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 كلمة حقّ

كل ..لقد سرين أنْ ال أعرف مثل هذه الفصيلة       ..  ال أعرف إىل أية فصيلة أدبية تنتمي هذه الكتابات        
 منذ التجأت إىل -الذي أعرفه، أا إسقاطات ذاتية، كتبتها إثر كل حماولة أفشل فيها باصطياد عصافري الشعر 

 -ات، بعدما فُِرض علي التشرد فأصبح غجرياً دومنا وطن           القصيد أمالً يف أن يصنع يل وطناً من الكلم         
باستثناء بضعة حروف، خطَّت على بطاقيت الشخصية، كيما أُثبت من خالهلا، أنه كان يل وطن يدعى                   

 ..العراق

وقد أكون مصيباً حني أعترف بأن هذه الكتابات، كانت يف حقيقتها استجاباٍت روحيةً لألحاديث                
رين ا الشيخ األديب الكرمي عبد املقصود خوجة، واليت كان يهدف من ورائها إىل تأثيث                 النبيلة اليت غم  

مثلما هي يف جانٍب منها متثل جتاوباً لكتابات األديبني          ..  خرايب الروحي، باملكابرة واإلصرار على اجلهاد      
 والوطن والطفولة   السعوديني املبدعني عبد اهللا اجلفري ومحد عبد اهللا القاضي يف كتاباما عن احلب               

وإنه لَِمن اإلنصاف أن أعترف حبقيقة أن هذه الكتابات جاءت حتمل مالمح هؤالء األفاضل أكثر               ..  والفضيلة
 .مما حتمله من مالحمي

 .أهديهم هذه النصوص: ولذا 

 • • • 



 "أريد وطني: أيها الناس"

إىل كرمي األدب وأديب الكرم، الشيخ عبد املقصود          [
 ]:خوجة

 

 ..يتوغَّلُ مسمار يف خشبةمثلما 
 أتوغَّلُ يف: أو جذر يف حلم األرض

 ..أودية احلنني
 أجوب حباراً ما مرت يف ذاكرة عصفور

 ال على سفينٍة يف.. أو السندباد
 :ولكن.. حبٍر

 !على قدمي احلافيتني، متجهاً حنو الوطن
 ألنِك لو.. ال ختايف الرحلة يا حبيبيت

 –املدينة الفاضلة خفت الرحيل حنو 
 ..فإن فمي سيعلن اِإلضراب عن القبالت
 ..وستعلن احلقول اِإلضراب عن اخلضرة
 ..والضفاف لن تعانق املوجة العاشقة

 !وستعلن الرباءةُ عصياا على الطفولة
 ..فتفقد احلياة عذريتها، وجيف عفاف الكربياء

 ،..ستنتحر األغنية على شفة القيثار
 –فأَنحين .. يربأُ من أعذاقهوالنخلُ س

 !أنا الذي أريد أن أموت واقفاً كنخيل العراق
* * * 

 ال غابةً.. الَّلهم اجعلين عشبة يف وطين
 ..يف منفى

 اللهم اجعلين ذرة رمٍل عربية، ال
 ..جنمة يف مدن الثلج والنحاس

 اللهم اجعلين عكَّازاً للضريِر، ال



 ..ر بغدادصوجلاناً يف يد قيص
 اللهم اجعلين شريطاً لضفرية عاشقٍة

 ..قرويٍة، ال سوطاً حيمله اجلالّد
 اللهم اجعلين حصاناً خشبياً لطفٍل يتيٍم،
 ..ال كوكبةً ذهبية على كتٍف أثْقَلَته اخلطايا
 ..فلقد أرهقتنا مهنة القتل، وهوايات املارقني

 أعلنت تضامين مع: ومن أجل ذلك
 "..املماليك"يف حرم العادلة ضد احلفاة، 

 ..ومع الربتقالة ضد القنبلة
 ومع.. مع األرجوحة ضد املشنقة

 !أكواخ الفقراء ضد حصون الطواغيت
* * * 

 كما يشم البجع رائحة أُنثاه عرب
 ..السواحل النائية

 –وكما يتأمل العاشق وجه املعشوق 
 ..أشم رائحة احتراِقكو.. أتأملُ وجهك النازف يا وطين

 سأهتدي إليك، رغم دخان: ومع ذلك
 ! فللعشاق قولب تبصر ال كالعيون-احلرائق 

* * * 
 !أريد وطين: أيها الناس

 ..إن القيثار ال يعزف على نفسه
 ..والوردة ال ترحق عطرها

 فكيف سأغين إذا كنت مثقوب احلنجرة،
 –ويداي صادرمها احلرس الليلي 

 !خذوا وطين لالعتقال؟عندما أ
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 "حكاية مريم الناعم"

مرمي الناعم فتاة مسلمة، أسهمت معنا يف االنتفاضة          [
 آذار  ٢٨وقتلت عدة أوغاد، قبل أن يبقروا بطنها يـوم         

 ]: يف منطقة القشلة مبدينة السماوة١٩٩١
 

 ..نكهة الربتقال" ملرمي الناعم"
 ..مسراُء مثل خبز القرى

 –ول حديقة العنب وديعةٌ مثل جد
 !طل كالرعد: لكنها حني تغضب

 ..حتب رائحة النعناِع وتعشق أطفال احلارة
 ..حتمل يف قلبها كتاب اهللا
 !وحتمل يف يدها بندقية

* * * 
 يوماً" مرمي"مل تتربج.. 

 ..خترج كل صباح حمملَةً باخلبز والبيض املسلوق
 ع اخل" مرمي"فقد أقسمتزووشاي الزهرة"بز أنْ ت" 

 ..على كل حامل بندقية
 شرائط ضماٍد" فستان عرسها"وأن جتعل من 

 –جلرحى االنتفاضة 
 :ومثل أخيت

 "!!!عراق"حتلم أَنْ ترزق طفالً فَتسميه " مرمي"كانت 
* * * 

 لكن مرمي ال ختبز اآلن،
 ..واجلرحى لن يشربوا ماء صلواا بعد اليوم

 "القشلة"يف منطقة " السناكي"تها فقد مزقَ
 –حني فَجرت دبابة حتمل ستة كالٍب بوليسيٍة 

 .من كالب حظائر احلرس اخلاص



 –منذ ذلك اليوم 
 وأنا أرجو أن يرزقين اهللا طفلة ناعمة

 "..مرمي"فأُسميها 
 "وشاي الزهرة"لتسجر التنور، فتوزع اخلبز 

 .. على حاملي البنادق-كل صباح 
 ..حتمل يف قلبها كتاب اهللا

 املمتلئة" سلَّةَ اخلوص"وحتمل على رأسها 
 –خبزاً وبيضاً مسلوقاً 

 وأشرطةً من فستان عرسها، ضماداً
 .جلرحى الوطن

 

• • • 



 "اتركوني في جحيمي"

 أَنْ أغفو يف كوخي متدثِّراً بالطمأنينِة،
 لذهبيِة،أَحب إىل قليب من النوم على اَألِسرِة ا
 .تطاردين الكوابيس أو تثِْقلُين األغالل

 وأعيدوا يل كوخي.. خذوا قصركم الفخم
 ..أخرجوين من قاعاتكم الرخاميِة.. الصغري

 ..فَقَدماي احلافيتان تريدان التجولَ بني احلقول
 تريدان الركض يف الربيِة، ال الوقوف عند

 .ملهذَّبفأنا ال أجيد اِإلحنناَء ا.. العتبة
 وأعيدوا.. خذوا هذه الكؤوس والِدنان

 –وكوزي " ِقربيت"يل 
 خذوا هذه العربات، وأعيدوا يل ناقَيت

 فإن البدوي النائم يف قليب.. وهودجي
 ال يريد أَنْ يستيقظَ على سرير حضارة

 ..الدِم والدموع
 خذوا جنتكم، واتركوين يف جحيمي،

 رها، وماما دامت املشانق أشجا
 "..العفلقي"دمتم تعبدون هذا الصنم 

* * * 
 إن طائر قليب ال جييد الرقص يف أقفاص

 يف روضٍة مسيجٍة: بل.. الطواغيت
 . ال ِبدغِْل اخلطيئة-باإلميان 

 ها أنذا أرمي عين األساور الذهبية،
 لقد قررت.. فأعيدوا القيود حول معصمي
 ..قياً دون خطيئةدخول زنزانيت من جديد، ن

 فإن زنزانةً أمارس فيها صاليت ونسكي،



 !هي أكثر اتساعاً من وطٍن ال حرية فيه
* * * 

 إنَّ البالد املليئةَ بالسجون واملعتقالت،
 فلماذا كل هذه. ال تعين تطبيق العدالة

 السجون واملقابر السرية؟
 أِمن أجل افتتاِح ساحاٍت جديدٍة

 بيوت الطني، ويتدفأون يهدمون -لإلعالم 
 بإحراِق أكواخنا؟

 ..آٍه يا وطين
 إنين أشم دخان حرائقك، وأمسع أنني

  رغم املفازات-فقرائك وصراخ أطفالك 
 فيصهل الغضب يف دمي،.. اليت بيننا

 أنا الواقف على رصيف الليل، مترقباً
 فتعيد املتشرد.. سفينة الصباح اجلديد
  احلقول اليتإىل أرضه، واأليدي إىل

ترحوتعيد الدفَء إىل األرغفة.. أَص! 



 "حكمة النهر"

أنا ابن الينابيع الصغرية: قال النهر 
 ..اليت أعلنت احتادها يف جسدي

 إن الشجرة الواحدة: وقال احلقل
 فلماذا نفترق..! لن تكون بستاناً

 يا صديقي؟
معي، فامسح ريإنْ كنت ال تريد الس 

  ما دمنا متجهني-سري معك يل أن أ
 .حنو املدينة الفاضلة

* * * 
 كل كتب الفلسفة اليت قرأا، والصحف

 ..اليت تداولناها خلسةً
 كل األوراق الصغرية اليت كانت تدخل
 زنازيننا مثلما تدخل العمالت املزورةُ

 ..أوطاننا عرب الطرق الليلية
 السريةكل البيانات املرجتلة، واملنشورات 
 اليت كانت تدخل غرفَنا الثلجية أو

 :كهوفنا الرطبة
 مل تعلِّمين مثلما علَّمين إياه كتاب اجلوع،

 !والقيد الذي عانق معصمي
* * * 

 ..أيها الواقفون على مسلَِّة النظريات
 فاجلالسون.. دعوا املسرح دون ستارٍة

 يف القاعِة، يريدون أنْ يعرفوا ما يدور
 ! الكواليسخلف

 ..ال جتعلوا جلودنا ورقاً لنظرياتكم



 ..وال أضالعنا أقالماً وأزاميلَ
 فما جدوى أنْ يقام يل النصب الرخامي

  إنْ كنت يف حيايت أحبث عن-بعد مويت 
 رغيف اخلبز؟

 عالم هذا الضجيج واخلُطَب احلماسية
 والبيانات؟

امللو نة،أنِزلوا هذه الالفتات والبيارق 
 إنَّ أطفالنا العراةَ يريدون أثواباً

 ..ال بيارق والفتات
 فعالم كل هذا الضجيج يف القاعِة؟
 أِمن أجِل افتتاِح فرٍع جديٍد حلانوت

 السياسِة؟
 أغلقوا احلانوت الذي علَّمنا مهنةَ
 ..اِإلحتراب، وجعلَ القتل هواية

قَتالفلسفية اليت فَر الكتب قزمنا،لن 
 ..حىت صار جلسدنا عشرون خارطة

 وأضحى النهر املتوحد مئات السواقي،
رت احلقولُ من أجل أنْ ختضرحفأص 

 ..بعض احلدائق
 !إن األشجار املتناثرة ليست بستاناً

• • • 



 "أنزلوا العلم الوطني"

 
 إم يريدون أَنْ ميتلكوا حق ااِمنا

 علوا لنا حق دون أَنْ جي-وإدانتنا 
 ..الدفاع عن أنفسنا، أو حق إثبات الرباءة
حىت مىت نسكب الدموع لنصنع هلم النهر 

 الذي يكفل هلم الرتهة؟
 أرى السماء واألرض: من ثقبني أخضرين
 فلماذا ال يبصر الطاغيةُ.. واألشياء كلّها

  كما-من كل هذا العامل، غري ثقبني أسودين 
 ! فَوهتي مدفعلو أن عينيه كانتا

 ال بالتحية.. لترفع يدك عالياً يا شعيب
 بكتاب اهللا وسيِف: أو املهادنة، إمنا

 اإلميان، من أجل أَنْ تأتلق عيون األطفال
 ..ومن أجل أنْ نرى العامل أخضر أخضر أخضر

 ..لن يأيت باملَسرة والرغيف" غودو"إن 
 واخلرتير لن يغادر الغابة املسحورة

  تتحد دموع اليتامى والثكاىلما مل
  لتصب مجيعاً يف النهر-ودماء شهدائك 

 –الذي يصنع الطوفان 
 –فيكتسح أدرانَ الطواغيت 

 الذين أنزلوا العلَم الوطين، ورفعوا
  على مشنقة- سرفة دبابة -بدالً منه 

 !تأخذ شكل السارية
* * * 

 :لكي نكون جسور األمل
ا كتابه وسيفهجيب أنْ حيمل كلٌّ من.. 



 ..حمراثه وِمعولَه
ومنديل هواه.. دفتره املدرسي.. 

 –فباإلميان والثورة 
 :باحملراث واحلرف الفاضل

 ..سنمد اجلسور حنو ضفاف الغد اجلميل
 ..فَلْنصعد صلواتنا

 على احملراث أن ال يكف عن التجول
 ..فوق احلقول

 ..ورانوأنْ ال يتوقف الناعور عن الد
 وأن تستمر تلوحية مناديل العشق

 سنستريح على بساط: وبعد ذلك
 .هوانا العذب يف حضرة السيد الوطن

• • • 



 "زتحفّ"

 
 دماملُ احلزِن،تحفِّزنا : هكذا دائماً

 وحتفِّزنا.. للبحِث عن يواقيت الفَرح
 ..العتمة لِإلنطالق حنو الشموس

 ..ق ذهيبواحلكمة تبعث لنا مرجاا على طب
 ..طبق التجربة
 تشتهي الكهولةُ: هكذا دائماً

 ..العودةَ إىل بستان الطفولة
 وتشتهي الغصون أنْ تعود براعم

 .مثقلة باألزاهري والندى.. من جديد
 يرثي.. لكن السندباد يبكي وحيداً

 ..البحر واألشرعة والنوارس الِفِضيةَ
كِْملَ رحلتأنْ ي كَلَ العاشقالثامنةَ،فأَو ه 
 وأودعوه.. بعدما اغتالوا احللم يف عينيه

 .بئر الفجيعِة، بعيداً عن السواحل واألمواج
* * * 

 ..تعايل يا حبيبيت
 ها أنذا أرفع منديل احلُب شراعاً،

 فلقد قررت.. فافتحي يل موانئ عينيك
 !أن أكمل للسندباد رحلته الثامنة

 وسأُحبر.. لن يستسلم قليب
 حنو الغِد حىت لو كنت منغرساً يف

 "..جميز"بئر جرحي مثل بقايا شجرة 
 ..فباحلِب سندحر جيوش الكراهية

 وسيبقى فانوس اإلميان،
 ..أقوى من ريح العتمة



 ترى ملاذا يستسلم البعض للطوفان،
 إذا كانوا قادرين على إقامة السدود

 !يا حبيبيت؟

• • • 



 "الدرويش"

 توجد منابر عاليةٌ: طاِنيف كلِّ األو
 ..للتراتيل املقدسِة واألعراِس املباركة

  فاملنابر فيه، وِجدت-إالَّ يف وطين 
 عدام، أو لِإلعالِنلتالوِة أمٍر باِإل

 !عن لقٍب جديٍد للوثن الذي يعبد نفسه
 تقود األقالم الصادقةُ: يف كِل األوطاِن

  والفرِحأصحابها، إىل الغرِف اخلضراء
  فاألقالم-إالَّ يف وطين .... األشقر

 الصادقة، تقود أصحاا إىل غرف
 ورمبا.. التحقيقات والزنازين واملنايف

 ..إىل املقابر السرية
 تكون األيدي البيضاُء: يف كِل األوطاِن

 جواز دخوِل أصحاِبها، إىل مدن اليقَظَِة
 إالَّ يف وطين، فاأليدي.. احلاملة

  طاملا-لبيضاء تقْطَف من أغصاا ا
 ال تحِسن فَن التصفيق، ورفع صور

 "!البدل النقدي"الذي دفع " املهيب"
* * * 

  وأنا-ملاذا متتد األصابع حنوي 
 أعرب الشوارع.. أجتول كالدرويش

 ر حني تصطدم قدمايأتعثَّ.. مذعوراً
  وأغرق يف قطرِة ماء؟-بزهرٍة أو ورقٍة 

 ..ِه لو عرفوا أي وطٍن غادرتآ
 وأية.. وأية زهوٍر ِديست فيه

 !!أاٍر ما عادت تستقبل غري اجلثث



 ..آه
،الشارع منكم ال يتعثَّر حني يعرب نم 
 إذا كان حيملُ الوطن على ظهِرِه؟؟

 فاتركوين أغسل.. لست بكَاًء
 وجهي بدموعي، ما دمت ال أملك يف

 ء، بعدما صادروا النهروطين غري البكا
 واغتالوا الينابيع واملطر، يف هذا

 !!الوطن املرسوم على هيئة تابوٍت ضخم
* * * 

 :إمنا.. أنا ال أبكي
 أريد أَنْ أمسح بالدموع،
صورة الوطن من عيين! 
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 "وأقالم ذهبية.. حقائب دبلوماسية"

 
 "كويب"حقيبةٌ دبلوماسيةٌ وسيجار 

 وقلم.. ابعه وشفتيهيتنقل بني أص
 ليصبح كاتباً: ذهيب مع بضع أوراق

 يتحدث عن فلسفة الدهاليز، ونظريِة
 ..حتديد النسل باستعمال املشانِق والديناميت

قات الضحايا، ودةٌ من ححبةُ"ِمسبج" 
 اجلديد،" أوغسطني"ليصبح : درويش

 يتحدث يف الالهوِت، ويعرض صكوك
 !ة املغسولة بدِم ضحاياهالغفران على األرصف

 سكّني دموي، واحتجاز لبضعة أياٍم
 بسبب مشاجرٍة.. يف خمفر للشرطة

 يف حانٍة ليلية، أو مشاكسٍة على
 ليصبح ثورياً: رصيِف الصباح

 حيمل السوطَ والقنبلة املوقوتة
 ضد من يعلن العصيانَ على قانونه اجلَديل

  صاالِت الليِلأو ال يؤمن بثورٍة تشتعل يف
 ..!وتنطفئ على أرصفة الصباح

 ..آٍه يا وطين
 – إن األقالم الذهبية واحلقائب الدبلوماسيةَ
 :وفلسفات الدهاليز واملشاجرات الليلية

 قد قَتلَت منا
 أكثر مما قتلت الطلقات املخاتلةُ

 –حبالُ املشانق و
 !وحوادثُ الدهس املُنسقَِة

 



الطفلُفكيف ال يهرم الوطن  
 –أو تشيخ األار واخلضرة

 إذا كان بعضنا ينتشي برائحة القيِح
 وخيشى عبري الربتقال؟

 –كيف ال تغادر الشمس نوافذَ الصباِح
 ..إذا كنا نستورد كتب الفلسفِة الصفراَء

 بينما فلسفتنا اخلضراء
 تبقى معلَّقَةً على مشاجِب الذكرى؟

* * * 
 :متين العربات اليت أكلت نصف عمريلقد علَّ

 أن الذين جيلسون يف املقاعد األمامية
 ..ال يبصرون غري زجاِج النوافِذ

 :هلذا
 –أحبث عن مقعٍد فارغ

 ..بني املقاعِد اخللفيِة يف العربات
فأنا أريد أنْ أرى اجلميع 

 !وهم يسريون حنو املدينِة الفاضلِة
 :وحني يترجلون
 ..سأسري خلفهم

 فإذا سقط أحد ما،
 "نقّالةً"سأجعل من صدري

 "..هودجاً"ومن ظهري 
 –أما إذا سقطت أنا
 دون ضجيج.. فسأسقط دوٍء

 ..من أجل أنْ تستمر القافلة
 :وعند ذلك

 –سأغفو مطمئناً 
 !طاملا ينعم اجلميع بالدفِء واملسرة
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 "القصيدة األخيرة"

 
 ]:لشاعر الكبري حممد حسن فقيإىل ا[

 
 

 ..أُريد يل عشرين يداً
 ..ستوائيةاوورقةً مبساحِة غابٍة
 .. مع بئٍر من حٍرب أسود-وقلماً حبجم خنلة

 فأنا أريد أن أكتب قصيديت األخرية،
 طفالألاأسكب فيها قلقي، وشحوب

 الذين استبدلوا حقائبهم املدرسية
 .. صبغ األحذيةبآنيِة الشحاذة، والدمى بعلِب
 ..قصيدة طويلة مثل ليل العراق

 أضع فيها مهوم وطين املرسوم على
 وصيحات األرامل.. شفة مقصلة
 فأقرأها من على منٍرب.. والثكاىل

  أو من على كرسي-فوق ِقمة جبٍل 
 –املشنقة اليت تنتظر وصول عنقي

 قبل أن أغرس خنجري يف صدري
 امت ما د-غفو دون كوابيس أل

 ..الكمادات ال تستطيع إطفاء حرائقي
 وال األار واألمطار تروي عطشي

 ..وجفايف
 فأنا ال.. هاتوا أدوات الكتابة

 ..أمارس حرييت إالَّ على األوراق
 وأن تكون.. دعوين أموت على أوراقي
 أعرف أين.. القصيدة األخرية قربي



 لن أملك قرباً يف وطين بعد اليوم، ألنين
 حامض" أجيد السباحة يف أحواض ال

 "..الكربيتيك املركّز
 ..هاتوا أدوات الكتابة، ألحفر قربي
 أما إذا مل تستطيعوا إحضارها كاملة،

 ..فسأغرس خنجري يف صدري
 :ورجائي الوحيد

 أنْ ال تغمضوا عيين حني أنام،
 فأنا أريدمها أن تبقيا مفتوحتني

 ..تسولني وكأيدي امل-كأبواب أكواخنا
 كي أعرف.. دعومها مفتوحتني
 :أيهما أكثر ظالماً
 ري؟ـقب                   

 !!أم العراق؟                             
* * * 

 عشرون عاماً، وأنا أحبث يف بييت
 !عن وطين

 !آه لو أستطيع مجع أشالئي املبعثرة
عشبني املعتقالت و قَّلْتنبفلكثرِة ما ت 

 أَضعت ذاكريت: التحقيقات السرية
 ..يف زوايا العراق
  إنَّ مكوثي الطويل-أطفئوا الشمس

 يف بئر الظلمة، جيعلين أخشى التحديق
 ..!يف جبني الصباح

 منذ عشرين عاماً، والقناديل تنثُّ
 والورود تفوح قيحاً.. القار

  يف وطٍن يتبادل فيه-وصديداً 
  يف األحالم،العشاق رسائلَهم

 منذ أصبح الوطن على هيئِة مقربة،
 واملنازل أضِرحةً مهيأة الستقبال



 الضيوف اخلارجني من أقبية ودهاليز
 !الشرطة السرية

 إا.. أَطفئوا قناديل اإلعالنات
 ..تزيد من وحشِة غربيت يف الوطن
 عشرون عاماً، والدرك السري
 يستعملين كيساً للمالكمة، أو

 ".األشاوس"شارعاً للصفعات وأقدام
 عشرون عاماً، وأنا أنتقل من

 منفى إىل منفى، أو من سجن إىل
 من" إضباريت"سجن، مثلما تنتقل 

 يف.. مكتب حتقيقات، إىل آخر
 وطٍن يتبادل فيه العشاق رسائلهم

  إالَّ-وال يلتقون .. يف األحالم
 !!!يف ساعات التشييع
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 "سر اَألالحرية في"

 ..أحلم أنْ أغفو على وسادٍة من العشِب
 أبترد مبياه: وإذْ تلسعين الشمس

 ضحكات أطفال القرية وهم يتقافزون
 ..كعصافري البيادر

 ..أن ألعب معهم لعبة الصياد واليمامة
 ..أو الركض معهم حول السواقي
 ..وأن أصنع مثلهم الدمى الطينية

 :فأنا رغم األربعني
 أنْ أبتدئ الطفولَة اليت ملأريد 

 أَِعشها، حني أَمرتين احلياةُ أن أبتدئ
 فأمحل سالل.. الكهولة يف العاشرة

 ..الربتقال، بدالً من أيب احملين الظهر
 .. دون وداع بعيداًأيب الذي سافر بعيداً

 !الناصع البياض" املكي"مرتدياً ثوبه 
 ،"ماليكامل"ال حتزين على حقويل اليت صادرها
 ..وكوخي الذي نفِّذَ به اإلعدام

 ..إن قليب أعمق خضرة من كل بساتني الدنيا
عستوسيبقى لنا يف رحاب الغِد، م 

 ..لعصافري أعراسنا
 وهذا املأْتم األفريقي، سيغدو مهرجاناً

  حني طل أمطار الثورة،-سومرياً 
 أو.. كوين القيد الذي يشدين إىل األرض

 فلقد.. املشنقة اليت ترفعين حنو السماء
 !باركت اِإلحبار يف عينيك حىت حدود الغرق



 ..ال تسمحي ألشجارك أن تنحين للخريف
 أما أنا؟ فلن أمسح للصوص الوطن،
 أن يسرقوا قطرة واحدةً من أاري
 طاملا.. وأمطاري اليت أردا لك وحدك

 . املتعبةكانت حقولك تنشر الِظالل على الوجوه
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 "ومآذن.. وطفولة .. انفجارات "

 
 ..إنفَجرت حبةُ قمٍح، فأَعشبت سنبلَة

 !اًولَدت بيدر: وحني انفجرت السنبلةُ
 ..لكن قنبلةً انفجرت يف مدرسة

 وذحبت.. فأغلقت ستةَ صفوٍف
 وانحنت مئذنةٌ.. مئات العصافري

 .. على املدينةكانت ترش مياه الصلوات
 

 ..سنعود لنشيد املآذنَ العالية
 ..ونبين الصفوف اجلديدة

 وسنفجر كل حبات السنابل فَنخِضب
تقُرها القنابل فَعثَتررحم األرض اليت ح.. 

 :حينذاك
 ..ستجتمع احلدائق يف بستان واحد

 .. واحدةتتناسل البساتني يف غابٍة
من م غابة واحدٍة متتد يالبصرة"قْلَت" 

 يمأربيل"حىت قَد.." 
،بدل املشانق وسننصب 

 . لألطفالأراجيح ملونةً
* * * 

 ..نامي يا أمي
 ..الطفلُ املشاكس صار فىت يتقن فن العشق

 والفسيلة صارت خنلة
ا فَترجالً -اِك أم فقد أصبح – 

 ال يعرف من قاموس األلفاظ



 .. احلق، العدالة-ان اِإلمي: غري كلمات
 رمبا ألنَّ الوطن بعث به إىل مدرسة اهلدى

،كي يعود 
 فيعلّم األطفال كيف يصونون العدالةَ،

 .. واحلب-واحلق 
 !فيطلقون سراح الوطن من االعتقال

 ميانإنَّ مهسة اِإل.. ال ختايف يا أمي
 ..أقوى من قنابلهم

 ، كافيةً ألنْ"العدالة"وستبقى كلمة 
 مفاصل الواقف-" جنكيز خان"ز  

 أمام العلم.. على تلٍّ من جثث األطفال
 !الوطين املثقَِّب برصاص اخليانة
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 "احترسي يا حبيبتي"

 أمنح خبزي لآلخرين،: سأبقى كالتنور
 ..وأكتفي برماد احتراقي
 على رأس: جيالن وأنا يف األعايل

 ..رمح، أو فوق ِمسلَِّة األحزان
 !سقطت يف بئِر جرٍح جديد: ما وثَبتكلّ

 ..فاحترسي يا حبيبيت
السري كرأخشى أنْ يكتشف الد 

 فيصنعون.. ضفرية شعرك ادول
 ..منه حبل مشنقٍة، أو سوط جالّد

 ..احترسي يا حبيبيت
 إنّ مة جديدةً قد ابتكروها، مل

 جيدوا هلا بعد، جيداً يصلح للشنق،
 الرقص حتت ضرباتأو جسداً جييد

 ..السياِط، يف الوطن املنكفيء على أبنائه
* * * 

 ..للقطارات حمطّاا
 ..وللعصافري أعشاشها
 ..واملوانئ للسفن املتعبة

 فلماذا تتساقط أعوامنا كأوراِق التقاوِمي،
 ..وحنن ننتقل من زنزانٍة إىل زنزانٍة

إىل منفى ومن منفى– 
  يف وطين القاعاتميتلكون" الغجر"بينما 

 –والصاالت الرخامية وهويات املواطنة
 وحنن تصادر وثائقنا وهوياتنا،

 إالَّ بطاقات إقامتنا يف عنابر املعتقالت؟
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"همتَّالم" 

 
 ..كنت ميتاً حمكوماً باحلياة

 :وحني خلعت أكفان عبودييت
 !صرت حياً حمكوماً باملوت

 ولكن.. ناً ورعباً ال حز-لذا، فأنا أبكي 
  يف-ألن الفرح يأخذ شكل البكاء

 زمٍن أصبح فيه اجلنونُ ضفةً لنهر
 وارتدت احلكمة فيه قميص.. احلكمة
 !اجلنون

* * * 
 من أجل أن ال يكون الفرات كأساً لندمي

 وال الوطن مائدةً للتتري.. الظالم
 ..اجلديد

 من أجل أنْ ال تصبح النخلةُ مسماراً
 ولكي حيمل.. تابوت الشعبيف 

  ال آنيةَ-األطفال حقائبهم املدرسية
 :الشحاذة

 –انتفضنا معلنني انتماءنا للندى
 ..والصباح والعصافري

 ..فَلْيحتموا باملتاريس واخلنادق
  دموع السنني، ودم األرصفة،إنَّ

 .. لتصنع الطوفان اآليت-ستجتمع 
.......... 
.......... 

.......... 
 هذه الرتب الالمعةُ على أكتافهم،



 ..ليست جنوماً
لَتاملظلومني، فَض قاتدا حإ 

 ..من مسبحة الظامل
* * * 

 ..قم يا صاحيب
 قم لنوقظ العشب النائم يف

 ..رحم األرض
 .. اخلطى املُجهدةكُن درباً ال يِضلُّ
 . أو يداً للقنديل-كن قنديالً للبصري

 –وتداً يف صحراء إنَّ 
 .قد يكون دليالً للقافلة

 ..كُن باباً مفتوحةً يدخل منها الطيبون
 –ال نافذة خلفيةً

 فالنوافذ اخللفية طريق الذين يسرقون الزهور
 .أو خينقون الرباعم

 إنْ كنت ال متتلك األشرعة،
 ..فكن املوجةَ والريح
 –فأنْ تكون شيئاً

شيءخري من أنْ ال تكون أي ! 
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"دميراث المتشر" 

 
 ]:إىل األديب الكبري الشيخ عبد العزيز الرفاعي[

 
 ال أملك غري أسناين املُدخرة يف

 ..بنوك املعتقالت
 ..وحقوٍل واسعٍة من شجر األمنيات القتيلة

 وشارع طويل لعربات السياط على
 وأملك فروة رأسي اليت.. ظهري

 "..قصر النهاية"سجن نسيتها يف أحد مساخل
 ضخماً مثل ديوان شعر" ملفّاً"وأملك 

 كبري، مزدمحاً بعشرات الصور اجلانبية
 يتحدث عين وعن حبيبيت.. واألمامية

 املتهمة بعشق املطر واخلضرة واألطفال،
 –يف وطٍن تتهم فيه صناديق القمامة

 ألا مل توفِّر للنظام اجلرثومي، بكتريا
 فاستوردتها مؤسسة".. دادحبة بغ"

 .. يف زمن ميشي باملقلوب-املوت ااينِّ 
 احلذاء على رأِسِه،" املهيب"يضع فيه 

 !والقُبعةَ يف القدمني
* * * 

 ..فكن الفضاء.. أنا جنمةٌ هاربة
فكن له العاصمة.. أنا وطن.. 
 ..فكن الريح.. أنا حنجرةٌ

 كنف.. أنا األشرعة املُستباة
 ..املوجةَ يا صديقي

 :وألنين أريد العلَم أنْ ال ينتكس



 فقد قررت أن أخيطه قميصاً جلسِد
 ..ما دام الوطن ال يهرم.. الوطن

 وال.. وال تستوعبه زنزانة
 ،"املهيب"يسقط كالسارية اليت حوهلا

 !هراوةَ شرطي
* * * 

 مثلما ينمو جنني الثورة يف رحِم
 :املأساة
 !ذور احملبة يف طني األملتنمو ب

 ال.. تنطلق الشموس: ومن العتمة
 مثلما يتحدثون عن احلرية يف املؤمترات

 بعدما يقبضون" التلفاز"ومن شبكات 
 ..أجور التسجيل مقدماً
 ..فمد يل يدك يا صديقي

 –إنْ كان فتح مدرسٍة يغِلق سجناً
 فإن اكتساب صديٍق، يردم مستنقعاً

 ..للكراهية
 امنحين عشبةً واحدةً من حقلك،

 ..ألمنحك بساتيين كلّها
 وإذُ متنحين حبة قمح،

 ..سأمنحك بيدراً
 ..إنّ احلمائم ختاف الصقور

 !لكن الكراهيةَ ال ختاف غري احملبِة

• • • 



 "الوطن ال يغفر السوءة"

 
 ..قد أنوب عن عينيِك يف حضوِر مهرجان احلب

 ..حلق يف أنْ أنوب عن احملبةلكنين لن أمتلك ا
لون أَنْ أصفحترى ملاذا يتوس 

  مع أم يعرفون-عنهم باسم العشق
 أَنّ قميص جمنوٍن يلهو بالوحِل،

 أنظف من رايتهم املنصوبة على مشنقة؟؟
* * * 

 يف الليل جيتمعون يف الصاالت السرية،
 ..يرمسون اخلرائط اجلديدة لنا

 :تري اجلرميةوإذْ يستلمون فوا
 ..يطالعوننا يف الصباح على ورق اجلرائد
 يستقبلون األطفال الذين مل يستلموا بعد

 ..هويات اليتِم
 ..يصافحون الفتية الذين مل يستشهدوا بعد

 ..إنّ الوطن ال يغفر السوءة
 وأنا مل أُخولْ بالصفح نيابة عن
 ..السيدة دجلة والسيد الفرات

 ف العريب إيلَّ، مهمةَومل يوكل الشر
 !الصفح عمن أرادوا اغتيال الشرف العريب
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 !"يا للوحشة"

 ..الليلُ ثوب العراِة وخيمة العاشقني
 نفرش أحداقنا بأبسطة األماين،: يف الليل

 مرتقبني عصافري النعاس،
 ..منتظرين هطول مطر األحالم
 فال مثة من ال حيلم يا أنيسيت،

 جفون النهار لن تبصر قوس القزح،ما دامت 
 !وما دامت أعناق الصباح مشجرةً بالرصاص املخاتل

 الفالح حيلم بانفالق البذرة يف رحم
 ..األرض لتتناسل البيادر

 ..وبالدمية واألرجوحة حيلم الطفل يا حبيبيت
 أما الشاعر، فإنه حيلم بالتناسق
 بني.. اجلميل بني الروح واجلسد

 احللم، فيكون الليل مضاًءاليقظة و
 بالرحيق رغم أغفاءِة الفتيل على

 ..سرير الفانوس
 هل ميكن للقلم أنْ ينقل هواجس املتشرد؟

 من أين له باألوراق: ولكن.. رمبا
 اليت متتلك القدرة على أن تكون آنيةً

  دون أن حتترق؟-جلمر الكلمات
 !يا للوحشة

 لممىت خنتتم املراثي؟ فاملتشرد حي
 أنْ يستريح، فيجلس إليِك على

 ..ضفاف الليل
 إنين على يقٍني بأن فراشات عينيِك

 مثلما أجاد.. جتيد حماورة أحداقي
 عصفور وجِهِك أنْ يسكن غابة

 عيين وقيثارة شوقي؟

• • • 



 "يا قلقي .. آٍه"

 
 ]:إىل املفكر اإلسالمي الشيخ حممد عبده مياين[

 والكلمات.. صراخاألفكار تحفِّزين لل
 ..تصهل يف رأسي

 !آه لو أنَّ ميادين األوراق، تتسع لركض خيول الكلمات
 كيف يل أن أستريح من هذا العناء؟
 أنا القروي القادم من كهف الفجيعِة،

 ..معبأٌ برائحة اهليِل والقهوة العربية
  بعيداً عن اهلجري،-أحبث عن واحٍة

 لدروب يف خرائطفقد أتعبين البحث عن ا
 املدن اليت رب من أبنائها، أو الوطن

 !الذي يهرب أبناؤه منه
ئ األلواح: يا قلقي املزمنيهمىت ن 

  ال يف مقربٍة-والتشرد، كي ندفنه
 !يف حبريٍة من اللهب؟: ولكن

* * * 
 فلماذا يرتضون" ذئباً"إذا كان الراعي

 ن أولئك الذي-" ِخرافاً"أنْ يكونوا 
 –يأكلون فُضلَته من حلم العصافري

 دون أن يدركوا بأم وجبته القادمة؟
 القادمون من أقبية اخلطيئة،

 ..يسخرون من ترانيم اهلدى يف قلوبنا
 ..هلذا يقودون دبابام الغتيال الفضيلة
 يسكنون يف هوادج العار، ويتدفأون

 ..حبرائق أكواخنا
 "السمك املُبخر"و" الكافيار"يستوردون 

 والسيجار الكويب، بينما أطفالنا يرضعون



 من وحل املستنقعات، أو يفتشون
 ..يف براميل القمامة ونفايات املطاعم

 –تصدق كل االحتماالت : ففي وطٍن كالعراق
 ما دام السوط أطول من يد العدالِة،

 ..!واملشنقة أعلى من القانون
 بقىسن: أيها املضطهدون يف وطين

 مغروسني يف صحراء الذلِّ كالصبار،
 ما مل نردم بالثورة، بئر اخلطيئة،

 فتعود الصحارى غابات عشب ومياه،
 .وتغدو املآذن فناراتنا

* * * 
 ..حني ميوت املؤمن، تحييه فرائضه"

 ١ .."والشاعر حتييه القصيدة
 ..وتحيي الكرمي ضفاف يديه

 فما الذي حييي الطواغيت، حني
 تدوسهم أقدام احلفاة؟
 فلتوقدوا الشعلة املؤمنة،

 "الراخيشتاغ"كي حنرق مبىن
 املنتشرة" الغستابو"ودهاليز 

 ..كالدمامل على صدر الوطن
 "الفرات"سنعقد ِقران : وعندها

 "الكرخ"ونصاهر بني ".. دجلة"على 
 ..وبني العراق والدنيا".. الرصافة"و
 آذن،فمن أجل أنْ يرتفع صوت امل"

 جيب أنْ نطِفئَ صوت نواقيس الطغاة،
 ..أن ندفن اخلطيئة
 .٢" !وأن دم الوثن

• • • 

                                                 

 . النص بني األقواس للشيخ األديب عبد املقصود خوجه٢ و  ١
 



 "جذور"

 ..ألنَّ األوطانَ ال اجر مثل بنيها •
 وألن املالجئ ال تستطيع توزيع   
 أتسلل: األوطان على الالجئني   
 كل مساٍء، فأطلُّ عليك عرب نوافذ احللم،   
 فأنا أخشى أنْ.. الذكرىأو أروقة    
  إنْ مل تشرب من-جتف حقول قليب    
 ..أارك يا حبيبيت   
 ..إنَّ من حيرث احلقولَ حيصد األرغفة •

 ..ومن حيرث الظالم، حيصد األلق   
 فاحلياة ال تفتح ذراعيها إالَّ للذين يعملون   
 فليغرس كلٌّ منا زهرة قلبه. على جتميل احلياة   
 .يف حديقة العامل   
 ..هم يقطعون الغصونَ عن السطح •

 ..وحنن مند اجلذور يف رحم األرض الطيبة   
 هم يرحقون دخان الضغينة، وحنن   
 ..نستنشق عبري احلب ونسيم اإلميان   
   هم يهدمون احلاضر، وحنن نبين الغد 

 هم يقضمون علقم الوجاهة املبتذلة،
 :هلذا..  العنبوحنن نكرز حبات

 انتصبنا كالسواري، بينما هم احننوا
 .كالطحالب، مثْقَلني باللعنة األبدية

• • • 



 "التضحية"

 .لقد ضحيت حباضري من أجل غدي
 ..ومن أجلِك ضحيت بغدي يا حبيبيت

 أُضحي بنا: لكنين من أجل الوطن
 فأنا أرفض احلب الذي.. حنن االثنني
 صل، ليموت يف فصل آخر مثلينمو يف ف

 ..نبات احللفاء
 مزقْت كُتب التنظري اليت وضعها: لذا

 ، واأليديولوجيون"املقاولون السياسيون"
 الذين يعلِّقون خرائطهم الثورية على جدران
 مكاتبهم األنيقة، بعدما جعلوا من حياتنا

  دون-حقوالً جتريبية الختبارام
  من أجل شرحية حلم- مثلنا -أن يتدافعوا 
 بيٍض فاسد،" طبقة"مجمد، أو 

 ومل يعرفوا طوابري االنتظار، بغية
 احلصول على قنينة وقوٍد، يف وطن
 يغفو فوق حبريٍة من النفط املهيأ

 !للتهريب
* * * 

 أي عناٍء هذا؟
 يف الوطِن، نِعد القوائم بأمساء املدِن

 ..اليت سنهرب إليها
 يف مدن الغربة، نِعد القوائم بأمساِءو

 املدن اجلديدة اليت سنشيدها حني نعود،
 وييُء أمساًء ألعياٍد مل تعرفها من

 ..قبل، تقاومي الوطن



 ملاذا نشعر يف الوطن.. آه يا حبيبيت
 بالغربة، ويف الغربة نشعر بالوطن؟
لنخزنْ غضبنا، ريثما ينفجر اجلرح 

 د األرض حتت أقدامعلى نفسه، فترع
 ..يف بغداد" خرتير السياسِة"

 ال ختايف، فإن.. ال ختايف يا حبيبيت
 املطر القادم، سيغسل الدم املتخثّر

 على اجلدران، وسيحطُ النورس على
 ..احلقول، ناشراً أجنحة الفرح

 سنجعل العصافري تبين: وعند ذلك
 أعشاشها على فوهات املدافع،

 سنادين" يناميتآنية الد"وتغدو 
 لألزهار، لترتدي األرض فستان
 العشب، بينما حنن، نتابع ألوان

قوس القزح األرضي.. 
 عشرون عاماً، وهم جيربون نظريام
 ..السياسية يف خمتربات أجسامنا وخبزنا

 فلنجعل منهم خمترباً لتجربة غضبنا املقدس،
 كي ننعم باألمان، مسيجني بتعاليم

 يا حبيبيت.. ، وبقوانني األرضالسماء

• • • 



 " مالذيألنِك"

 
 منذ عرشت أشجارِك يف بساتني

  وأنا أستعري من العواصف والرعود-قليب 
 طباعها، كي أحلِّق بك إىل هدب
 .جنمة، ولكي أُضيء نوافذ عينيك

 
وألنِك مالذ قليب، فقد أقسمت 

ِحمر ِصبخاحملّارة،أنْ أكون املوجةَ اليت ت 
 ..واحملّارةَ اليت تقي يواقيت عينيك يا حبيبيت

 أنا السجني الذي لن يبادل عبوديته
 وستبقى روحي تتموج على.. باحلرية

 فإن وجهي املضىن.. سفوح ساعديك
 ..لن يستريح إالّ حتت غدائر شعرك املنثور

* * * 
 ..مثلما يسكن البحر يف ذاكرة النورس

  يف ذاكرة البحر،وكما يسكن اللؤلؤ
 :وكما تنام األمطار يف ذاكرة العطش

 تنامني يف قليب، وتستيقظني على
 فأنا يا نورسيت أخشى أنْ.. فمي

 يهرم قليب إنْ مل أعشقك حىت حدود
 ..فارحلي حيثما شئِت.. اجلنون

 فلن تتجاوزي: ألنك مهما ابتعدِت
 !حدود ضلوعي

• • • 



 "أنا وحبيبتي والسندباد"

 
 أشعر بالرحيق: ني أكتب عنِكح

 ..يغادر األزهار، وينام على أوراقي
 تتسع الكلمات،: حني أكتب عنك
 فأتوه بني.. وتتضاءل الدفاتر

 ماليني الكلمات، حبثاً عن مفرداٍت
 ..تليق حببك

 أُلَمِلم: وإذْ يطلُّ الفجر من النافذة
 أتوسدها، منتظراً أنْ.. أوراقي

 –يين املتعبتين تستيقظي يف ع
 فال مثة ما يغسل أحزان العيون،
 !كاألحالم اجلميلة يا غزاليت الربية

* * * 
 فقد حطَّمتها.. لن جتدي املرايا

 حدقي يف عيين املفتوحتني.. يا حبيبيت
 إما أكثر.. مثل آنيِة الشحاذين

 فاتركي.. صفاًء من مرايا الصباح
 ..و على مقليتوجهِك الطفويلَ يغف

 ..دعي شعرِك طليقاً كأَخيلَة الشعراء
  أنا البدوي الضارب يف-إنه خيميت 

 الربية، أسوق ناقة احللم حبثاً عن
 مرعى لقليب اهلارب من مدن احلرائق
ك السريرة بالدجيوالبساتني املُس! 

 أنْ أفتح" مجيل بن معمر"لقد كلَّفين 
 "..بثينة"ياه عيين بركتني ِلِش

 ..وأن أذود عن بين عذرة بعفاف حيب



 وقد.. إنه خيميت.. فدعي شعرك طليقاً
 آن حلارِسِك األمني، أن يغفو قليالً

 كي جيلس ليحرس نوافذ الليل، حني يستحم
  ويستيقظ يف-النعاس يف عينيِك

 !مقلتيه األرق
* * * 

 الذي كان طاغوتاً أمام أمي" املهيب الركن"
 طفايل، صار أرنباً مذعوراً، أماموأ

 املطرقة"جيوش التحالف، حني رأى
 توشك أن تطحن رأسه" اجلاهزة

 ..املثقل باألوبئة
 فالذي مأل الفضاء بوعيٍد يهز به العاملَ،

 !مل يهز غري ذيِلِه
 واجلنرال الذي تعلَّم استراتيجية احلروب يف

 معمل للثلج، صار شرطياً يؤدي التحية
  متاماً مثلما تؤدي التحية يل-لكولونيل ل

 !زوجيت املهذبة
 أما البطل الذي مسح رصيف الشارع

 ، فقد١"مرمي الناعم "شالء جسد أب
 ،٢"الزيتونية املرقّطة "استبدل بدلته 

 بيافطٍة بيضاء، ميسح موائد نصف الليل،
 ويكنس بشاربيه املفتولني مثل رأس

  منها، عندما، القاعة اليت طُِرد"الفجل"
 !تقدم للخدمِة، بطل أكثر دموية منه

* * * 
 الذي صار" البدل النقدي"إن دافع 

 مارشاالً، مستعد اليوم أنْ جيعل
                                                 

... ، قتلت عدة أوغاد قبل أن ميزقوا جسدها على أحد أرصفة مدينة السماوة            ١٩٩١ االنتفاضة الشعبية يف آذار      سيدة شاركت معنا يف   :  مرمي الناعم  ١
 .وكانت حامالً

 . هم سرايا احلرس اخلاص، الذين أسهموا يف قمع االنتفاضة الشعبية- أصحاب البدالت الزيتونية املرقطة  ٢



 وجهه مزرعة للصفعات املهينة،
 شريطة أنْ يبقى طاووساً، وقائداً

  قطيع اللصوص-" الرفاقي" للقطيع
 ..واملهرجني والقتلة

 ريض النحلةهل يستطيع حت: ولكن
 ضد الرحيق؟ وأن يرغم العصافري على

 كراهية األشجار، أو أنْ يرغم
 املناديل على عصياا ضد دموع األحبِة؟

* * * 
الطاغيةُ الطلقةَ اليت تثقب قد جيد 

 واملدفع الذي يهدم املدرسة.. رأسي
 وقد جيد الرمل الذي.. واملسجد

 :ولكن.. يدفن به ساقية العصافري
 ن أين له الرصاصة اليت تثقبم

 قلب اهلواء، أو القنبلة اليت دم
 اِإلميانَ، والرمل الذي يدفن الوطن؟

• • • 



 "وجه آخر للرعب اليومي"

 :كل صباٍح
 يدفع يل نصف مثن الصحيفة اليومية

 يأخذ صفحات اِإلعالنات احلكومية، ويترك
 !يل الصفحات املُلَطَّخة بصوِر آخر املماليك

 يبحث عن وظيفة شاغرة يف مدرسٍة،
 –أو يف مكتٍب 

 "!حسِن اِإلحنناء"وظيفة ال تتطلب شهادة
 ذات صباٍح قَرأَ امسه مرصوفاً ضمن تشكيلة

 ..وزارية جديدة
  وهرول مذعوراً للقاضي، يسأَلُه الرمحةَ،-فبكى 

 !ألنه مل يرتكب ما يستحق العقاب
 :وطينفقد علَّمته التجربة يف

 هم أكثر: أنّ ذوي املناصب الرمسية الرفيعة
  من عمال املقاهي واملطاعم-عرضة للموت

 ما دام الناطق الرمسي باسم مجهورية املشانق،
 ..قد أَوكل إىل مسدِسِه أنْ ينطق نيابةً عنه

 جاهزةً يف" املؤامرة"وما دامت مة
 !أدراج مكتبه الرئاسي



ة تَقصدحكر الجوعان ج شار 

ةمن السفح إلى القم 

 
 :حني سقَط شهيداً متناثر األشالء
 تدحرج من السفح إىل الِقمة،
 .حىت صار ساريةً للعلم الوطين

 :أما القاتل
 فقد سقَط من أعلى سلَِّم غروره
 ملَوثاً باخلطيئة، مستحماً بالعار،

 واتيستحم بالصل" شاكر اجلوعان"بينما صديقي 
 ! يف األعايل-هناك 

* * * 
 ..أنا حباجة إىل سوٍط كي أكون جالّداً

 ..حباجة إىل إناٍء وعتبة مسجٍد ألصبح شحاذاً
 فإنه: ولكي أمحل الشارة القرمزية

 تلزمين كالب بوليسية تنهش حلم األطفال
 وسكاكني تقتطع حلمات األثداء،

 !مع مساحٍة شاسعٍة من النذالة
 :اغيةًولكي أكون ط

 يلزمين أنْ أُسِقطَ من جبيين آخر قطرٍة
 –للحياء 

 وأخر نبضة رمحٍة من قليب
 –أما من أجل أنْ أكون وطنياً

 !فإنه يلزمين وطن وشعب أُقاتل من أجلهما
* * * 

 "شاكر اجلوعان"هكذا كان يقول



 ..مع أنه مل يدخل مدرسةً
 –ومل حياول أن يكون أباً

  حىت وهو على أبواب اخلمسنيفقد ظل طفالً
 حني تدحرج من السفح إىل القمة

* * * 
 :وبسذاجة طفٍل حكيم، كان يقول

 ال جيوز لنا أنْ نعلِّق بنادقنا يف املشاجِب
 ..لنستريح قانعني مبا حققناه الليلة

 إن الطمأنينة املؤقتة، قناع من أقنعة
 ..الرعب

 .. للوثوبوالقناعةُ خدر الثوري املتحفِِّز
 –ولَِئن حررنا األرض من الطواغيت

 .فلنحرر الفضاَء يا رفيقي
* * * 

 ..األرض تتسع ألار وحقول جديدة
 حنن منتلك السواعد واارف، ومنتلك

 رادةأقاليم شاسعةً من اِإل
 –فلنعمل من أجل أن نبعث اخلضرة
 –واَألار اليت توقظ الغابات اجلديدة

 .ت اليت ستصد اهلجري والرياح الصفراءالغابا
 . إن كنت ال تستطيع محل البندقية-فامحل ِمعولَك 

• • • 



 "التحليق داخل األرض"

 
 –" خامت سليمان"أو " عالء الدين"ملاذا أحلم مبصباح

،إذا كان املارد لن يقف بني يدي 
 لن حيطَّ على رأسي؟" اهلدهد"و

 
 فضاء األحالم،وأنا ال أريد أن أسقط من

 ..على صخور احلقيقة
 –تتجه أحالمي حنو األرض : وهلذا

 إىل حيث يقيم قومي الفقراء،
 .وحيث تقيمني يا حبيبيت

 
 لن أُِحبر يف كواكب ومهية

 –قامة على هدب جنمٍة ولن أحلم باِإل
 ما دمت لن أسكن إالَّ قربك فوق األرض
 :فمن أجل أن ال تغدو األحالم أمراضاً

 جيب أن نعيد بناء مملكة احللم،
 على أرض اليقَظَة

* * * 
 

 الناس قليب-أحببت كي ال يهرم . 
 ولكي ال تكتهل روحي، فيموت حفيف

 :القيثارة
  وهي-أحببت األطفال، وتراتيل الفجر

 .تمجد من ال جمد لسواه
 

 :ولكي ال تغتال الرغبة طهري



 واغتسلت مبياهنزعت ثياب نرجسييت،
 ..اهلدى

 فليسخروا مين ألنين ال أجيد الرقص على
 –احللبة 

  دون أن يدركوا-إم يضحكون لبكائنا
 .أننا نبكي على ضحكهم

* * * 
 ..مل يعد مثة شيء على مقاس األمنيات
 –مل يعد مثة شيء على مقاِس أجساِدنا

 .باستثناء الزنازين يا حبيبيت
 ..ورغم ذلك

  عصافري أخيليت جتتاز الزنزانةفإن
 واألسوار واملخربين، لتحطَّ على غصون

 ..!وجهِك املضين يا حبيبيت
 

 وكما يتفتح يف الِظِل زهر الربتقاِل
إىل املُقَِل املتعبِة- دون موعٍد -وكما تدخل األحالم : 

 تدخلني أحداقي فتنامني حتت خيمِة
 أجفاين، تطردين عين الوحشة،

 –سحني جراحي، بعد كل جولٍة أو مت
 من جوالت االستجواب اليت تنتهي بتحويلي

 –إىل كيس للمالكمة
 !أو مروحيٍة سقفية يف غرف التحقيقات

• • • 



 "فيلسوف مدينتنا"

حكاية مواطن حقيقي يف مدينة السماوة، كان يرفض أن         [
 ]: إالَّ حتت جدارية من جداريات صدام-يتبول 

 
 –مدينتنا حكيم " عطوي"كان 

 ..عندما قايض نضجه انونَ، جبنوٍن ناضٍج
 فاختار الثياب الرثّةَ،

 !والطني لقدميه احلافيتني
............ 
............ 
............ 

 منذ مخسة عشر عاماً،
 ..وحده فيلسوف مدينتنا" عطوي"و

 يهرول يف األسواق دون أن تطارده الشرطة
 –اضد املقاهي خيطب من على من

 دون أنْ خيضع لالستجواب
 "سهري زكي ونيللي وصدام حسني"يشتم 

 !دون أَنْ تنصب له مشنقة أمام بيته
 

 منذ مخسة عشر عاماً،
 ..وعطوي يرفض اجللوس على كراسي اَألطباء

 ..يرفض اِإلقامةَ يف املصحات العقلية
 ..يرفض التوقف عن اخلُطب

 !نية للحكماء الصامتنييعطي نصائحه اا
.......... 
.......... 

 ، يصرخ"عطْوي"عقب كل خطاب يلقيه



 :يف الوجوه
 يا بين وطين، كونوا جمانني، خري لكم من

 ..أن تكونوا عقالء يف مقاهي السلطة
 –فانون الوسخ

 –أكثر نضجاً ونظافة من أولئك العقالء
 ،"تونيةالبدالت الزي"الذين يرتدون 

 !حاملني مسدسام املهيأة لِإلطالق

• • • 



"دنزهة المتشر" 

 
 –حني ارتدى الليل قميصه املخملي
 .ارتديت اليقظة، فخرجت للرتهة
 "جدة"كان البحر منشغالً يغسل أقدام

 مسر يتابع طائرته الورقيةوالطفل األ
 وأنا؟

 كنت أغسل وجهِك النائي مبياه القمر
 فأنا أعرف أنِك يف هذي الساعة

 تحدقني يف قُبة السماء املُثَقَّبة بالنجوِم
 تصنعني أمالً، أو ختطني حلماً

 هلذا أخرج يف مثل هذي الساعة
 –فنلتقي 

ما دامت أحالمنا وهواجسنا تتقاطع 
 يف فضاء األخِيلَة،
 .لتقاء فوق األرضحني ال تستطيع اِإل
 :الشمس من إغفاءاوقبل أن تستيقظ
 أعود، فأُصلّي

 مستنجداً بالواحد األحد،
 أَنْ يؤثِّثَ ضعفي بالقوِة

 وأن حيرسين من شرور جسدي،
 فيمنحين احلكمة ألقاتل ا األدعياء،
 وأنْ يعطيين القدرة على أنْ أُعطي

 للمتعبني، من تلقاِء نفسي
 !كيما أشعر أنين ما زلت إنساناً

• • •



 "نذارقصوى لِإلحالة "

 :كلَّما تعلن احلقيقةُ عن نفسها
 ..يف حالة اِإلنذار" املماليك"يدخل 

 يصدرون األوامر بإلقاِء القبض على احلِق
 !بتهمة إطالق اِإلشاعة

 وألم ال يستطيعون أنْ ميسكوا اهلواء
 وال أنْ حيتجزوا األار يف قنينة،

 –واحلقول يف سنديانة
 :طن يف السجن اِإلنفراديأو يوِدعوا الو

 يعمدون إىل قتلنا كي ال نتنفس هواء
 –احلقيقة 

 !أو يعمدون إىل نفينا
 ومع ذلك،

 سنبقى معلنني اِإلضراب على السكوت
 حىت يطِْلقوا سراح احلريِة من االعتقال

 فينهي العشق اعتصامه، وتغفو
 –أمواج احملبة على سواحل القلوب

 الً لِإلرجتاف،ليصبح الرقص بدي
 .واملَسرة بديلَ املسغبة

* * * 
 من تريده معك؟: لو سِئلْت يف باب اجلنة

 :لقلت
 ..أريد وطين

 ألنه بالتأكيد لن يقبل أن يأيت وحده،
 ما مل يأِت مع كل املؤمنني،

 –والفقراء، واألطفال
 !والعشاق الذين توضأت قلوم بالصلوات

• • •



 "اعاًلن أقول ود"

 
ال أريدِك أن تكوين تارخياً دون صدى 

 أو زمناً من غري ربيع
 أريدك أن تكوين الزهرةَ والثمرةَ

 ..ال احلطب واملوقد
 القضيةَ العادلةَ ألستعذب من أجلِك

 ..أقسى العذاباِت
 !ال ميامةً طارئةً حطَّت على شجرة قليب
 ..فامحلي معي هودج أحزان املظلومني

 حندو مع القافلة،: ومعاً
ان إنْ رحبنا القربأو-وسي  

 ..خسرنا احلقل
 .ما دمنا يف احلالتني سنخلع األكبال

 
 لقد أطعمت للنار كل كتب وفلسفة

 عد النساء، ألنه استب-" جون لوك"
  من قائمِة املواطنني-والفقراَء 

 !أصحاب احلكمة والعقل واملعرفة
 طار البذرةبِك أتعلَّم فضيلة انش

 وبك تنتهي عطالة أحاسيسي
 هلذا أُخاطبك خماطبةَ األرِض اِدبِة،

 لعاطفة املطر
* * * 

 لن أقول وداعاً
 فأنا ما اجتزت احلدود حبثاً عن هويٍة جديدٍة
 ..أو شهادة ميالدي اليت صادرا شرطة قريتنا



 ما عربت صحارى العراق،
 الواحات،حباً باالستلقاء على أِسرِة
 أو رمال السواحل الشذرية

 وال حباً بالتسكع يف املدن املُخرزِة
 بناطحات السحاب

 ..لن أقول وداعاً يا أنثاي الذهبية
  كي أحبِك أكثر،-فقد اجتزت احلدود

 وكي أكتشف عمق حاجيت للوطن،
 منذ عرفت طعم البصر،

 !حني فَقَدت قناديل عيين ذات يوم
 * ** 

 ..أمس قرأت إعالناً
 فراودتين رغبة التقيوء، وأن أغرس

 !أصابعي يف قلب العامل
 الشرطةُ تبحث عن سارٍق دخلَ متجراً
 فخرج خببٍز وبرتقال وبعض الدمى،

 دون أنْ يدفع بنساً واحداً
 فكيف ال يتجبر الطواغيت

 تبحث يف العواصم" األنتربول"إذا كانت شرطة
  حفنة أرغفة ودمىعن سارق

 بينما سراق الشعوب ولصوص األوطان
 !يتمتعون باحلصانة الدبلوماسية؟

* * * 
 :أتساءل أحياناً

 نسان طعم السعادِة،كيف سيكتشف اِإل
 إذا وِلد على سريٍر ذهيب يف قاعة

 من القرميد األخضر؟
 إنَّ فاكهة العافية لن تكون سوى ِتبٍن

 ا حبيبيتلوال حنظل األمل ي
 ترى هل سنتشبثُ باحلياِة لو مل يكن



 املوت حتت وسائِدنا؟
 

 إن القيود اليت أدمت معصمي
 :وكوخي املسقوف بالدجى

 علّماين مهنة البحث عن األساور واحلقول،
 –وعن مناديل احلب

 .ال أكفان املوتى يا حبيبيت
 
 



"ما قاله المتشرللعصفورد " 

 ..آه
 عسوطينما أَو.. 

 كيف استوعب كل هذه السجون واملقابر؟
 

 ..آه
 ..ما أَضيق وطين

 منذ أربعني عاماً، وأنا أمحل عظامي ودمي،
 –داخل كيٍس جلدٍي

 دون أنْ أضمن يل حفنة أمتاٍر منه،
 –أنصب عليها خيميت
 !أو أجعل منها قرباً يل

 
 الطيور املهاجرةُ،

 ..ءتعود إىل أوطاا حني تشا
 ..دون أن تفقد أعشاشها وأغصاا

  حق- حنن املشردين -فلماذا ال منلك
 العودة إىل الوطن،

 إالَّ حق دخول سجٍن فيه،
 !أو مقربٍة سرية؟

 
 ..آه

 كم متنيت لو كنت طرياً،
فيكون يل فيك غصن، أو عش– 
 أيها الوطن املمتد من أغصاِن

 حىت جذور قليب-عيين ! 
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 "البحث عن الوطن"

 
 :مثل تلميٍذ مهذٍَّب يستجدي عطف معلِمِه

 ..أقف أمام خارطة العامل
 "!العراق"أحبثُ عن وطٍن كان يدعى

 وإذْ أبصر فوق الدروب، طفالً كالزنبقة،
 تقطر أثوابه البيضاء دماً،
 ..وعيناه تستغيثان املارة

 :ةطفالً حايف القدمني، منطِفيَء الضحك
 -:أمِسك به وأصرخ
 ..!هذا هو العراق

* * * 
 ..أيتها البيوت الطينيةُ املُعِشبةُ السطوح

 .أيها اليتم الطالع من بني الدفاتِر املدرسية
 أيتها املآذن املنكِفئةُ على القباب، مثل

 :جياِع أزمنة القحِط واألوبئة
 ها حنن نتوقَّد بالضىن، بينما الطغاة

ون جبمِر حزننايفّؤدت.. 
،أيها العشاق 

 ..يا فقراُء وحكماء وجمانني
 تعالوا نرتب غضبنا وجوعنا وعطشنا،

 ..فَنستمِطر دفَء املَسرِة
 –نحِلب ضرع املستحيل

،من أجل أطفالنا الذين مل يولَدوا بعد 
 وأن يسمر األحبةُ على الضفاِف،

 ..عهم صفّارات اِإلنذاردون أنْ تفز



 :فالثورة وحدها اليت
 !من قاموس ألفاِظنا" آه"ستزيل لفظة الـ

* * * 
 ..حنن نطِْفئُ احلقول احملترقة باملياه

 :ولكن
 مباذا نطفئ النهر احملترق؟

• • • 



 "تظاهرة العصافير واألطفال"

 
 فتلك: أنْ أكون زهرةً يف يِد عاشٍق

 ..هي املَسرةُ
 فتلك هي: أن أكون دميةً يف يد طفٍل

 ..النشوةُ
 فتلك هي: أن أكون سجادةً للمصلّي

 ..الطمأنينة
 أما أنْ أكون خنجراً يف يِد طاغيٍة

 :أو سوطاً حيمله اجلالّد
 !فتلك هي اللعنة

* * * 
 نطالب أنْ يكون الليلُ صايف الظلمِة مثل

 ..عاشقٍة زجنية
 ب الصالِة،والصباح نقياً كأثوا

 ناصعاً كسيٍف حلظة تجرِدِه
 –وأن يكون الوطن بيتاً للجميع

 ..ال مرقصاً للراعي الذي ال رعيةَ له
 وأن يتِسع رغيف اخلبز،

 ..ال أنْ يكون قمراً ِفِضياً يف مساء الذاكرة
 :ومن أجل هذه كلها

 أقود العصافري واألطفالَ واحلرائق،
 القصر"انَ على خرتير معلنني العصي
 ..منظمة القهر" ذئاب"و" اجلمهوري
 ..خارج حقول الشرف" ِبعهِرهم"فلريحلوا 

  ال األقفاص-إن العصافري تريد الفضاء



 ..الفضية
 ..واألطفال ال يأكلون احللوى الذهبية

 –فلريحلوا 
 !قبل أن نغسلهم مبياه حرائق الغضب

* * * 
 ..رلقد سجرت التنو

 فلنقتسم خبز أحزاننا، فننطلق حنو
 ..الصباح اجلديد

 ..بعد أن نتوضأ باَأللَق والتراتيل
 –لنصلّي صالتنا البدائية
  أو مالَءٍة من-على سجادة من العشب

 ..رمال الوطن
 .عيوننا حنو العراق، وقلوبنا حنو اهللا

* * * 
 –إم يخِطئون باعتقادهم أنّ قتلَنا

 ! قتل الثورةيعين
 إنّ أجسادنا حني تتفَسخ يف رحم األرِض،

  فتتناسلُ ثواراً جنباًء-تخِصب حقولَها
 ال خيونون رحم الوطن،

 !أو لَبن اِإلميان

• • • 



 "صالة بدائية"

 لن تستحق احلياةُ أنْ أخلع من أجلها
 ..بردةَ الشرف املكابر، فأرتدي املرايا

 الئكة الروح،أنا لن أطرد م
 ..كي تدخل شياطني اجلسد
 ..ِلنسر جتاه الغِد يا صاحيب

 فإنّ حقول اليوم سيقرا اخلريف،
لَتالبقاءمهما حاو  

 ..على شفة ربيٍع زائل
 –تعال لنعقد اِإللْفَةَ بني اجلسد والروح

 ..وبني األمس والغد
 ..ال ختش السنابك

 األرضسننتشر يف ": كاَألِثِل"فنحن 
  طاملا-مهما عبثَت مناجلهم يف حقولنا

 نشرب مطَر اِإلميان ورحيق اهلدى،
 .ال نبيذ اخلنوع وخبور الضاللة

 ،"اِإلماء"وحنن .. فهم النبالء
أرواحنا، حني نفكِّر جيب أنْ نرتع 

 ..!بدخول حقوهلم
 ، لكنهم ال يغرسونإم حيبون الزراعةَ
 ..يف األرِض البذور

 !يغرسون البشر: بل
 ..حىت لقد أصبحنا ال نميز بني احلقول واملقابر

 –أو بني الشجرة، وشاهدٍة قٍرب
 يف وطين املُهيأ للبيع يف دكاكني

 "!!اجلهاد الكيمياوي املسلح"وأسواق 
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 "؟فأين الهواء.. إنني أختنق "

 

 حانوت البقالِة صار يبيع القماش
 ..األبيض
 نجر مل ينِجز صنع سريٍر لطفليواملَ

 ..منذ شهرين
 إنه منشغل بصنع التوابيت اخلشبية

 
 –الرجل الذي كان يبيع الزهور

 يفترش األرصفةَ اليوم، عارضاً للبيع
 األحذية املستعملةَ والثياب القدمية
 إنَّ رائحةً مل أألفها من قبل، تنبعث

 ..من األسواق
  الفوالذية اليتتشبه رائحة اخلُوذ

  حني نزعوا مالبسهم-تركها اجلنود 
 اخلاكيةَ، متجهني حنو الضفة األخرى

 "بالفانيالت"من ر الدم، وهم يلوحون
 !البيضاء

  مع أين يف مدينيت-أشعر باالختناق
 !وليس يف سفينة للقراصنة

 ..إنّ جرحي ال حيتاج إىل مبضع
 ..دعوه ينفجر من تلقاء نفسه

  إذا-فما جدوى أنْ يشفى جرح اجلسد
 كان جرح الضمري عصياً على الشفاء؟

* * * 
 من ينقذين مني؟

 ..يف الوطن، أكتب عن املنفى



 !ويف املنفى أكتب عن الوطن
 قد أكون جالساً اآلن على بقايا غابٍة

 .. أو يف حقل استوائي-أفريقية 
 –آِه لو تعرف هذه األريكةُ

 .. كانت باألمسأيةَ شجرٍة
 حىت وأنا.. يا قلقي املُزِمن.. آٍه

 :مستلٍق فوق سريري اخلشيب يف بييت
 ..أشعر أنين مستلٍق خارج الوطن

 فاألشجار يف غابات بالدي ال تستخدم
 ..لصنع األسرِة أو أراجيح األطفال
 إا تستعمل لصنع املشانق، أو

 ..هراوات الشرطة
  تأيت من غاباٍتفإا: أما األرائك

  بعد احلريِة عن-بعيدة .. بعيدة
 !وطين املعتقل

* * * 
 

 ملاذا يستميت الطغاةُ من أجل اجللوس
 على كرسي السلطة؟

 ..أمس رأيت شحاذاً جيلس على الرصيف
فَذُِهلْت: 

 لقد اكتشفت أَنّ كُال منهما،
 "..ِقفاه"جيلس على 

 "!!!املؤخرة"كالمها جيلسان على
* * * 

حديقة احليوانات، ذُِهلْت حني دخلت.. 
 كان الِقطُّ الربي أليفاً كالشجرة،
 والنسانيس هادئةً، ال حتتج على
 ..ضحكات األطفال املتقافزين

 والدببةُ القطبيةُ وديعةً كاِخلراِف،
 "..جملس قيادة الثورة"متاماً كأعضاء 



 يسرى،لكن قفصاً كبرياً يف اجلهة ال
 قفصاً يسع خرتيراً ضخماً، بقضبان

  كتلك القضبان-حديدية مسيكة 
 ، جعلين-املستعملة مشانق يف وطين

 أتساءل، إنْ كان سيكون مرتلَ
 ..حيواٍن خرايفّ جديد

 ..حيوان مل تعرفه الغابةُ والربيةُ
املؤقت ترى، هل سيكون املقر 
  بغداد،لراعي ِخراف القيادة القطريِة يف
 !آخر ديناصورات الزمن اهلمجي؟



 "حين تكونين معي"

 ..يل وحدي مملكة الليل وحزن الليل وظلمته
  يا مرضي الذي-ولك وحدك كل صباحايت

 ..ال أُباِدلُه بالعافية
 لقد حطمت كأسي ومائديت منذ ارتشفت

 مياه هواك
  إنْ-إنَّ ربابيت لن ز أعشاب القلِب

 .ها أناملِك الذهبيةمل تداعب
 ولك األلق البهي.. يل وحدي مملكة القلق

 ..يا أنثاي الذهبية
 لقد أخربين قليب، أن مياهك وحدها
 ..القادرة على إطفاء حرائق عمري

 فقد أرهقتين.. تعايل.. تعايل إيلَّ
 الكهولة وأنا يف الغربة مثل شجرة تفرع

 جذري يف مكان، وظلي: وسط الريح
 ..!ان آخريف مك

 :حني تكونني معي
 وترتع.. تعطيين احلقول مفاتيح خضرا

القياثر أنغامها على شفيت.. 
 –حني تكونني معي

 تستيقظ كل الرباعم، وحتطُّ األقمار
 .على نافذيت

 ..إنين منحاز إليك يا حبيبيت
 فهل مثة واحةٌ ال تنحاز للمطر؟

إليك يدي عي القي.. ها أنا أمدودفَض 
 إا أمجل عندي من كل.. حول معصمي



 وهيهات ألاري أن حتلم.. األساور
 ..بغري أشرعة وجهك

  إالَّ-كل أمواجي أقسمت أنْ ال تنام
 .على سواحلك الناعمة

 فقد بعثت بالرياح واملوجة.. تعايل إيلَّ
 من أجل أن تقلع بسفينتك حنو ميناء

 ! وسواحل مقليت-قليب 
ضالدمع وجهيحني فض  :استنجدت 
 ..مبنديلك

 ملاذا حني تطُلِّني علي، أضج اشتعاالً
 إىل مائك؟

 أي حريق هذا الذي ال ينطفئ إالَّ
 !حبريق أكثر عنفاً؟

 لن أمسح عن عيين دموع الغربة،
 فسأبقى منتظراً أجنحة يديك

 فتعايل إيلّ،.. ورفرفة منديلك
 . عيين احلزينتنيعسى أن تغسل مياهك، قروح



 "مقايضات قسرية في سوق الوطن"

 
 ..يسلخون جلودنا

 !مث يعطوننا قمصاناً ناصعةً كاألكفان
 ..!يفقأون عيوننا

 ..!مث يعطوننا النظارات
 ..يبترون أقدامنا

 ..!مث يعطوننا الِعكّازات
 يبادلوننا النشوةَ باحلريِة،

 ،..والزنزانةَ بالوطن
 .. بالزوجةوالغانية

 ..ورغيفاً مسموماً بقرص الشمِس
 مساَءنا بأرقامأيستبدلون 

 وضفائر حبيباتنا بالسياِط
 قبل أَنْ يقتلعوا -فاقتلعوهم 

 فال نعود نميز بني -الذاكرة 
 ..الربتقالة والقنبلة
  وأصابع-أو بني فاكهة املوز

 !الديناميت
 أولئك.. هذا العصر" فاشيو"إم 
 لذين صادروا احلرية يف وطين،ا

 واستوردوا آخر مبتكرات
 !فن التعذيب

* * * 
 منذ اختنقت املآذن بدخام

 ..منذ بكت اليمامة حزناً على الِقباب



 :منذ اكتهل اهلديلُ على الشجر
 وأنا أكحلُ عيين بالرماد
 أنثر الوحلَ على املرايا

 أستصرخ املقابر أنْ تنهض من نومها
 خ يف بوق الغضبوأنف

 :فمن أجل أنْ تبدأ العاصفة
 ال بد من ريٍح ب، وشرارٍة
 توقد الفتيل الذي سنحرق به

 .غابة اخلطيئة
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 ..."لقاء"

 
 ]:إىل أخي األديب علي عمر عسريي[

 
 ال ميكن أن يكون.. الوطن كاحلقيقة
 ..نصف وطن

 ..أيها الصوت النائي
 حىت مىت.. وليا نشيدي البدائي األ

 تصهل يف دمي؟
 ..إن الصدى ال يوقظ األشياء
 ..أشعر باجلفاِف رغم رطوبيت

  مع أن حبل املشنقة-وباالختناِق 
 !مل يتخصر بعد حول الرقبة

 ..كل صباحات الغربة مبللة بالضىن
 ..واملساءات صديئة كالعطش

 وحده قمر الشوق ما يضيء عتمة
 ت إذا كنتفعالم اغترب.. روحي

 عاجزاً عن مجع أشالئي املبعثرة؟
 محداً هللا، أعطى املشردين واحاٍت
 ..حبةعميقة الِظالل، يلتقون فيها باَأل

 ال.. ها أنذا ألتقيهم كلَّ فجر
 حيث تستغيث الشوارع" السماوة"يف 

 حيث" جدة"وال يف .. من املخربين
 ..يداعب البحر قَدميها الِفِضيتني

 !يف األعايل.. هناك: إمنا
 

 "سجادة"كلَّ فجٍر، إذْ جنلس على



 :الصالِة، رافعني أيدينا بالدعاء
 فَيشع.. تلتقي صلواتنا وتضرعاتنا
 تنتحر.. اخلَدر املتنسك يف الروح

 فألتقي باألحبة، دون.. املسافات
 !أن يغادر كلٌّ منا سجادة صالته
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 "ن الحروفمنديل م"

 ]:إىل األخ األديب فوزي خياط[
 

 ..يا صديقي العذب
 ..لك مين منديل حب مبلل بالدموع

 لقد خجلت من صراخي الذي ما اجتاز
 ..غري تالفيف دماغي

 "الفرات"و.. أُنثاي الذهبية" دجلة"مل تعد 
 ..ما عاد فَحالً يفيض رجولة
 –احلزن أَخصى حىت األار

 قد صنعوا من سعفهأما النخيل، ف
 ..ومن اجلذوع مشانق.. هراوات للشرطة

 لكن.. هزيلة أجساد أطفال العراق
 ..الضباع وكالب الليل قد سمنت يا صديقي

 فاجلثثُ املرميةُ يف الطرقات اخللفية،
 ..تدفَن يف بطون الضواري

 أي زمن هذا؟
،ال مثة قناديل يف ليل الوطن املسيب 

 ..ماع الدموع يف احلَدقاتغري الت
ِشنخشن دمع الرجولة.. خ.. 

 ..تعبت حنجريت من الصراخ
 ..تعبت أحداقي من افتراش األفق
 وصندوق الربيد مل تزره محامة

 !واحدةٌ تزف يل البشرى
 وأنا أمجع غبار السفَِر.. جيالن

 والتشرد ألصنع منه وطناً صغرياً
  فمىت..باتساع أجساد أطفايل



 أمجعه، إذا كانت الريح تذري
 الغبار، وتزيد نار احتراقي؟
 عشرون دورة مشس، وأنا

 فمىت أقف.. أركض يف بريِة احللم
 على أرِض اليقَظَِة؟

عليه الصفعات فَتفْرإنّ وجهي الذي ر 
 عشرين عاماً، يشتهي أنْ يرفرف

 ..عليه منديل عشق
 ..ال عشق يف املنايف

 ة من يلَوح يل وأنا أحشرال مث
 بقايا جسدي يف عربِة قطاٍر، أو

 ..على ظهر سفينة
 ..آه يا صديقي

  أمي اليت-كيف يل أن أسأل أمي
  ألعرف منها، ما إذا كانت-لن أراها 

 يف مسلٍخ دموي؟: ولدتين على ظهر ناقة؟ أم



 "النهر بعيد"

 
 ..النهر بعيد

 ٍة من الساقيِةواألطفال جالسون على مقرب
 ..ميسكون زوارقهم الورقية.. اليابسة

تز ِق الباليِة، اليت كانتفأرجوحةُ اِخلر 
 ما عادت تغري األطفال: بني النخلتني

 
 ..يا حبيبيت

 الصياد العجوز اتخذ من جمدافه ِعكّازاً
 ..منذ هربت املياه إىل البحر

 فمن يعيد االهتزاز لألرجوحة؟
 الذي اعتاد أنْ يبكِّر بالتحيِة،إنّ جارنا 

 سقط مثقوب الرأس، ويداه ممسكتان
 !ببطاقة متوين الطحني املغشوش بنشارة اخلشب

 
 ..آه يا نورسيت

  إذا كانت-كيف سأخرج من املخبأ
 الكالب البوليسية تبحث عن جسدي؟

 أو.. من سيؤرجح األطفال
 يشد احلصان إىل الناعور؟

 ، وأنا أنتمي للمحطاتعشرون عاماً
 والفنادق والدهاليز الرطبة والغرف

 ..الثلجية
 ..بعيداً عن الدفء واملطر

 !بعيداً عن صويت
 عشرون عاماً، وأنا أحبث عن ِظلّي عن



 فمىت جتتمع الزهرتان.. وجهي
 يف كوخ على.. يف سنديانٍة واحدة

 شفة ر، أو بيٍت طيٍين يف بستان؟
ذلٍّ ثقيل،أي عناء هذا؟ وأي  

 وأنا أحبث عن مطعم يبيعين وجبة
 !!!عشاٍء بالتقسيط
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 "المملوك التكريتي"

 
 ..يف آخر الليل" املماليك"ينام 

 ومسدسام حتت الوسائد، خشيةَ
 !كابوس يف حلٍم، أو شبٍح يف مرآة

 أما حنن؟
 نغفو أَولَ الليل على األرصفة أو

 ..بني عشب احلقول
 نضع اخلناجر واملسدسات حتتال 

 ..الوسائد
 ..وال احلرس الليلي على األبواب

 : ولكن-ليس ألننا ننعم باألمان
 وألنَّ الساحات.. ألننا ال منتلك الوسائد

 !العامة واألرصفة، ال أبواب هلا
* * * 

 ينهمر العطر: حني يتشاجر األطفال
 ..وتتناثر شظايا األغاين، فَيخضر املدى

 يسيل: وحني تتشاجر البالبل
 ..ر من الشقشقات العذبة

 أما حني يتشاجر طاغيةٌ، فإن ذلك
 ..يعين إبادة شعب، أو اغتيال أُمة

 هلذا، أحببت األطفال والطيور والعطر
 !واخلضرةَ، وثرت على الطواغيت

* * * 
 ..ما دمت حمتفظاً بالريح" الناي"ليسرقوا 
 ألشرعة ما دمت حمتفظاً باملوجِةوليمزقوا ا

 ..والبحر العاصفة



 ما نفع أن يكون العامل يل وحدي؟: ترى
 إذْ كيف سألتقيك يا حبيبيت، لنكتشف

 طعم احلب، ونسِهم يف بناء املدينة الفاضلة،
 يف وطٍن ال يكون اخلبز فيه خملوطاً بنشارة

 !اخلشب، أو معجوناً بالدم والدموع؟
.......... 
.......... 

 ..صغري كالربتقالِة قليب
 ..لكنه يسع كل املؤمنني يف هذا العامل

 ..فادخلوا قليب، أيها املشردون
  فلقد أقسمت أنْ أكون-ادخلوا 

 !احلارس األمني يف الزمن الضاري

• • • 



 "األزهار تسيل دماً"

 
 

 منذ عشرين عاماً، وأنا مشدود إىل
  يدور ِمغزلُفحتام.. ناعور احلزن

 الطاغية وهو ينسج األكفان لنستبدهلا
 مبناديل العشق؟

 مثة دماء تسيل من فم األزهار،
 ..ورجال يتأرجحون من حبال املشانق

 فهل جيب أنْ نستحم يف بركة الدم، كي
 نتعلم السباحةَ يف النهر؟ وهل جيب

 أنْ نتأرجح يف فضاء األحالم؟
 رك يفمدي جذو: أيتها األشجار
 وانتفضي أيتها األار،.. حلم األرض

 فالدم املتخثّر حباجة إىل سيٍل غاضب، من
 أجل أن تكون الضفاف واحلقول، صاحلةً

 ..للرتهة
 فإنه: ولكي نسِقطَ هذا اجلدار

 يلزمنا أَنْ وي بالفؤوس دفعة واحدةً،
  ستنتصب املآذن من-وعند ذلك 

 لةوستشرق مشوس الفضي.. جديد
 ..بعد ليل اخلطايا

 !وسيكون لنا شرف االنتماء للوطن
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 "حاوي المسلَّيالجهاد الكيم"

 
 ..قَد أختار لِك احللية الذهبية

 أو الفستانَ الذي ستخرجني به للرتهة
 ..معي

 قد أختار لِك الزينةَ اليت تشتهني
 ..أو العطر الذي أشتهي

 ار بنيحني يتعلق األمر باالختي.. ولكن
 –الذلِّ واحلرية 

 !فِإنِك وحدِك اليت جيب أنْ ختتاري
* * * 

 منذ ثالثة وعشرين عاماً،
 وحنن نخبئُ صوت القلب والضمري،

 مطِْلقني العنانَ لصوِت الفجيعة أن ينطق
 ..بامسنا

 ..نعتق أحزاننا يف ِدنان اجلراح
 ..ال تسكيت يا مياميت الربيةَ

 .. أحتدث كي تستمعي إيلَّفأنا مل
 إنّ قليب سيعيد.. بعِثري كلماتك

 ترتيب زهور حديثك العذب، يف حديقة
 ..الذاكرة

أعرف أنّ الدفَء والعطر ما كنت 
 ما كنت.. ميكن أنْ ينتقل عرب األسالك

 أعرف ذلك، قبل أنْ تطلّي علي ال من
 من: نافذة حجريت املضاءة باألرق، إمنا

 ".اهلاتف "شفة



 لقد رميت قوسي وسهامي، ورفعت
 املنديل، معلناً استسالمي لعينيك،
 فاقْبليين أسرياً، إن عصفور قليب

 لن يستعذب الصداح بعيداً عن بساتني
 فال تطلقي.. قلبك وقياثر شفتيك

 !إنه سيموت من غري أَسٍر.. سراح قليب
 منذ ثالثة وعشرين عاماً،

 ..أس القلقوحنن نشرب من ك
  أو داخل-منارس طقوسنا يف الرباري

 ..كهوف اخلوف
 نسمر عيوننا مبسامري األرِق،

 احلرس" جزمات"نتنفَّس على وقْع
 !الليلي وهم جيوبون الطرقات واألِزقّة

 ..هم يغنون سكارى
 ..وحنن نبكي مرجتفني

  فالفقراء ال ميتلكون-نبكي بصمٍت 
 ما داموا ال ميتلكونحق الغناء، 

 "الفرح الوطين"حق دخول صاالت
 –" بطاقات دعوا"اليت تطبع 
  باسم-" الدمار الوطين"يف مطبعة 

 القصر"الصنم النائم يف معبد
 "!!اجلمهوري
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