو بيع وشراْء 

 احرقوا الشعب العراقي 

 غمروا 

 رأسه العالي بحّمام الدماْء 

 ولبشار ٍ يد ٌ 

 مجذومة ٌ 

 صافحتنا بنفاق ٍ ورياْء 

 ويزيد ٌ 

 هو في جلبابه

 مثلما جده بل أفعى دهاْء 

 انه المسموم 

 في طلعته 

   اسقطوه واقطعوا رأس البالءْ 

 يارجال النور 



 في سوريّة ٍ 

 هدموا األسوار ، هبوا للفداْء 

 كوكب األرض 

 الى حرية ٍ 

 فرحاً طار ، وانتم سجناْء 

 ولَم الليل   

 وانتم جمرة ٌ 

  ولم السجن وأنتم طلقاءْ 

ك مْ     ميالدٌ   بشار دْحر 

 لكم ْ 

 وبحرق البعث انتم عظماءْ 

 آخر األوغاد 

 من صيّره   

 في الكواليس رئيس الرؤساْء 

 ياصبيا 

 لم يكْن يملك   في 

 رأسه وعيا وحسا ً واباْء 



 يرث الحكم 

 كما أجداده 

 تتوالى في عروش الخلفاْء 

 ال انتخابات 

 وال شورى وال 

 غير هذا السقط هذا االبتالْء 

 رلمان الزيف ب

 قد سيّفَه !

 في ضلوع الشعب حقدا وعداءْ 

 كل ابناء البرايا 

 ترتدي 

 زاهي َ الثوب ونحن االهتراْء 

 جددوا الماضي أعادوا 

 خلقه 

 بالحضارات ونحن القدماْء 

 دول العلم 

 ارتقت في نهجها 



 لذرى المجد ونحن الجهالْء 

 دول العمران شادت 

 للعال 

 اءْ كل يوم ناطحات في السم

  ودمشقٌ 

 ليس االّ قرية ً 

 عقلها الريفي رث االنتماْء 

 كجواد ٍ قيدوه   ... 

 لو جرى

 او عدا ، تسقط كل الزعماءْ 

 فدمشق ٌ 

 كلما جّوعها 

 زمن القسوة ، من أحلى النساْء 

 ودمشق 

 كلما عذ ّبها 

 قاتل ٌ ، فهي دمشق الشهداْء 

 ودمشق ٌ 



 كلما قبّحها

 قائد الحزب جمال ٌ وبهاءْ  

 انهم أجدى بأن ْ 

 ينتحروا 

 ويوارو ، وهي أحرى بالبقاْء 

 ان حزب البعث 

 ال خيَر به 

   هو والموت على حد ٍ سواءْ 

 جاهل ٌ في نهجه ِ ، 

 بل عاثر 

  بخطاه   ، وسقيٌم في االداءْ 

   بعثوي ٌ أموي ٌ ،

 الحجا 

   الحياءْ   دموي ٌهمجي ٌ ، 

 احذروا منه 

 اذا ما ابتسمْت 

 فهو افعى في الخفاْء  شفتاه   ،



 ان حزب البعث 

 زيف ٌ ورياْء 

 وهو بهتان ٌ وكذب ٌ وافتراءْ 

 حطموه اسقطوه 

 انتعلوا 

 حذاءْ رأسه بل اسحقوه ب

 بعثنا رقطاء   

 انيابها   من

  ينفث الس م رئيس الوزراءْ 

 ووزير لدفاع ٍ 

 سابق ٍ 

  مثلما الحالي وزير الجبناءْ 

 ال هو الغالب  

 في معركة ٍ 

  وال الخاسر في مضغ الشواءْ ال

 ولصوصي ٌ مكين ٌ ، 

 باسل ٌ 



  باختالس ٍ ، ومنيف ٌ بارتشاءْ 

 قطط ٌ دامية ٌ 

 أصحابه

 ال بهم يغدر  بل باالصدقاْء 

 يا جواسيسا 

 على انفسهم 

  وعلى اخوتهم واألبرياءْ 

 بجميل الثوب 

 ما أقذرهم 

 ! وندي العطر لكن نتناءْ 

 عن قريب جارف ٌ 

 يجتاحهم

   نرى الغرقى بأمواج الدماءْ و

 ******* 

 ( 5التتمة ) 

  

 ياوزير العدل 



 كن لي حكما

 في زمان ٍ عز ّ فيه الحكماْء 

 ة ٍ يّ مال عن سورِ 

 ميزانها 

 فيه ضيزى واختالل ٌ والتواْء 

 وسوى الفاقة ِ ، 

 في أضالعها 

 شظف ٌ يسري وجوع ٌ وعراْء 

 فلمن تسكت 

 عن نصرتها 

 واعتداْء  أنت ياشيطان جور ٍ 

 لم نجد في سوريا 

 محكمة ً 

 الي داس العدل  فيها وي ساءْ 

 فالبرايا في سجون ٍ  

 والضحايا

 في قبور ٍ والرعايا في اختفاْء 



 سوريا مقصلة ٌ 

 سرية ٌ 

 مدفن األرض وباستيل السماء ْ 

 سوريا الشرطي  

 في بزته 

 يلمع البغي   ويستشري البغاءْ 

 ياوزير العدل 

  خذها طلقة ً

  في جبين المخبرين الوكالءْ 

 وعلى الجاسوس 

 سيف مشهر ٌ 

  سوف يعلو فوق هام األثرياءْ 

 )جميل ٍ أسد ٍ (   كم

 أمواله

 ! من دم الشعب ، ومن شعب الدماءْ 

 منتجع ٍ كم بناء شامخ ، 

 فوق ضلوع الفقراء  واشيّد



 كم رغيف ٍ يابس ٍ 

 نحشو به 

  صبحا ومساءْ  محرومفمنا ال

 وعفيف ٍ 

 يجد ما يرتدي لم 

  غير أسمال ٍ نسميها رداءْ 

 يارداء الشعب 

 كن لي راية ً 

  هي رغم الموت ثوب الشرفاءْ 

 ياوزير العدل 

 صنها ، مرة ً 

 قف مع الناس الضحايا النبالءْ 

 قل لبشارك ) ميرابو ! ( 

 الذي 

   الخطباءْ  ِ بز بالقول البليغ

 قل له : 

 انك في مؤتمر ٍ 



 يزباءْ لم تكن االّ عجوزا ً ح

 ان ما ) جعمصته ( 

 في خطبة ٍ 

   هو ما أخرجت عند القرفصاءْ 

 ياطبيبا خائبا  

 في طبه 

  ورئيسا فاشال في الرؤساءْ 

 قل له أن ينثني 

 عن امة ٍ 

  كرهت كل االسود الجبناءْ 

 قل له ياجاهال 

 في منصب ٍ 

  أِلف ٌ ليس له فيه وباءْ 

 قل له ياقائدا 

 اليستحي 

  والحياءْ  بل به العلم شحيح ٌ 

 استمع اغنية 



 عنوانها 

 ياغبيا في طريق االذكياءْ 

 ياسوريا " 

 كل شئ بقضاء 

 ما بأيدينا خلقنا تعساء "

 قدر قد حط 

 من أحالمنا 

  للسلطة جاءْ  البعثِ  دوابِ ب

 بزمان فاحش 

 في سعره 

  ورخيص القدر في عز الغالءْ 

  "الماء"منعوا الشعب من 

 ولو 

 هواءْ استطاعوا منعوا عنه ال

 كم حسين ٍ 

 في حماة ٍ قتلوا 

 وعلي ٍ طعنوا في سورياءْ 



 

******* 

9/6/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملك البحرين ما أجمله ! ... 

 
" القصيدة مهداة الى الناشطة البحرينية زينب ابنة الزعيم الوطني 
البارز عبد الهادي خواجة ، الى التي بدأت منذ خمسة أيام اضرابا 

الطعام ، إثر اعتقال والدها وعدد من أفراد عائلتها .  مفتوحا ًعن



كتبت القصيدة اثر اإلستماع لها عبر األثير وهي تشرح اإلعتداء 
 والطريقة المشينة التي تم بموجبها اإلعتقال .

 
 ملك البحرين 

 ما أجملـَه  
ّل َ وداَس الياسمين ْ ـ   سحَق الفـ

 وبكى النرجس  

 من خطوت ه  
 العاشقين ْ  واشتكْت منه قلوب  

 هو واألزهار 

 في معترك   
 هو واألنوار في حقد   دفين ْ !

 قمر البحرين 

 في صمت بكى 
 ونجوم الكون أضناها األنين ْ 

 وطن ٌ دمعته   

 في خّد  ه   
 و" بالط ٌ" ساقط ٌ دنيا ودين ْ!

 الزمان الوغد 

 ما أرذلـَه  
 ملك ٌ حٌر و"بحرين ٌ " سجين ْ

 شعبه الناهض 



 مهما سلخوا
 ظهره بالسوط مرفوع الجبين ْ

 شعب ه  الثائر 

 آت   بالضيا
 رغم آالف الطغاة المجرمين ْ 

 شعبه أنبل من أن 

 يحرقوا
 شعبه الجبار ال لن يستكين ْ 

 قبل أن تنهار 

 قضبان  األسى
 قبل أن يسقط عرش الظالمين ْ

 قبل أن يرفل نجم ٌ 

 أخضر ٌ 
 فوق رايات اال باة المؤمنينْ 

 إنه موطننا 

 ا ْهبـَـة   في 
 إنه الزحف  الفدائّي   الحصينْ 

 ألف   قرصان   

 غدا في لـ ّجة   
 يرتمي دون بحار الثائرينْ 

 ألف  قرصان   



 غدا مندحر
 سوف يهوي ولنا النصر المبينْ 

 راية الثوار 

 ال لن تنثني
 وأفاعي البحر لن تلوي السفينْ 

 إن حبا ً حارقا ً 

نا  في دم 
ّب   " فداءا ً وح  نيْن " ومع الح 

 نحن والفوالذ 

 أقسمنا معا ً 
 بثرى األوطان أنــّـا لن نليْن 

 فلتعْش بحرين  شعبي 

 حرة ً 
 أبدا ً والموت  للمستعمرين ْ 

 
******* 

15/4/2011  

 

 السوريون يزلزلون األرض ... 

 
 أتاك َعجيج  البحر 



 بالجمر يهدر   
 يهّد جباال ً بل قالعا ً ي دّمر  

  ومالَك األ الموت  
 منجًى فلذ ْ به  

 هو الموت أحرى بالطغاة   وأجدر  
 وشعبك آت   

 المحالة َ زاحف ٌ 
ه  تتفجر    براكينـ ه  من حقد 

 يزلزل قلب األرض 
 ي وسع  لحَدها

 ويدفن "حزب البعث" فيه ويقبر  
 وسوريّة ٌ كالبحر 

 جّن جنونـ ها
 ستسحق أعناق البغايا وتنحر  

طيح  بأركان السماء   تــ 
 اجميعَه

 والبّد أن يهوي من العرش قيصر  
 فدتك   شباٌب يادمشق ، 

 أهلة ٌ 
 تـ ضيء  ظالما ً حالكا ً وتنّور  

 ففي كل ثغر 
 عطر  مسك   تحرر   

 ينادي على السلطان هللا  أكبر  .
 ويلهج ثغٌر 



عطٌر   باسم سوريا م 
 وثغر  شهيد   كالشقائق أحمر  

 وثغٌر لخبز الكادحين 
هلـّـلٌ   م 
 التجـّار ، بالجوع يكفر  وآخر  ب

 عواصف  من قعر الجحيم 
 تصاعدتْ 

 تطيح  بدكتاتورها وتدمـّر  
 وإّن ازدراء الموت 

 ارفع  خصلة 
 تحلـّى به عمالق  "َدْرعا" المؤّزر  

 و"بانياس" 
 في ثغر الجراح ابتسامة ٌ 

 تجود  بنصر   قادم   وتبشـّر  
 وان دمشقا ً حرة ً 

 طاَح سجنـ ها
 ـال ً قاسيوٌن م ظفـّـر  وَحطـَّم غ  

 وان طاَل "ليل  الليل" 
 فالفجر  مشرقٌ 

 وان ساَد "غيم  الغيم" فالصبح  ممطر  
 هالٌل وناقوٌس 
 على "الذقيّة  "

 تآخا ونادا يا ا باة ً تحرروا
 فلن تنقذ األوطان 



 االّ انتفاضة ٌ 
 ولن يجدي "قاسيون" االّ التحرر  

 فسوريا على مّر التواريخ 
 صخرة ٌ 

 يها رؤوس  المارقين تـ كّسر  عل
 لقد ماَل عرش  الظلم 

 فلتهجموا معا
 وفـ ّجَرت األحقاد  فلتتفجروا

 فما مثل "بعث الفقر" 
 في الظهر طعنة ٌ 

 وما مثل "بعث القهر" في القلب خنجر   
 وما الرّد   االّ أْن ي طاَح 

 بحاكم   
 وي فتـَـح  باٌب للتحرر   ، أحمر  

  فأجساد  قتالنا فدى ً 
 لشعوبن ا

 وجسٌر الى فجر الحياة ومعبر   .
 

******* 
 

13/4/2011  
 

 

 

 

 



 دمشق لم ترتعْب حّكامها ارتعبوا ... 

 

 دمشق  لم ترتعْب 

ها ارتعبوا  حكـّام 
 

 عرش  الف   ابن آوى سوف ينقلب  و
 هبّْت عواصفـ ها الحمراء  

 فانـَْحطـََمتْ 
 سفينة ٌ ناخٌر في قعرها العطـَب  

 قيامتـ ها  قامتْ 

 كالبحر معلنة ً :
 ال "السيف أصدق إنـْباءا وال الكتب   "

 هبوا اسحقوا الخوف 

 ان السفح مضطربٌ 
 والنار في قاسيون الغيظ تلتهب  

 "درعا " األشاوس   

 قد أجرْت فيوَض دم   
كــَب    عامْت رؤوٌس كما غاصْت به ر 

 دمشق  دقـّْت 



 نواقيسا ً لها نغمٌ 
 ألرواح يجتذب  للعقل والقلب وا
 قالت : أنا النار، 

 َمْن ي علي بناطحتي ؟ 
 قلنا لها نحن زيت  النار والحطب  

 حوران فيها من األحرار 

 ملحمة ٌ 
 قمراء مهما هوت او طاحْت الشه ب  

 والآلذقية 

 في مسرى الفداء مضتْ 
 تعطي وتبذل أرواحا ً ، دما ً تهب  

 بانياس  قد أطلقت 

 فخرا شرارتـَها
ب   غلواء الد  جٌل فيها وال كذ 

 الثورة الحق قد شبّْت 

 محارقـ ها
 قامت بها الشام  أْم جادت بها حلب  

 صبرا ً فإّن عروش الظلم 

 ساقطة ٌ 
 وأن درَب إسود الغابة الهرب  

 ال تظلموها 



 فما سوْريا بخانعة  
ب    كال فأبناؤها األحرار  والنج 

 ال تّدعوا 

 بردى عقد ٌ به صدأ ٌ 
 ياقوت  والذهب  كال هي الماس  وال

 ياثورة في بالد المجد 

 إنتصري
 وال تليني فأنت المعدن الصلب  

 مهما تراكم من غيم   

 على ا فق   
حتـَـَجـب  "  " إّن السماَء تـ رّجى حين تــ 

 دماء  سوريا 

ب     وإْن تهمي بها الس ح 
 الفجر  آت   وقرص  الشمس مرتقب   

 
******* 

8/4/2011  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قصيدة الى البطلة سهير األتاسي ... 

 

" بمناسبة إطالق سراح إمرأة تشكل بحبسها خطرا على السجن 
والسجانين ! ... طوبى لها ، والحرية للشعب السوري الصاعد الى 

 سفوح التحرر ".
 

 من القضبان أقوى 

 أنت   كفا ً 
 ومن فوالذ دولت هم ذراعا

ك واألشاوس   بعزم 

 في بالد   
هم  ، تداعى  تقهقَر صرح  حكم 

 ا حيي فيك إمرأة ً 

 خصوبا ً 
 تقود  لنهضة   وطنا ً شجاعا

 احيي فيك شعبا ً 



 عبقريا ً 
 لنيل تحرر   خاَض الصراعا

 وسوريا الموت  

 جـ ّر براحتيها
 وبعض الموت ي قتلع اقتالعا 

 بلى سوريا الدجى 

 ستعيد فجرا
 يفوق الشمَس شأنا ً وارتفاعا

 وان دمشَق 

 مهما طاَل ليل ٌ 
 ستبزغ بل ستلتمع  التماعا

 دم الشهداء 

 لن يجري هباءا
 والعبثا ي راق والضياعا

 سهير المجد 

 كنت لنا سفينا ً 
 وقبطانا أمينا بل شراعا

 وا ما ً تغتلي 

 في حب شعب   
 لعرش الظلم يكفيه انصياعا

 فكم عانى 



 على فقر ونبل   
 وكم قاسى على صمت   ، وجاعا

 وكم من حاكم   

ْكما ً   قد شاَد ح 
 على قتل الشعوب فما استطاعا

 وداعا ً أيها األوغاد 

 ماتتْ 
 أفاعي البعث ، س حقا الوداعا

 فاّن النصَر 

 موعد ه  قريبٌ 
 جحافلـ ه  تكيل  الصاَع صاعا

 "وللحرية الحمراء 

 باٌب "
 ستـ قـلـَع  بل ستـ نتزع   انتزاعا !!!!

 سهير المجد 

 حربا ً  سوف نخوض  
 على نبل   ولن نـ لوى ذراعا

 كفى صمتا ً 

 وخوفا ًمن وحوش   
 وكْبتا ً بل كفى الوطن ارتياعا

ْم فلوال ً   سنسحقـ ه 



 أْم ذيوال ً 
 ونحرقـ ه ْم إسودا ً أْم ضباعا 

 
******* 

4/4/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قصيدة سخرية للقذافي وعنه ... 

 
      
 

 افي وعنه ! ...قصيدة سخرية للقذ
 " اليوَم تلقون العذاَب 

 األكبْر "
 دّونت  هذا في الكتاب أألخضرْ 

 كم "هوليوود  " 

 ا ْعجـ ب ْت بفني
 في أتفه   األفالم كنت  عنترْ 

 وانتم  الفئران  

 أّما أنا 
 فالليث  والرئبال  والغضنفرْ 

 القصر  والعرش  

 على يميني
 وعن شمالي جامٌع ومنبرْ 

 ره   انا الذي بأم

 حاكمٌ 
 في االرض مثلي والسماء، ما َمرْ 

 مائة  ألف   ألف   



 "هاري كلينتْن " 
 بالجودو لن تْصَرَعني ، لن تقدْر 

 افاخر  الزيدّي َ 

 في حذائ ه  
َمكـْـيَـج   المزّوق المعطـّرْ   الم 

 إْمَسْح على حذائ ه  

 تجْدني
 كالجنـّي من قعر الحذاء أظهر ْ

 لو الف "بوش  " 

 من كفيقد دنا 
ستـَْحَضْر  ه  لغائط   م  ـ   حّولتـ

 عن شعبي ال تسألـْني 

 ه ْم كالبٌ 
 شعبَي دود ٌ قذٌر بل اقذرْ 

 شعبي وما أحقَر ،

 عن قريب   
 أرسلـ ه  جميعَه  للَمهَجرْ 

 كرهتـ ه  

 قضا ًعلى قضيض   
 ال عرٌب العجٌم البربرْ 

 ليبيا لوحدي 



 سوف أحيا بها
ؤّزر   مظفرْ   كقائد   م 

 اجْد غيري  ان لم

 كي أرميه   
 أهوي على عجيزتي بخنجرْ 

 عندي حزام ٌ ناسف ٌ 

 لصدري 
 من دون حرق جثة   ال أقَدرْ 

 إْن لْم افّجـْره  

 أنا جبانٌ 
 ال بْل أنا األزعر  وابن  األزعرْ 

 بولوا على قبري 

ْت   ان لم أم 
عَّمرْ  فـَّجرا ، شخـّوا على م   م 

 فْهَو سقيٌم 

 بائس ٌ بليدٌ 
 وغٌد صفيٌق أغبـَرْ  مستهترٌ 

 تف  على كّل عقيد   

 أخضرْ 
 كّل   رئيس   قرقوز   " قشـَْمْر "

 يه " ا ْم كلثوْم " عل



 تْ ماقـَْرفـَصَ 
 باَل عليه العندليب األسمْر !

 
******* 

1/4/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليبيا العروس  على الضفاف تحوم   ... 

 

 ليبيا العروس  



 على الضفاف تحوم   
 يوم   ركبـ َك ياعريس  قدوم   ؟أ َل  

 شّماء  غالية ٌ 

نيفة     وجـ ّد   م 
 الكون  يسجد  الجل ها ويقوم  

 ليبيا العروس  

 تطّرزْت أثواب ها
 شمٌس وأقمار ٌ بها ونجوم   

هج القلوب   ليبيا على م 

 قصيدة ٌ 
ها ، والقوافي "الروم "  الع ْرب  بْحر 

 ليبيا المليكة   

 تحت مملكة   السما
 ـّوا لها بعد اإلله  وصومواصل

 ليبيا األميرة   

ْؤن ٌق خلخالـ ها  م 
عَّمر  " محتوم    ألـ ٌق ، وموت  " م 

 ليبيا الَسـنى ، والنبل ، 

 عطر  ظالل ها
 ورٌد ، وكأس ٌ طافح ٌ ،وكروم  

 كيوبيد  غنـّى 



 والمالئك  رفرفْت 
 وعلى "طرابلس " الحمام  يحوم  

ّب   عذراً طيوَر الح 

 ة ٌ مرْت ليل
 دموية ٌ بسمائ نا وغيوم  

 اليوم عرس  الكون 

يا"  في "أجدابــ 
 وغدا يموت  بس ّمه  "المسموم "

 وغدا سينتصر السالم 

 على الوغى
 يشدو الجريح  ويْدبك  المكلوم   

 ليبيا العروسة   

ك كوثرٌ   يوم عرس 
 يأوي العليل  اليه   والمحروم  

 يفنى الخؤون  ، 

ه   ْمح  غَم طعنة   ر   ور 
 يبيا ستخـْلد  حرة ً وتدوم   ل

 إلـْـياذة   األحرار 

 منتصٌر بها
 ها مهزوم   شعب  الفدا ، وعدوّ 

******* 
26/3/2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوركم متواصل   ...  -درعا-شهداء 

 

 شهداَء درعا 

ك ْم متواصل    نور 
 بدمشَق منه منابٌع ومناهل  

 ضّمختم الدنيا 

 بزاكي عطركم
 م هاطل  وبنوركم مطر  المواس

 ش هَب النضال 



نا نفديك م    بروح 
 ال لم تموتوا ! بل يموت القاتل  

 السيف  أعدْدنا له 

 أعناقـَـنا
 اآلن يغرق  ، فالدماء  مشاتل  

 وصداحكْم عرض السما 

 أصداؤه
 لجـ ٌب فال يخشى واليتخاذل   

 الكون  يعلم 

 أْن دمشَق شقية ٌ 
 الحّق مات بها وعاش الباطل  

 مام حتى اذا ناح الح

 او اشتكى
 هو والمنائر بالرصاص ي قابَل

 يأتي الوليد  

ه   ّد لمهد   وقد ا ع 
ه وسالسل    سجٌن مقاَس قوام 

 شعب بزنزانات ه ! 

 وتشي به
 لالرذلين من الذئآب جحافل  

 شهداء  درعا 



 في السماء كواكبٌ 
 ونجوم ارض   في النضال بواسل  

 هم هدموا جدراَن 

 خوف مدينة   
 قرون معاول  وهم  على صمت ال

 طوبى لدرعا 

نا  فهي سر  بريد 
 مامثل درعا للتواصل زاجل  

 في الجامع االموي 

 اطلَق منبرٌ 
 صدحاتها وهو الشجاع الباسل  

 وكرامة االنسان 

 اثمن  قمة  
 اليرتقي لبريقها المتخاذل  
 فدمشق باستيل القرون 

 وليلـ ه  
 سجٌن بألوان الفواجع حافل  

ه    الب ّد من تهديم 

 وه   بل مح
 ولكي تـ قام على ثراه خمائل  

 ابكي دمشق 



 وانحني لنهوضها
 للنار تغلي في دمشَق مراجل  

 ودم الشهيد اليوم 

 في ارجائ ها
 يهمي وتجري بالدموع جداول  

 شهداء درعا 

 من دمائ ك م  انبرتْ 
 ـ1في هدم جدران السجون أجادل  ـ

 وليعلم المتجبرون 

 وحزب هم 
 ما للبحار اذا يهجن سواحل  

 أين المفّر   وفي دمشق 

 " مقاوٌل "
 دارت عليه مطارق ٌ ومناجل  

 وهو الوريث لجده 

 بحكومة !
 ابد الحياة ! كأنما هو عاهل  

 شهداء درعا، 

 الكون  فخراً يحتفي
بـ ه  تـ نار  مشاعل     وعلى كواك 

 شهداَء درعا 



 من نجيع دمائ ك ْم 
 ورٌد تفـّتَح مزهرا ، وسنابل   

 لحياة انتم مفاتيح  ا

 وباب ها
 لتحرر   ، هو عاجٌل ال آجل  

 اليدرك المتغطرسون 

 بداهة ً 
" الزائل    الشعب  يبقى و"المليك 

 وربيع  سْوريا 

 قادٌم بعطوره   
 و "البعث " حزٌب المحالة َ راحل  

 
******* 

 ـ أجادل جمع أجدل وهو النسر .
  19/3/2011ـ كتبت في يوم التشييع 

 21/3/2011نشرت في 

 

 

 

 صيدة ألبطال اليمن ... ق

 



غم المـ دى غم الرصاص ور   بر 
 تخوض الشعوب  

 بحاَر الردى
 وتعلو على النائبات الرؤوْس 

 وتشمخ 
 فوق رماح العدا

 فصنعاؤنا شعبها لن يموتْ 
 وعرشك 

 هيهات لن يخلدا
 وتلوي يَد الكون أعتى الرجاْل ! 

 أماَمهم  
 الموت لن يصمدا
 وفي عدن القتل 

 لن ينفدوا
 وحسب البنادق أن تنفدا

 رجاٌل 
طيح  العروشْ   رجاٌل تــ 
ه م  الفذ لن يوجدا  كعزم 

 لقد قرروا 
 رفَع رأس   البالدْ 

 متى اكتسحوا عهَدك األسَودا
 وياقاتل الشعب 

 لن تستطيع
 صمودا أمام سيول الفدا 

 فطوفانـ هم عاصف ٌ 
 جارف ٌ 



 ومهما رفعَت قالعا ، 
 س دى !

 يماكقاتل تونَس اختْر جح
 وفي قعره 
 إتخذ ْ مقعدا

 كفرعون مصَر 
 انتبذ ملجئا ً 

بعَدا  تالَش ذميما ومْت م 
عَّمر" ي ردي بشعب     ومهما "م 

 سينهار ، 
 ال لن يطول المدى

 لترحْل فقد طلـّـقـَـتـْـَك الحشوْد 
 وبابك 

 بالشمع قد ا وصدا
 لترحْل فلسَت سياط الجحيمْ 

 وفرٌض علينا 
 بأن نـ جلدا 
 ها ولسَت إآل

 لكي تخلـ دا 
 ولست على يََمن   سرمدا 
 وصنعاء قد وّحـدْت صوتنا

 فسحقا 
 اذا كنَت انت الصدى

 ومشعل صنعاء 
 أهدى لنا 

 قميصا من النار فلـْـيـ رتدى 



 وأهدى الفداء ! لنستشهدا !
 وأسنى هالل   به  

قتدى  يـ 
 ستمسي غدا خبرا عابراً 

 لنا المنتهى 
بتدا  وبنا الم 
 بأرواحنا 

 ـّد جسر الحياة ْ م  
 طريقا ، بأجسادنا ع بـّـ دا

 وبعض الجماجم 
 مثل الشموْع 

 تعلق في الدرب 
 كي تـ وقدا

 ولسنا بعشاق لحن الفناءْ 
 ولكن نموت 
 لكي نولدا . 

******* 

 

20/3/2011 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  -سالٌم من صبا بردى أرق ّ   

 
لشطر األول من " استئذانا من الشاعر العظيم أحمد شوقي بإستعارة ا

مستهل قصيدته ـ القافيّة ـ الخالدة ، وإهداءا الى شعب سوريا البطل 
 المنتفض المحالة ..."

 
 " سالم ٌ من َصبا بردى 

 أَرّق   "
 الى أحرار شعبـ ك يادمشق  

 وايماٌن بزحف ك ، 

 وهو آت  
 ببركان   له رعٌد وبرق   

 وطوفان   

 من النيران نشوى
 ق  بناقوس انتصارك اذ ي دَ 

ه    وشامٌي جراح 



 نازفات ٌ 
 له ثأٌر و"ديٌن م ستَحق  "! 

  ه  صداح  لهول  

 األكوان  تحنو
 يهاب خيالـَه غرٌب وشرق  
 "  فقد دارْت على " أسد 

 فهودٌ 
 وما أبقوا عليه وليس ي بقوا

 على وكر التجسس 

 في بالد   
 كفاها كبت  انفاس   وخنق  

 فأفعى "قاسيون" 

 أسّم   أفعى
 ها بتٌر وسْحق   ي راد لرأس  

 قرار الموت 

 في استعباد شعب   
 له ناٌر تشّب   به وحرق   

 دمشق السجن 

 كم قطـّـعت   قلبا ً 
 وشعبك للتحرر   فيه شوق   

 وخير قالدة   



 في عنق شعب   
 بأن يفديه في الوثبات عنـْق   

 "بالدي سور  يا " 

 األرواح   لهفى
 بها ظمأ ٌ بها خبـَل ٌ وعشق   

 الفداء  متى يوم  

 به رجالٌ 
 تشق غباَر حرب   الي شق  

 فرايات التحرر 

 في بالدي
 على وقع الدماء لهن خفق   

 كواكب ارجوان النور 

 الحتْ 
 تبسم بالجراح لهن ا فق   

 فقمة " قاسيون" 

 بها اتقاٌد 
ه  للتحرر فيه سبق    وسفح 
 دمشٌق فيك من بوعزيزي 

 شكٌل 
 ومن نزف الكنانة فيك ع ْمق  

 َرْت ا هدنجوٌم 



 لتلوَح شمس ٌ 
 وكي تحيا الشعوب الموت  حّق  

 قرابينا سنعبر  

 كّل َ جسر   
 فداءا ً الجل عينك يادمشق  

 
******* 

 
18/3/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعاء هبي نجوم الكون تنتظر  ... 

 

 صنعاء هبي 



 نجوم الكون تنتظر   
 النوَر أجمل من ان يطلَع القمر   

 صنعاء 

 ي وطنيكل شهيد طاح ف
 فداء عينيك ، رغم الموت ينتصر  

 شعوبنا انتفضت صنعاء 

 فانطلقي
 ولي سحق الوحش واألوغاد تندحر  

 انت العروس 

 التي الحت مواكب ها
 والسحر والعطر واألنوار والدرر  

 انت المنيفة في سفح   

 وفي جبل   
 عبّاد شمسك نّواٌر ومزدهر  
 الى الذرى انت ياصنعاء 

 طالعة ٌ 
 عرش والحّكام والحفر  ودونك ال

 البد من وثبة  حمراء 

 شامخة   
 على يديها جيوش  البغي تنكسر  

 ان الشعوَب متى ثارْت ، 



 برهبت ها 
 تمضي الملوك  لكأس الس م تنتحر  

 أبناء صنعاء 

 مهما غيلة ً قتلوا
 فهم قرابين أوطان   لها نـ ذروا !

 فليسمع النفر  

 المهزوز  عرشـ ه م  
 الي بقي واليذر  طوفان زحف ك   
 سيبلغ الزحف  

 من الذوا بمكت هـ مْ 
 من الملوك ولن يبقى لهم أثر  

 هي الشعوب 

 التي تـ ملي ارادتها 
 و" هللا" ينمى الى الثّوار لو ثأروا

 " ان الملوك 

 ذا في قرية دخلواا
 دنٌي ملكـ ه ْم قذر  ! * قد افسدوها "
 شبه الجزيرة 

 قد هبـّْت زالزلـ ها
 حر  حين " الآلت  " ينغمر  ليسلم الب

 هذا زمان 



 انتصار الكادحين على
 جور الطغاة ومن بالشعب قد غدروا

 صنعاء 

 من جرحك الوّهاج نافذة ٌ 
 لها سيول ٌ من النيران بل شرر   

 فلقـّـني الدرَس 

 نبراسا لمن ذعروا 
 لكل من خنعوا او ذلوا او قـ بروا

 تطلـّعي لجوار   

مما ً   وازحفي ح 
 ك " فآل ْسعوْد " تنتظر  حثي خطا

 من كل صوب   أبابيل ٌ 

 تطّوقهم 
 " وأول الغيث قطر ٌ ثم ينهمر  "

 فراية النصر 

 في " البحرين " قانية ٌ 
 وفي الرياض جحيٌم راح يستعر  

 هيهات ينسى الدم  المطلول 

 هطاعنـَ 
 جرح الشعوب بجمر الحقد ينفجر  

 ثر ياجريح 



 وال تذعن لمن هـ زموا
 صروح البغي تندثر  تحت الرماد 
 تقحـّم النار 

 الترهب عواصفها
 فالجلنار بفيض النار يزدهر  

 ويا أخا الثورة الحمراء 

 قف صلدا ً 
 وادحْم قالَع الوبا لن ينفَع الحذر   

 بالعزم تـ حني جبال الكون 

 طلعتـَها 
  ً يركع  القدر   ! .و تحت نعليك َ ذال

 
******* 

، وهو من روح اآلية " إن الملوك اذا  ًانيّ المعنى مقتبس ومكيّف وزْ  *
 دخلوا قرية ً أفسدوها ... "

 
  2011ـ3ـ16

 

 

 مصَر الشباب مع الشموس تألقي 

 

 مصَر الشباب 



 مع الشموس تألقي
 ومع الزمان على الخلود تسابقي

 وتقّدمي 

غـَْم العواصف حرة ً   ر 
 وثقي بأّن القيَد منَحطـ ٌم ثقي 

 علم  الكنانة 

 رفرفٌ في اللهيب م
ك  المترقرق     باالبتسام ودمع 

 إبكي الشهيَد 

 دما ً ي رّوي تـ ْربَه  
 ومن الدماء تَسْوَسني وتزنبَقي 

 يامصر ياعنقاء ، 

 طالعة الى 
 قوس انتصار الفجر مهما تـ حرقي

 واذ تخطـّفـَك   الونى 

 ال تيأسي
 بمشاعل الثوار مصر تدفقي

 مادمت يامصر الشعوب 

 منيفة ً 
 هـ ني ولن تتفرقيهيهات لن تـَ 

 وتظل قاهرة  الطغاة   



 بية ً أ
ق   ْحد   بالرغم من جور   وظلم   م 

 ستظل قاهرة !.. 

 وجد عنيدة
 وبرغم دكتاتور مصَر سترتقي

 فهي الكنانة والكرامة ، 

 قلب ها
 نْبع  الحياة بنيلـ ها المتدفق   

 يامصر التهني ، 

 الجبال  عسيرة ٌ 
 ومسار مجدك بالذرى ان تلحقي

 تحصدي نصرا  لن

 اذا لم تـ جلـَدي
 او تـ سجني او تـ ذبحي او تـ شنقي

 وثقي بأن " الق ْزَم " 

 دونك فاركلي
 وبأنك العمالق فلتتعملقي

 النار زاحفة ٌ 

شعلٌ   وكفـّـ ك   م 
 والعرش  طـ ّوَح تحت كعبك فاحرقي

 واذا طـ عنت   ، 



 بكل عزم   انهضي
 دوسي على صور الطغاة ومزقي

 خؤون شعب في وجه كل 

 ابصقي
 ال ترحمي وغدا وال تترفقي !

 ان العروبة 

 بانتظارك كلها 
 النجوم تدفـّقيببالشمس جودي 

 وتكرمي بفتيل نارك ،

 ساقط ٌ 
 بلظاه طاغية جوارك .. إغدقي

 كل الشعوب بنور نيلك   

 دي تته
 وتعـ ّب   من مصر الفداء وتستقي

 
******* 

 
8/2/2011  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا ايها العـََرب  "" تيقـّظوا واستفيق
 
 

" باالستئذان من الشاعر ابراهيم اليازجي ، فقد استعرت  البيت األول 
من ـ معلقت ه  ـ لتكون مستهال لقصيدتي المهداة الى الشعوب العربية 
والى الشعب التونسي بالذات ، مع اطيب األماني لمصر الحبيبة ، 



دان والجزائر ! والسؤآل الحالي : من واألمل بتحرر اليمن والسو
 ياترى األسبق الى منهل النور ؟ ".

 
 "تيقـّظوا واستفيقوا 

 ايها العرب  
 فقد طغى الخطب  حتى غاصْت الركب  " 

 الحاكمون 

 نظرا  وا اذا امعَـنتم
لـّى ه م  العَطـَـب    ه ْم قاتلوكْم ه م  الج 

 ه ْم الدريئة   

 لو انفذتموا َسَهما ً 
 ينهار  واالصنام  تنقلب   فالعرش  

 ياشعَب تونَس 

 يا اشراَق نهضت نا 
 يامن بكْم تحتفي االقمار  والشهب  

 طوبى لقد طاَح 

 من زلزال وثبت كمْ 
 جميع  من نبحوا دهرا ، ومن نعبوا

 طوبى لكم 

 نتم   حقا جبابرة ٌ أ
 تفاخرْت بكْم االسياف  والكتب  

 وشعب  مصَر 



 على االكوان اردفـَها
ها تـَـث ب   عنقاءَ  ْن وقـْد   جبارة ً م 

 وسوف تْعقب ها 

 صنعاء  في شَمم   
 تجثو القنا لخطاها تنحني القض ب  

 على البشير سماواٌت 

ها  ستمطر 
 جمرا ، وتحت خطاه االرض  تلتهب  

 والحاكمون بسوط البعث 

 في بردى
 سلموا ، انهم في نارها حطـَب  لن ي
 للعمائم في بغداَد و

 محرقة ٌ 
 دْت لمن خانوا ومن نهبوالقد ا ع

 آمنت  ان شعوَب االرض 

 قاطبة
ز بل للنصر تنتسب    تنمى الى الع 

 في عمق كل حفاة االرض 

 اغنية ٌ 
 بالدمع والَدم   بل بالروح تنكتب  

 اما النفايات  



 ممْن كالد مى حكموا
 فهم بزور   وب هتان   قد انتـ خبوا

يكـَْت   جرائٌم هم  قد ح 

 حبائلـ ها
ب  في كل ي  وم ، بحق الشعب   تـ رتك 

 واليوم قد طاح في ذّل   

 وفي ضعة   
 في سلة المهمالت القادة   العَرب  

 ما اروع الناس 

 مهما استـ ضعفوا انتصروا
 واتفه العرش ، والحّكام قد هربوا

 تساقطي يادمى 

 فالبحر  في هلع   
 والنار  زاحفة ٌو " الجمعة   الغـََضب  "

 واالرض  راعشة ٌ 

 هول صرخت نامن 
 من صرخة الشعب حتى "هللا" يرتعب  !

 من المحيط رماح  النار 

 تنتصب  
 الى الخليج ، صروح الظلم تنقلب  

 تخلـَّف العرب االمجاد ! 



 بل خنعوا
 ما استيقظوا ذات يوم   ، أمرهْم َعَجب  

 قم حي ّ مصر َ فقد فاضت 

ها  مناجم 
 وماَج كالبحر ذاَك المعدن  الذهب  

  ان الكنانة َ 

 كالزلزال زاحفة ٌ 
 " فاستيقظوا واستفيقوا ايها العرب   "

 هبوا الى رفعة االنسان 

 وارتقبوا
 مشاعال كذرى اال ولمب   تلتهب  

 " وانما اال مم ـ النيران ـ 

 مابقيَْت "
 فان ه م  ذهبْت ـ نيرانها ـ ذهبوا "
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      ...لى تونس الخضراء برقية حمراء ا
 



 فديتـ ك   تونَس 

 انت   المصير  
 ودرب  الفداء ، وحلمي الكبير  

 وان الكنانة َ 

 بعد دمشق   
 على نار جمرك تصحو تسير  

 وفي الرافدين سيهوي 

 دخيل ٌ 
 ومن فوق عرش الخليج ، االجير  

 وتهوي الملوك الطغاة 

 العتاة ْ 
تَرفين القصور    وتنهار بالم 

 تك تونَس فدي

 ان الشموسَ 
 جميعا مع الكادحين تثور  

 تهّب   النجوم  

 فدى ناظريك
 وتعلو على الكون ناٌر ونور  

 و "بوعزيزي " 

 جسرك ياتونسا
 وفوق الحرائق حاَن العبور   

 وقوفا 



 الى ان يلوح الصباح
 وتـ حصى على راحتيك النذور  

 فان التحرَر 

 جْرس  الحياة 
 ير  وناقوس ه والصداح  األم

 فديتك تونس 

 التنحني
 الى ان يهّل الهالل  المنير  

 بنهضتكم 

 هاج بحر  الجراح
 ليسقط سٌد وينهار سور  

 وراءكم  

 سوف تصحو الجبال
 ر البراكين طـ را ً فسيرواتسي

  تونس  هي الخصب  

 الضحايا ا م  
 وفخر انتفاضاتنا والحضور  

فدى   هي االم تــ 

 لها االمهات
ذبَح  نذَر خ  طاها النحور  وتــ 
 يا راية المجد 



 درب السالم 
 وحرية الفكر درٌب عسير  

 فهبي 

 الحراق غاب الوحوش
 فانك ليث الكفاح الهصور  

 ومن لم يهبوا 

 مع الثائرين
م  في الحياة القبور   ه   بيوتــ 

 وال تبخلي 

 ان تعيري الحريق
 فمنك الشعوب اتت تستعير  

 ومن عمق روحك 

 فيض الفداء 
 ه نستنير  له نتسامى ب

 هو الكوكب اليوم 

 يرنو اليكم
 ومنطلق باسمكم بل فخور  

 فتونس 

 محور  كون النضال
 . تدور بشمس الفضا ، وندور  

 

******* 
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 التونسيّون واالّ فال !!! ... 

 

 التونسيّون واالّ فال
 هم هالة الشمس وبدر الفـاَل

 هم ثورة البركان
 في زحف ه  



 يكتسح الرذيَل واالرذال
 شعٌب نبيٌل 

 باسٌل 
 ماردٌ 

 قد صاح في وجه الطواغيت ال 
 ترسانة النار وقد عبّدتْ 

 طريقـَها
 بالدم بالروح بمهما غلى

 نسيّون هم الصاعدونوالت
 بالكوكب النارّي  

 نحوالعلى
 الى متى ياشعبي تشكو الضنى

 يصيب منك الظالم  المقتال
 امن نار اولمب السنى والسن

 ياشعبَي المظلوم
شعال  خذ م 

 من تونس الخضراء خذ جمرة ً 
 خذ راية ً 
 مطرقة ً 
 منجال

 واهجم على القالع 
 التنثني

 اال ّ وقد حطمَت عرَش الباَل
 ياانت يا " ميرابو" 

 ياالتونسيْ 
 كن منبع العدل وكن منهال 



 كن "دانتون " الثورة
 اهجم على 
 الباستيل

 حطْم بابَه  المقفال
 صناَم يا مارداوهدْم اال
 ياجاعال 

 عاليهم اسفال
 بلى لقد شّردتهم مفردا

 وجملة ً، ونلت منهم بلى
 "بو عزيزي " بالنيران شّق الفضا

 وصهوة الشمس عليها اعتلى
 لم يتراجْع عن مسار 

 النجوم
 لن ينحني للريح

 ال الف ال
 رة   بضربة   من كفـّه  ح

 *إنكسَر القيد  وليلي انجلى 
 

******* 
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من معنى البيت الشعري ألبي القاسم الشابي " فالبد لليل ان ينجلي  *

 .... والبد للقيد ان ينكسر " .
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      بطهران فجر ٌ نوره الدمع   والدم   
 

الى الجماهير الثائرة في ايران ، ومن اجل انتصار قيم قصيدة مهداة   
 ...العدالة والحرية والديموقراطية 

 



 بطهران فجر ٌ 

ه  الدمع  والدم    نور 
 تمازج َ وْهجا ً فهـَْو عرٌس ومأتم  

 َم ان اليبرَح الموَت وأقس

 دونما
 ـّ   ليوم النصر صكـّا ً ويبصم  يخط

 لتشرق جنَب الشمس 

 شمٌس جديدة ٌ 
 وتطلع اقماٌر وتزهر انجم  

 فان هالل العيد 

 البّد طالعٌ 
 هزم  تطيح   التكايا والعمائم تـ  
 هم  الكهـَنوت  الرابضون 

 على السنا
 ثعابين  ليل   اسود   كالح   هم   

 لقد سحقوا روح الحياة 

 بموطن  
 هو السجن فيه الشعب يـ ردى ويـ عدم   

 لقد اغلقوا كل النوافذ 

 غيـّبوا
 على الفجر انوار الحياة وعتـّموا

 وهاهو صوت الشعب 



 يصدح هادرا
 يهدم  ي سق ـّطـ  أصناما ً ويلوي و

 جحافله هبـّْت 

 تنادي بغضبة   
 على المرشد األعلى بأنه  : " مجرم   " !

 اذا لم يك   االصالح 

 نهجا المة   
 فبالنار والفوالذ هيهات ي حكم  

 ومن حنـّـط الدنيا 

ومـ يا  بتابوت م 
 فعرشـ ه   من بين العروش المحطـَم  

 تقدْم اخا " الفردوسي " 

 اقلْع تخوَمه مْ 
 اشوراء فالطـَّف   اكرم  واكرم ْ بع

 لتجعْل من الدمع الهتون 

 مشاعال ً 
 يـ نير بها " دانتـ ْن " دروبا وي لهـ م  

 " وميرابو " يدري 

 ان عزمك ماحقٌ 
علـّم    فانت ارسطو الفكر وهو الم 

 وان شعاب الموت 



 مثل َمعابر   
 الى النصر او فوق الجماجم سلـّم  

 الى ان نهـ ّد َ القصر 

 قبرا عليهم  
 بليل   وأقحاف الرؤوس تـ هـَّشم   

 تقدم أخا النوروز 

 آذاَر أنهر   
 من العشق يروي الناس طيبا وي فعـ م  

 وان غد الثوار 

 البّد بازغ ٌ 
 تبيت به طهران   بالعدل تحلم  

 والف  " ندا سلطاني " 

 في الف راية   
 على واجهات الفجر بالورد تـ رسـَم   

 وروش " الى ان ي ضيء َ الشمَس " ك

 بالذرى
 ويشمخ في عالي السماوات "رستم   " .

 
******** 
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 لقطة تذكارية لسقوط تمثال آخر ! 

 
م المواطنون تحت ظالله عد  بل الذي طالما ا  " قريبا سيسقط تمثال ه  



َدجج بجبة الرئاسة وعمامة القداسة "  السامة الثقيلة وهو الم 
 

 با يطيح  الوحش  قري
 والعرش  ينهار  

 ويسقط   من أعلى المنابر جّزار  
ه    ثمانون قرنا عْمر 

 فوقـَه  جثتْ 
 ثمانون اخرى وهَي قْسٌر وإجبار   

 مقابر  عصر   جاهلي  ، 
 زواحف ٌ 

 يقيئ بها بحٌر من الموت ، إعصار  
 عمامته انحطـّْت 
بـّـتـ ه  اهترتْ   وج 

 ر  فلحيتـ ه  دوٌد وقمٌل واقذا
 عباءته في الريح رثـّْت ، 

 بنسجها
 جحوٌر آلالف األفاعي وأوكار  
 على كل خيط   للعقارب   َمنزٌل 

 وكهٌف ألصناف الزواحف 
 بل دار   

 ووجهه صوب الناس بالحقد طافح ٌ 
 هو الحشر  ، 

 ناٌر فوقها ا وقدْت نار   
 هو الرعب  واالرهاب  

 والخوف  والدما
 طار  وغيم ٌ تلظـّى بالجحيم وام



 فياله من تمثال قتل   منظـّم   
 ومطحنة   

 بالمجرمين تـ دار   
 ومذبحة للناس كبرى تبيحهم
 ومحرقة يلقى بها الحتف َ 

 احرار   
 يقول انا الفرد  الذي به مؤمن ٌ

 وانتْم 
 وكل الناس اجمع كفار   

 ر ارهابا يصدّ 
 يشيد مجازرا

 وجّراه يفنى موطٌن وجــ وار  
 بين تسعـّرتْ وبالكون حمى في الج

 وفي الرأس َصْدعٌ قاتٌل 
 ودوار   

 وما كان يدري ان امه مومس ٌ
 وانه في بيت الدعارة 

 سمسار  
 يدوس بخفـّيه الشعوَب 

 ويّدعي 
 بأنه رب الكون وهو حمار   

 
******* 
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 سحقا للسالطين    -ندا سلطاني سحقا ـ 

 
  الف   " " نداسحقا 

 لسالطين   س حقا ل
 ه ْم اصل  بلواك   في دنيا وفي دين   

 هم قاتـ لوك 

مـْت  الكالَم وهل  اذا ر 
 ي جزى كالم ٌ بطعنات السكاكين ؟

 ماذنب احلى ندى 



 في الكون قد قـ تـ لـَْت؟
 ريحانة ٌ هي من اغلى الرياحين   

 كالنار يجري دم  الخيّام 

ها  في دم 
 والَمْولوي  لهيٌب في الشرايين  

 ى "على االرض " ند

 قد طاحْت برّمت ها
 كما تطيح  جنان  الخلـْد في الطين   

 ياجلنارة طهران   

 بروعت ها
 يا شمس ايران ياعشق الماليين   

 يامسك انقى ندى في الكون 

 ياقمرا
 أذيال  فستان ه ورد  البساتين   

ستَم   يامجَد ر 

 في نور  وفي ألق   
 وياحفيدة َ "سايروس "األساطين   

 با ً ياكوك

 امعنوا فيه هراوتهمْ 
 ويامالكا ً كبا بين الشياطين   

 قومي فشعبـ ك جباٌر 



 بوثبتـ ه
 ماض   الى سحق اصنام الفراعين   

 اليوم يومه 

 فليهرع لدحر  ه م  
 ولينتقْم لعذابات   المساكين   

 الف  طهران   ، ندى ندى 

نا  ستهدر 
 ان المذابَح ضاقْت بالقرابين   

 ندى ندى 

ه م  مثخٌن ع  ْسفا ً نظام 
 اخو الضاللة مختّل   الموازين  

 البد من ثورة كبرى 

 تحررنا
 من الماللي واشباه المجانين   

 َمْن غيره ْم قبَّح االسالَم 

 في نظر   
 وارهَب الكوَن من ذكر القرائين  ؟

 ندى هي الكون  

 تّواٌق الى فرح   
 الى التحرر من ليل   الزنازين  

 ندى على كفها 



 مزهرة ٌ  ايران  
 والشمس  وردية ٌ والبدر  نـ ْسريني !
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ْسنا ً وقمراء    طهران  مشمسة ٌ ح 

 

 

 طهران  مشمسة ٌ حـ ْسنا ً 



 وقْمراء  

 وثورة الدم ِ خضراٌء وحمراء   

 طوبى لشعبك 

 وقـّادا لش علتـِه

 به من المجد انواٌر واضواء  

 يشّق   دربـَه 

 شى حرابـَه م   اليخ

 أحرار  شعبك ياطهران قد جاؤوا

 تقدمي في شعاب النور 

 باسلة ً 

 كفى بحقـّـِك تقتيل ٌ وإدماء   

 اهل الفتاوى على ابنائهم 

 " كذبوا "

 واليوم الكـَذ ٌِب ي جدي وافـْتاء  

 اليوم قد نهَض التنـّين  

ْحتدما ً   م 

 شعواء  لو داحس ٌ قامت ْ وغبراء   

 اليوم خـ ط ّ َ 

 على اعالن ثورتِه

 بالدمع والدم توقيٌع وامضاء 

 " ثار األرقـّاء  

 فاهتز الصدى لجـِبا ً 

 مبَشـّرا منذرا ثاَر األرقاء   "

 طهران قد نهضْت 



 والشمس قد بزغتْ 

 وصفـّقـَْت بجناح النار عنقاء   

 طهران ماخـِْبت ِ 

 في تهديم قصرهم  

 في القصر تكمن ياطهران رقطاء   

 الليَل  تقدمي وازيحي

 عن بلد ٍ 

 ولتنتحر شلة في الحكم شمطاء  

 تحرري من ظالم ٍ 

 حجـّبوك بهِ 

 فانت طاهرة ٌ روحا وعذراء   

 تصوري الحال 

ِضعَتْ   يابيضاء لو و 

 عمامة ٌ فوق قرص الشمس سوداء  

 وكفـّنوك بقبو ٍ 

 ال قراَر له

 سجٌن ومنٌع وتجهيٌل وإعماء  

 طهران ثوري 

 والتبقي والتذري

 النار  فورا ً فهـَْي حمراء   ولترتقي 
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 قصيدة مهداة الى أدونيس !!! 

 
 

 بعض  العمائم لو نظرَت 
 جرائم  

 وجرائم ٌ بََرَزْت لهّن عمائ م   
 كـ ها صيارفة ٌ ود مًى تحرّ 



 لهمْ 
 بنا العـ دا وعواصم  دول ٌ تناص  

 في جوف كّل   عمامة   
 بحٌر به  

 اعتى ثعابين الردى تتالطم   
 أما اللحى فبها ي حاك  

 تآمر ٌ 
م   نا وموٌت داه   رعب ٌ يالزم 

 وعباءة ٌ 
 من خلفـ ها متوامضٌ 

 سيٌف يقّص   رقاَب شعبَي قاصم  
بّة ٌ   او ج 

 أمَرْت بسفح   دموعن ا
 منها تـ خاط   فواتٌح ومآتم  
 هو منبٌر باسم الديانة   

 آمرٌ 
 ثة   حاكم  بل باسم ألوان الديا

 ومن الحواسم ماتطيح  
 منابرٌ 

 ومن المنابر ماتـ شاد  حواسم  
 هو موطن ٌ 

 قد قطـّعوا أوصالـَه  
 ه ْم والدخيل  الصيرفّي   الغاشم  

بّة   النكراء    الج 



 تحكم  شعبـَنا 
 وبه تعيث  أجانب ٌ وأعاجم  

 راحْت تجنـّد ه  
 وتـ طعم  جوَعه  

ه  وبإرث ه   تتقاس  م   من لْحم 
 ولرّب َ شعب 
 مزقتـْه  حروب ه  

 فالموت  نصٌر والجراح  مالحم  !!
 يتآمرون عليه 

 حمامة ٌ  وهو
 ما أن تنوَح ينال منها الكاتم   

 انتم سيوٌف 
 والحمائم  نْسلـ نا

 ضدان حتى الموت النتالئم   
 انتم تكايا 

 والتحرر  شمس نا
 يوما بكل ضراوة نتخاصم  

 ديٌن وعلٌم 
 تجىالتعايَش ي ر

 وقلوب نا هيهات التتراحم  
 مادام يقبع  في التخلـّف 

 جاهٌل 
 ويروح  يسدر  في التطّرف عالـ م  

 وكالهما 



 ان لم يجودا بالضيا
 افٌق جريٌح بالفواجع غائم  

 ان لم يجودا 
 بالسالم على غد   

 سيظل  يسبح  في الدماء العالـَم  
 يتناحران لنيل نصر   

 باهت   
م  وي كفـّر  المعدوَم   فيه العاد 
 ماقيمة َ االنسان 

 يَفنى بينما
 تبقى حباٌل بعده وجماجم  ؟

 ال اعشق  االنساَن 
 وهو محاربٌ 

 بل اعبد  االنساَن وهو مسالم  
 ما االنتصار 

 ومانياشين الوغى 
 يكفيك فخرا أّن شعبـَك سالم  

 وبأن شمَسك 
 كلَّ صبح   وردة ٌ 

 دارْت عصافير ٌ بها وحمائم   
 نياك ولديَك من د  
 كأٌس مترع ٌ 

 والى جوارَك سامر ٌ ومنادم   
 ها نحن نحو الفجر 



 نرقى سفَحه  
 وعلى مهاوي الموت   خلّفناهم   

 يتهارشون على المناصب   
 ظنّه مْ 

 ان العراَق مكاسب ٌ ومغانم   
 إن العراَق الروح  

 عشق ٌ دائم   
 وعداه  وقت ٌ ضائع ٌ وهزائم   

 يتآمرون عليه   
 في تْمزيق ه  

 كي ي سقطوا شرفا ًوكي يتحاسموا
 وطني سنـ سقيَك الحياة َ 

نا   بروح 
 أبدا ، ومسكنـ نا القبور  وال ه م  

 واسلْم فانَك صامد ٌ 
 بل خالد ٌ 

ْم بشعبـ َك لن يدوَم الظالم     وانع 
 فغدا تـ َمّرغ   

 بالوحول ل حاهم   
 ال بل تدّوس بالحذاء   عمائم   

 الظلم مهما طال 
 ل ٌ عرش ٌ زائ

 تفنى الدهور ونور وجهك دائم   
 بغداد سوف تـ نار 



 رغم حدادهم
 وسوادهم فهي َ الصباح القادم  

 بغداد تاج ٌ 
 والعروسة   نينوى

 ووشاحها ثغر  العراق الباسم  .
 

******* 
 23/10موقع الحوار المتمدن  ونشرت في  9/2008/ 20كتبت في 

/2008 
ب بعنوان " ادونيس منتحال " ـ  ندمت على االهداء بعد قرائتي كتا

 كتب العنوان في كوكل لتَر سرقاته !. اعتذر للحقيقة .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمام قبر أ م كلثوم 

 

 

 

 أبو فينوس" ـ  كاظم محمد علي عماد"" القصيدة مهداة الى الصديق 

الذي شاركته أغلى جماليات الشعر وأسنى لقطات الحسن في صوت  ـ

ق التي زرت قبرها في القاهرة ، وال أنسى المغنية الميالء كوكب الشر



أن أشكر استاذي الكريم كبير األطباء في العراق الدكتور حيدر أبو زيد 

الذي تجشم معي أعباء البحث عن جدث الفنانة الفذة السيدة أ م كلثوم 

 " .. 

 

 

 (1  ) 

 

  ولقد ذكرتك ياعماد  

 من ذكرت    أجملَ  وكنتَ 

 قبر الياسمين اذ زرت  

 قد انحنيت   وبالدموع

 وقرأت  فاتحتي هناك

 وقربها ياليت مت ّ 

 هي أ م كلثوم المنيفة 

 في الثرى ، قمرا عشقت   

 وهناك ي حتضن التراب 

 وذاك أقدس ما احتضنت   

 هي كوكب الشرقين 

 والغربين بل أ م العبادْ 

 هي أ م كلثوم ٍ وأ م 

 الهائمين بكل وادْ 

 كل الذين بدون أهل ٍ 

 أو حبيب ٍ أو بالدْ 

 فاهدر جروحك يادمي 

 .وانثر دموعك ياعماد ْ 

 



 

 

 (2 ) 

 

 

  ولقد ذكرتك ياعماد  

 وفي المقابر ذكرياتْ 

 هي وحدها بقيت مخلّدة ً 

 هنا ، والكل مات ْ 

 الكل في نعش الرماد

   ْ ونعشها مهد الحياة

 المبدعون هم   الخوالد

 ريح ْ  والبقايا محض  

 الكل يهرع الهثا 

 لمآرب ٍ االّ المسيح ْ 

 الّ هواجس شاعر ٍ ا

 أو عاشق ٍ دنف ٍ جريح ْ 

 الكل غادر غير إمرأة ٍ هنا

 هي عزف عود ْ 

 تبقى كما جبران أنغاما 

 اذا يفنى الوجود ْ 

 مابين جهل المارقين

 . وبين فلسفة الورود ْ

 

 

 (3 ) 



 

  لقد ذكرتك ياعمادَ و

 والزمن الجميل ْ  اللحن ِ

 حيث أهرام األغاني

 حيث مرقدها النبيل ْ 

 روى من األنغام لن ي   وحيث

 جيل ٌ بعد جيل ْ 

 هي جرح قلب الكائنات ْ 

 أفراح الحياة ْ  هي نبع  

 تلى بانجيل ٍ ليت اسمها ي  

 ذكر في صالة ْ وي  

 فهي الجمال المستعاْد 

 . لراحلون هم الرمادْ وا

 

 (4 ) 

 

 ولقد ذكرتك ياعماد  

 وكنت َ قّداحا وف الّ 

 ياعاشق األزهار واألوتار 

 ىـّ لعوالقدح الم  

 ال للشجون وصانعيها 

 للمآسي ألف كالّ 

 ولنا المحبة والمودة 

 والعذوبة والسالمْ 

 لنا الحنين الى الهوى

 ولنا الشذى واالبتسامْ 



 مادام بين ضلوعنا 

 قلب يتوق الى الغرامْ 

 والليل موسيقى

 وكأس الخمر زادْ 

 

 (5 ) 

 

 إني ذكرتك يابن أ مي

 حيث تضطجع الحمامة ْ 

  ال للحروب وقبحها

 ونعم ألجمل ابتسامْة 

 سجع األغاني سوف يبقى

 في الفؤآد الى القيامة ْ 

 وتظل كلثومية األنغام 

 أقداح السهاد ْ 

 فارفع ْ لها نخبا 

 وقبّل ْ قبرها واحن ِ الجبين ْ 

 التنثر النسرين فوق 

 ترابها والياسمين

 أغرز يديك لصدرك المحموم 

 واقتطع الفؤآد

 ياأغلى عماد ْ  وارخْصه  فوق ترابها العدويّ 

 

******* 

26/3/2007 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محبة شعب 

 

 

وهللا  –الشابة الصيدالنية " ما أروعها من كلمة معبرة نطقتها نورا ، 

... ان المصريين ناس بسطاء ، وطيبون .... " القاهرة في  وهللا



18/3/2007 

 ا ".الى نورا الرائعة اهدي روح كلمتها في قصيدة محبة لشعبه

 

 وهللا شعبي جميل ْ 

 على فقره ِ رائع ٌ 

 وفي حزنه باسلٌ 

  وفي جرحه أصيلْ 

  وهللا شعبي جميلْ 

 

 برغم معاناته واأللم ْ 

 شاهق ٌ مثلما هرم ْ 

 قمة فوق أعلى القممْ 

 كجلجلة والصليب الثقيلْ 

 وهللا شعبي جميلْ 

 

  له بسمة ٌ من ضياء القمرْ 

  به شمٌم رغم أنف القدرْ 

  اذا ما انكسرْ فالتعذلوه   

  سيرفع هامته لن يميلْ 

  ولن يعرف المستحيلْ 

 وهللا شعبي جميلْ 

 

 بالدي َ أ م ّ   األماجد ْ 

 أ م األغاني الخوالد ْ 

 مهد ٌ ونبع ٌ ورافد ْ و

  أبي ٍ جليلْ  نقي ٍ  لكل ّ 



  وهللا شعبي جميلْ 

 

  هِ اذا طاح يرقى الى سفحِ 

 هِ اذا ناح فالحب في نوحِ 

 هِ حِ جريح ٌ ويبدأ من جر

  وللعشق يرفعه مثل قنديلْ 

 ميل ْ وهللا شعبي ج

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاطب الحنين واالنتظار 

 
 * مصطبة على بحيرة

 
 صاحبي ياصاح مالي صاحب   

 تغرب الشمس   



 وخلّي غائب   
 ينمحي ظلي على مصطبة   

 دونها غصن ٌ 
 وطير ٌ ناحب   

 كل   لون   أصفٌر في وجنتي 
 مقلة ٌ تعبى 

 شاحب    وخدٌ 
 ورفيق ٌ خانني في سفري 

 كذبة ٌ مجدافه 
 والقارب   

 ليس لي دير ٌ ومالي خمرة ٌ 
 ضاع انجيلي 
 ومات الراهب  

   وطني في الريح ما من عودة
 انه وهم ٌ ، 

 سراب ٌ كاذب   
 عبث ٌ كل الذي في خاطري 

 جسدي يفنى 
ْكري ذاهب     وذ 

 غير جرح   عالق   في شفتي
 هو دنياي البريق   

 الهارب   
 هي أم ٌ اورثتني خيبة ً 

 وأنا ذاَك الوريث  
 الخائب   .



 
******* 

11/5/2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دموع في كتاب  
 

 هذه مصطبتي أمضي لها 
 باشتياق   



 وحنين   وعذاب ْ 
 ماتبرح تستقبلني  وهي

 بصدود   
 وعتاب ْ  وتجاف  

 آه ياسيدتي التغضبي 
 مضى العاشق  إنْ 

 والشاعر   غاب ْ 
 اذا زارك طير ٌ مرة ً و

 فلمرات   
 فراق ٌ وغياب ْ 
 كل خد   مزهر   
 فوق الربى 

 تحت التراب ْ نائمة ٌ  ٌوردة
 هكذا الدنيا 

 سراب ٌ عابر ٌ 
 ماترى جدوى خيال   وسراب ْ ؟

 وحنين في أغان   ،
 أواني ،  وشموع في

 .ودموع   في كتاب ْ 

*******   

10/6/2002 . 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


