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أستاذُ اللُّغة العربية في كلِّية . ٢٠٠١شاعر عراقي، مقيم في أسوج منذ العام 

 ادـعضو اتِّح .وفي الجماهيرية اللِّيبية ،١٩٩٤، )العراق(داد ـالتَّربية بجامعة بغ

، واتِّحاد األدباء ١٩٩٤، واتِّحاد األدباء والكتَّاب العرب، ١٩٨٧األدباء العراقيِّين، 

 ين المطبوعتابيناالت، إلى الكمن المق له الكثير .٢٠٠٥والكتَّاب السويديِّين 

وت ينالتَّاليليس للم ضفاف، سقوطُ مردوخ؛ ٢٠٠٢، دار ألوح، إسبانيا، قمر ،

حائز . ٢٠٠٥، طبعة ثانية، منشورات تموز، مالمو، السويد، ٢٠٠٥النَّمسا، 

  . ٢٠٠٧، )جائزة االستحقاق (جائزةَ ناجي نعمان األدبية 
  

  

 

< <
حرب -السالم، وقلبك في عراق-ي أسوجعندما يكون جسدك ف

 قلُك، وإلى أين يغوصع أين يكون عب أن تحدِّدالجنون، فمن الص

  . ِفكرك

حسن رحيم الخرساني حمَل عراقَه إلى أسوجه، وكما السمكةُ ال 

 العراقَ هو ماء وفضاء، فإن مجالُه هواء الماء، والطَّير تعيشُ خارج

واهشاعرنا، والحرِّيةُ هواؤه وه.  

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



  

  
  

ÿÚÿ}‚<Ø 
ثر  في قصيدة النَّجارب التي عملت على استثمار المعرفيِّ هي التَّقليلةٌ

دة من ة مجره كماد وال يطرح،ص النَّ أغوار يسبره بوحعلى أنَّ

بل يتعامل معه على أنَّ،ات والغاياتالمرجعي ةٌه مادم ما  بكلِّةٌشبع 

بط ما  وهذا بالض. ونتائج وغاياٍت ومعرفةً فكراً،صلة للحياة بيمتُّ

 اعر حسن الخرساني في صمته الذي يحبه الشَّميحاول أن يقدِّ

  تكاد تفضح المجموعةَنونة هنا على مفارقٍة إذ تنطوي الع،الكالم

مفارقٍة،تهابرم مفاد ها أنمت الذي نحن بصدده اآلن ليس  الص

 جاور ي آخر عن كونه كالماً فضالً،حبس الكالمبصمت من قبيل 

عني هنا أ و، ذاتهالكالم أن؛مت على اإلطالقال وجود للصفثم ة بوح 

نطيق  على تَ يعمُل،...مت معاًيقف على مقربة من الكالم والص

 في بوتقة  من خالل صهرهما معاً)عبيرإذا جاز التَّ(ها العبارات كلِّ

 دون  من ويثرثر كثيراًه يصمت كثيراًنَّأه على لم كلِّواحدة إلدانة العا

ه ال ينسى  فأنَّ–مت ا الصطيقيسِتإ – إذ يصمت هنا ،اعر والشَّ.جدوى

 ،...مت على الكالم الصه تحريضنَّأ على  بصمته أيضاًأن ينطقَ

 في  والمعرفيقافيئيس للحراك الثَّبب الر السُلوالمتناقضات هنا تمثِّ

 ها نصوص ذات طابٍعقصد أنَّأ و،)نصوص المجموعة(صوص النُّ

 األفكار واإلحاالت في د الخرساني زج المعرفة، إذ لم يتقصعفويِّ

   نـم مـعلى الرغصوص ها فرضت نفسها على النُّ بل إنَّ،صوصالنُّ
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ة البناء وسالسته، دها عفوية تؤكِّاعر نفسه بطريقة انسيابيإرادة الشَّ

أ صمتٌ:  من قبيلفنصوصل، بغداد على طاولة  مبلَّبيض، شتاء

ما تظهر إنَّ، ت بها المجموعة حفلَ، أخرى كثيرة ونصوص،العالم

دون أن يفقد المعنى ن ماللة على حساب المعنى  للد واضحاًانحيازاً

هو جديد  يجاد منطقة لتقديم ماإله اً لاعر طريقاه الشَّالعميق الذي توخَّ

  !!سع لصرخة أميال يتَّ أعمى ذلك الباب :ص في النَّهامو
ة  بحميميت أيضاً حفلَ، والفكريصوص بالمعرفيِّومثل ما حفلت النُّ

رورات  من الضدعي ي الذماثل الغنائيِّالعبارات وقدرتها على التَّ

ة أحياناًالبنائيلوجود نصوٍصراًماثل مبرِّل هذا التَّما يشكِّ، ورب  

لته ه يلجأ إلى ذات األفق الذي شكَّ لكنَّ، ذهني ذات طابٍعموزونٍة

ك نَّإات االشتغال، بل عني هنا نفس آليأثر لديه، ونصوص قصيدة النَّ

صوص النَّص الموزونة والنُّصوز بين النُّعب أن تميِّمن الصةثري، 

 حسن اعر الشَّعوبة عمَل في غاية الص أمرخصيوهذا بتقديري الشَّ

 ...ينفَين المختِلة لهذين االشتغالَيالخرساني على إقناعنا بالمجاورة الفنِّ

  صياغةَعيد أن نُالً ينبغي أو الكالم يحبصمتي جميٌل في قراءتنا لـ 

 أن مكن ما يى لنا قراءةُتسنَّتاعر لكي ها الشَّالتي يجترح األشياء كلِّ

ائي الوحيد، ها نصوص الرِّنَّأه قصيدة نثر تحتضن الفكرة كما لو ينسمِّ

ائي الذي يترك أثراًذلك الرامي، والذي ال يمكننا  على مشهد الحياة الد

  .من الكالممت المنبثق عن الكالم ومت، الص من خالل الصه إالَّتدوينُ
  

  áæ‚Ã‰<ê×Â                        ٢٠٠٧العمارة، العراق، شتاء العام 



  

  
  

íÿòçÿi< 
  ،باحهداء بالصريقُ يوهم الشُّالطَّ

 - مستها الشَّ أي-تعالي  

 هداءهم الشُّنَّإ... وحر الرهم صالتُِك التي تطهِّنَّإ

  ...ة تماماًد فيهم قصائدي المبهم تتوح- نور بال مكان -

  لتباس والمفارقة بين الخيط األبيض التلك التي تكنس ا

 ...من خالل الكلمات وعصا خيالي والخيط األسود

، أيضاًٌأ  الذي حملَ  قامتي هو خط المكانحيل بأن الررتُرى هل يفكِّ

  وران الذي ال يستقيم  لقبوله هذا الد-  ثابت خطٌأ-

 ؟روس النُّالم إلى تنفُّي الخروج من شهوة الظَّه  على فكرةٍٍ واحدٍةإالَّ

  !...ماء السإياهته وهب - ور خاتم للفرات النُّ-

  العصافير وبستاناً لكويبقى الفرات ثوباً لكلِّ

ها المستقبلأي...  
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 اوأنا أعجنوء ختالفَ الض 

بال رأس -  نخلةٌ جاءتْ إلي  -  

رتْ هشاشتي بوابٍل غامضحر...  

رتني من هذا التآكلوحر... 

 في هذا البرد 

 خلةُ بال رأسالنَّ

  منحنياًال... زلتُ واقفاً وأنا ما

 اأعجنوءختالفَ الض...! 

 تسألني طفلةٌ

 وم يهمس لها الموتُ بالنَّ

  لماذا نجوم العراق تصطاد قلبي؟-

؟ة؟؟ بابل كفاكهِة الجنَّلماذا قمر 

 ل؟؟؟ي بطعم التأملماذا ليُل عشتار يغنِّ

 تسألني طفلةٌ  

 وأنا أعجن منتصفَ العمر 

فولةُ الطُّكي تطمئن...! 

 ر ظد نهرنا المنتى ُأحدِّوحتَّ
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 أقول لها 

 - ي خلةُ أمِّ النَّ-خلةُ بال رأس النَّ

 دخَل الفاتحون ثوبها

  !...وأطلقوا على عيوننا وصايا القبور
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... د ليويؤكِّ
  

   أمام نفسيحاًمترنِّ

  إرادتية لتدخَليأفتح نصب الحرِّ،  في البداياتغارقاً

 !...أغوي هزيمةَ الغسق بالعودة،  كالمدىياًعار

  !...كرياتداًعلى الذِّمتمرِّ

 لهذا الوطن خيطٌ أخرس

  يٍء لشال... طي بالخيالشتري تورأ

 وأمام نفسي  ... ح إلشباع غريزة الترنُّإالَّ

 اليوم يسألني الحليب  

 اتحياء القرويو... حليب رائحة الخبز

 ورسم النَّهياو... حليب االس المبارك

أ...  يسالُني قلقياليوم هرب 

أعزفُ لثم هروبي حن  

 ياع طي بالضتورعلى الرغم من و

التوه نشيد ج بروح ثيابي أمزج 

أ... وأرقصأرقص... رقص  

 ينهض من جمجمتي طقس المقابر 
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 تنهض جثثٌ تكسر كلَّ المرايا 

 تنهض غيوم ليس لها لهجتي 

 ثقيل و... ثمٌل ، ورثمٌل هذا النُّ :لتقوو... تقصفُني
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... ويؤكِّد لي
  

  دحدِّأى وحتَّ

تشر ديأحتاج 

  من المكانأحتاج بعضاً

 لونك أحتاج - يل ها اللَّأي- 

يدتَ تبعثروِّمثلما ع...! 

وء لي اختالف الض 

 ولي طفولتي التي توصُل معي

 ختراق اللغةَ ا

  مفرال... خلةُها النَّتيأ

العطشُ جسد 

 نِت أ خرآلاو... ه أنانصفُ
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... ويؤكِّد لي
  

 غة  اللُّقرار مسافةَسأمنح الالَّ
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  وقوفَال... يني الطِّلينطلق هذا الكهفُ

ها الحلمفي بالٍد امنح 

 ات وتمنحني ديدان المحطَّ

 قالتْ بغداد 

  نوثتيأب ُأعانقك لترطِّ

مطري أحس بخجٍل يمسك  

 ط الكائنات يُل مهرب لتوراللَّ

هوِّتَوأنتَ طيفٌ م تُداعب أر ذني 

 قالتْ بغداد 

 ورذةَ بالنُّمارس اللَُّأ... بكارتي من شمس

 البحر بين فخذي يرقد  

ويتكسالز فيرر 

قالتْ بغداد:  

 ليك إي رق تؤدِّ الطُّكلُّ

 يف خيها المسأمنحك قدميَ أ

-تُشيدةُ الص القميص قيفةُ واحدة حراء والس- 

ِك أيخلةُ تُها النَّسأجعُل جذع 

  موجةً لطفولتي - والتي بال رأس -

ين نفيِّفورائي كتلةٌ من الم 

 وق تُ ألوانَهم سفن الشَّتفتِّ

بالخصوبة وحنين يزدحم  

 -رواح ألتها ا أي-ال سبيَل لِك 

 ين ئتَأصلع الرِّتاريخُنا 

وبال حقائب - سة تحملُنا الخيوُل المقد - 
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 فاياتنرشقُ الفضاء بالنّ

 ال نوافذَ ليقاسمنا القمر لعبةَ الجمال 

نا بالضنا تفترسجيج أنفاس 

وداء ال وسادةَ لعيوننا الس 

 نفتح الباب ألمعائنا الغليظة 

 أحالمنا في مستنقع الهزائم 

  

 - خان يدعو لنا بالد-نديمنا هاجس أنيق 

 -تها األرواح  أي-ال سبيَل لك 

 ائَل المنوي يزيفُ السدام المكان ما

 م  جهنَّليستنسخَ
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... ويؤكِّد لي
  

باأربطُ الس لعزلةواد  

 ؤوس التي غطستْ بالفجيعِة عن الر جلس باحثاًأو

طرقَ األرامل بالفساد المبر رأمزج 

ديأصيح بـ  )١(ورعلي ال

 اريخ ب هذِه الوالئم على طبق التَّليرتِّ

 ج البقعةَ التي أنجبتْ تلك المقابر ُأسيِّ، أنهض بال جسد

 - أنا القادم من عشتار -جاه أحالمي تِّاأقفز ب

 يلكي في اللَّقدري قطار يطحن تفكُّ

)٢(مرين بيكم حمد
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  القهوةُ ترفض المكان

موع والهيل نطَّ الى الد 

 الشي صَل التَّليوا

أيالُل اليتيمة تها الد 

 عاطٌل أنا مثل نملٍة عرجاء

 :لوأقو، مام بوابِة الدمأأقفُ 

 ونها العراقيأيأدخلوا نجومكم 

 كم تلك الكراسي العمياء نَّمال تُحطِّ

 مر عمامتي من التَّ، وبان عن الذَّأنا العاطَل

أعترفُ ألمواجي بالحب ،  

   لشعاع عطليقرباناً اتأذبح لها الكلم

متيأنا بتم وزم ،القنابَللكن  نأورثتْ أجسادوم  النَّا رياح 

  طي المستمرتورعلى الرغم من و

بالعزلةأربطُ الس ب، واد ـ وأصيح)٣ ()أبي ذر( : 

منفي ون 

 وحنا نحمُل هواء العراق ببقايا الرلكنَّ

 -س أتي بال ر وال- خلةَ نحمُل تلك النَّ

منفيون 

 م الحجر  تحطِّلكن لنا لغةً
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... ويؤكِّد لي
  

  وء بير الض ُأبشِّقائماً
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  الباقيةْأنا العودةُ

 تعرفُني لغتي 

 -س أ نخلةٌ بال ر-قلمي 

 راب أحاطَ بصورتي لكن التُّ، ال موتَ لي

 مز بغايتهِ وجاء الر، عبةَوهز بجذعي الذي أدرك اللُّ

 شعاع و... خرآوأنا صوتٌ من عصٍر  - قةٌ  الغرفةُ ضيِّ-

 يل ف اللَّتي في جويذُ بحرِّأتلذَّ، الم والفوضىوانا حليفُ الظَّ 

  -باتِّجاه أحد ...  ال أحد-: ُلوُأرتِّ

رائحةَ الص باح أرجم 

   بأسئلٍة من نهر دجلةَ

 رجُأعاكس ملوحةَ الف

  قماري أبدفوف 

المسافات باجتثاث الز من ُأحاصر 

   لي أرفض غيبوبةَ المذبحةأنا المباغت
 

 في جهِة ما

 يتابعني الداخُل

 !...غيابي... ويؤكِّد لي
  

  ضطرابالوأنا ُأشاكس ا

   خةٌنفجرتْ فكرةٌ مفخَّا

 أمام حواٍر أخرس 

  سقطتْ حرفٌ قتيلةٌ 

 ل مأوكلماتٌ أصابها الت

 حظة جاءني الفراتُفي تلك اللَّ
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 ُل رأسي تُشكِّ  جثٍثيزحفُ فوقَ

  نزفتْ... نزفتْ وُأخرى

 ى أدركني الغرق  حتَّ
 

 في جهِة ما

أس ر  نخلةٌ بال 
  نخلةٌ

  وغياب

  

  

  

â]çŽÚ 
 . عراقيجتماعيا و تاريخياحثٌب) ١(
 .ابر النواعر مظفّ من كلمات الشَّةٌ عراقيغنيةٌأ) ٢(
  . جليلحابيص) ٣(
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ÿ‘fikÛ<_˜ée< <
  

 حيلتنتمي بوجودها النَّ

ءاس الهوالقد... 

  عابرةأيِّ غيمٍةومثل 

 !...تختفي إلى األبد

 ينيها الغائبتَتصارعُ بعينَ

 فحولةَ المطر 

مأنوثتَها الم ةطَغنَتُداعب 

 ن الهذيان ميٍءبش

  !...ظراتُ إلى نجيماٍت ضائعةعها النَّتوزِّ

بفمها الض تُحيلُكاغط من الحب  

 إلى عصفوٍر عنيد

ها لعبةَ الصطارحمتي... 

  ال شيء... جاج الباردها الزإنَّ

 سوى... يءها ال شإنَّ

الض حكة التي تغيبتلك 

  ... رهحالما يعاكسها النَّ

 م بالعابرينتيريقُ المها الطَّإنَّ

  من رصاصسأرسم لها قلباً

مارب 

  للقتالساحةًيحيلُها 

 ...للحب ساحةً أو
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  تعرفُني لغتي  ...أنا لغةٌ أعرفُها

  آخرأدخلُها من جسٍد

  ...بتكره لغةَ الحر

   !!موتنا... تبكي

 وء ر في الضتفكِّو... لغةٌ تمشي

 .أعرفُها قبَل الموت

 دهر كطفٍل يتوحتهمس للنِّ

 ...لم مثل الحتركض أحياناً

 رتذكَّت ... تنسى

 مستستيقظُ قبَل الشَّ

 تمنحني أسراراً 

 !!بوتغي
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  إلى عقيل علي

 

 !...وأمرأةٌ اثداُؤها مقابر، على وجهك باب غريب

دجلةَ يئن والقمر،  بنبض الفراتتشاهد فتبكي العصافير... 

 نا في النَّأتشاهدخيل رواح 

 - كلُّنا في سفر -تشاهدنا 

 القتيل ...هذا القتيُل على وجهك

 ائرات الطَّهشِّموطفٌل ته

هذي الحياة؟ وطيفٌ يدمدم!! 

 وأنت القريب البعيد ، بعيداً

 على وجهك 

 ينام ي التي صوتُها الأمِّ

 باح ى الصتُسبح حتَّ

والحاقدينمبعيداًعن الد ... 

دفين على وجهِك سر  

فيهوليٌل تمر الم الظَّد...! 

 فرلى وجهك هذا السع

وهذا الرصاص الغبي  

على وجهك 

ؤالصيرورتي والس 

 وتلك الحكايات 

 يا سندباد
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  معي طلقةٌ أخرى
  ةوطفلَ ...وزنبقةٌ

 حزن ألرملٍة ومعي 

 ةونخلَ ... يوصوتٌ غائب منِّ

 ومعي أحمُل نهراً صامتاً مثلي 

  وقبلَة

 عراق   يا:ومعي قلب ينادي

  يناجي اهللايومعي كُلِّ

 !...من هذا الفراق

 رتحلتْاي التي ومعي أمِّ

 وضم رحيلُها نبضي 

معيوال شيء ... 

  يءال ش

 سوى صرخٍة

  بعضي... من بعضها

   وبعضي ليس لي

من دون نورك 

 عراق  يا
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هااليومللقصيدِة باب أفتح   

 صراراً بهذا البردإوأطيح 

 ...وآالمي نوارس، أرسم دمعتي قمراً

  يقبُِّل موتَهونهايتي طفٌل، حارس لنهايتيأنا 

 مثَل نوٍر خافٍت ويضحك ... يبكي

 جخيِل توهَّ فيِه من النَّلكن

   ُأخرىومن الفراٍت أنوثةٌ

 تقبٌل ما تشاء من الكواكِب 

سرعاًاليومللموت أدخُل م  

  المقابروأطوفُ في كلِّ، أسرقُ ثوبه

  أدخُل مسرعاً... مسمثل صمت الشَّ

 لتقيتُ الموتَ اأعود من حيثُ و

  إلى بلدي ...  من قلبييمتد أرسم شارعاً

 وردةً...  دجلةَأحطُّ عليه

لٍم في يديِه قصائديوبقايا ح 

منُي على كفِن العيوِن اليومأرس  

  تهدي نشيد جماِلهاقداحةً

 لي تُطيُل تأمومرآةً ...عطراً

ني ... ثكلىةٍٍفأنا حديقةُ أموتذبح 

هي أمتحيا لدتةٌ و وماتت قبَل أن 

 !...أن وماتتْ قبَل
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اليومللقصيدة باب ها أفتح 

  !!...وأقوُل لن

 هي دجلةُ قد أرضعتني حليبها

 كويِنقد أورثتني لعبةَ التَّ

التي أوحى لهاوالر وح...!  

  ...أمطر ما أريد ...يحوأنا سليُل الرِّ هي دجلةُ

للعقارِب من جهنَّاليوم م صوتَها أرسم  

 ال ... ني بغدادوأصيح فيها أنَّ

 !!...هل من مزيد

 ههذا هو الجسد الذي غادرتُ

 لماءودفنتُ فيِه الخوفَ والظّ

  والحقد العقَيم

أفاليوم رللقصيدِة س هاتح 

 أمضي بال لوٍن كمأساتي

 ومأساتي على طاولِة العالم

لها ال لون   

الدمع ...والدرامُل ألوا ... واليتامى ... م 

  والحضارةُ 

 !...؟هل من مزيد

ال لون 

 رابتُّالو، ى للهواءحتَّ

قامتي جسراًاليوم أفتح  

وأرسم 

  كلَّ أنواع الخراب
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M 
 مس الشَُّ ثقيلةٌ لغة

 وهي تُعانق المدار المنفي

أسعلى ساحل الر ...اموأي 

يلسها اللَّأس 
  

N< <
 أعمى ذلك الباب 

 ي لصرخة أمِّسعال يتَّ
  

O 
 ه مستحيلا لَ منَّكلٌّ

  على المواجهةيدلُّ
  

P 
 بأس ال

جاه الكالمتِّاكم بجميع 

 ة كم خسرتم المهملكنَّ

سقطَ الض حينوءمبتور د  التوح 

 يِة أحزابكماتحت ر

 والمكان
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Q 
 عل البدايِةبِف

 مت الصمن وجود الزيكتشفُ

 هايِةعل النِّوبِف

متُيكشفُ الصمن خيانةَ الز 
  

R 
في رحيٍل دائمالس ماء 

أحب المطرلذلك  
  

S 
 قُلْن... قالوا... لتْقا... قاَل

 -وُل واحد  الق-
  

T 
يِّالسقَي ليس صدددةيِّ الس 

 اتينيلعدم تماثل السِّ
  

U 
 ينخر مجنونَآنا إنَّ

 صاقلِتالحد ا
  

ML 
ٍةمثل تفاحٍة غبي 

ك المخِستَّنهد  
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MM 
  س صاحبي جلدهيتنفَّ

الس قنبلةٌ، ألن ماءحافية نملةٌ واألرض 
 

MN 
 د الحجروالحروفُ تخلِّ، ألصواتُ قوانينا
  

MO 
  ضوء باردلُّالظِّ

 

MP 
 الم يقوده الظَّ  رجٌل أعمىكالشَّ

 

MQ 
ائع في ثالوث العالمأنا الض رأتجر خوفاً طارد سيأع 

 قبل سقوطي على كوكبكم
 

MR 
  ، قبَل شروعي في قتلي نامي في رئتي

 فالبرد شديد
 

MS 
 صوتُِك مطر أبيض

 

MT 
لموضعتُ نفسي في الح 

 وخرجتُ بال ذاكرة 
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   وجهي  يجنوب... طفي مساء البحر المتوسِّ

 قبقايا شفاٍه تُحدِّ... يحتجهض الرِّ

  في تهدئة الجوع ماهراٍتنساء.. .يحتجهض الرِّ

  على عيونكمقُمشانقَ الخبز وهي تتعلَّ ...يحتجهض الرِّ

 صفير دماٍء تنتظر ... يحتجهض الرِّ

 طالب جاسب الكعبي ...يحتجهض الرِّ

 حسن قاسم الياسري

 عبد الحسين برسم الحمداني

 ومقهى نوشي... دجلةَ... يحتجهض الرِّ

 ربيه التَّارعوش...  الجمعةسوقَ

 خيل النَّنساء ميسان... يحتجهض الرِّ

 قصائد انفجاٍر أعمق

 اضطرابي من خجل فراغي ... يحتجهض الرِّ

 حظِةفي تلك اللَّ

 البحر ينشطر 

  ...ووجهي

  والعالم 
  
   
 
 
 



<<<<<<ÝøÓÖ]<ćgvŁè<fiØé¶<Ûÿ‘<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 

ÿã¥<k †}a<†< <
  

M 
 ماء  السيك أحرقَ زرقةَصياح الدِّ

 تْ نجمةٌ ضوءها لتولدستقلَّاف

  من حنجرة العصفوررصاصةً

 ب طرقَ الفصولتُشذِّ

  وتختم نهايةَ المعجزة بشمع العقل
  

N 
 ينام البحر بكأس غابة الشعراء

  

O< <
  قاستُ المسافاتُ ال

 مرأةال تَّسعي ال  دام الوطنما
  

P 
أسخيول الر 

 ةنقطةً واحد لم تصْل
  

Q 
كثبانوضاء من الض 

منفردهم شكٌلشوارب  

 نهيارالعن قاعدة ا



NT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^‰†¤]<Üéu…<àŠu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

R 
 من أحداق الخفافيش يُل براثناللَّ

  

S 
 شالٌل متواصٌل الفايروسات

 م الحجريهشِّ
  

T 
  تتآكل-١٩٩٠-صابع أ

لٍم أشرسربما من ح 

 د ال يتَمدأو من ظلٍّ
  

U 
 اعون رغيفُها الطَّ امرأةٌالمكان 

 اكرةَالوقتُ يعفن الذَّ
  

ML 
  األحالمرالمطر ينثُ

جومعِة النُّالمنطويةَ في قب 

 وارع الشَّقني طلَّتخالفاً للحافالت الالَّ

المزدوج وتزو جن 
  

MM 
 ح البيضحراٍب رطٍب تفتَّفي ِم 

همشربرؤوس الجميع  
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 اف األخرسنقلبتْ الموازين في نبوءِة العرإ

 ائرة الفصولمرأةٌ من دإ

ينٍة فارغٍةفي قنِّ  الموتىحملتْ جذام 

المساومةَ مع الفراغ  المقبُلالقرن يرفض 

 مثلما يحلم الحكماء
  

MN 
 وبزمٍن ال محسوب،  ثابت برنيٍنءبتثا

خيصةخالقاً لبطنِه مناخاً للكلمات الر 

 عينهابالقياسات 

أ الشِّتقيتاء حاكمقبل أن ييفَ الص 

 ار الحجري مع ملك النَّؤواطلتَّل

 اًمساراً تكنولوجي شتريخذَ المتَّالذلك 

 إلتالفي الخط
  

MO 
 قلمأ من يتَلوأأن من  أنا على يقين

هو آخرصابي نتآبمرض المفاج  م 
  

MP 
 أمام مرايا بال لسان اسحتشد النَّا أمِس

الفارمما أطاَل فرح    

ارع األصلع الشَّ مقابلةَافِضالر  

  برعٍد متواصلذارآنتفض اوهنا 

 !...في العالم مرأةٌ واحدةٌاك فكُّ التَّنإ
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MQ 
 تساؤالتٌ كثيرةٌ

 ؤوس العرجاء طالق الرإعن 

  همقوا وجودالحفاة الذين حقَّ

ة الغربان الميتةبخلي 
  

MR 
ِتهل التي استفزالعيون  

  ...حقيقة؟؟  الفعلتْ أمام ردِّنحنَاو

 ...؟؟لع مفتَأم الفعُل

 نشطاراتال انيرسيول معشعشةٌ تُ

منفي قلب الز الممبه 
  

MS 
 القلقُ المنفرد لرأسي

 نفتاحالحين أفقد أواصر ا

 - اي ذكرياتُ الشَّ-

 آخر البراغيث فهدى الذي خلَّن الصكا... من هنا

 احينشكَل ذبابٍة لته م 

بضجيج الفراغ هاوالبقرةُ التي بقروا رأس 

 ة  من نوافذَ ثلجيِبالمتسرِّ

 س أثقَل غيثَ الرأحجراً 

ا جعَل كواكبيمم 

  ثانيٍة شُ لطرٍقتتعطَّ
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  ...ى يصرخَحتَّ

 باتعوش من الثَّ للنُّبد ال

  ... نخيالًومَل النَّن تحوِّأفوس  للنُّبد ال

 ...بطريقة األمنيات خانكتب الدأبد لي أن  ال

 ون يتاجر بالعيالَّ  للجسِد أبد ال

 ...حتى يصرخَ

  ...كي ينام الهواء وارع العطشَأرسموا للشَّ

 على شفاه دجلةَ فولةائرات نهار الطُّأرسموا للطَّ

أرسموا للقذائف شمساً من الحب... 

 أرسموا للغزاة قلباً من المطر

  !...يستدرج المعاصر

 ماء زهرةً بيضاء تحمُل الوطنأرسموا للدِّ

 وارس على أكتاف النَّ

 أرسموا لنا بحراً من الخوف

 !...يقاتلُ  معنا

 جاعةُ هيكٌل أجوففالشَّ

الص بال قوانين حملَه ليب 

 ...وحتى يصرخَ

بنزيٍف من النَّأقذفوا الس ماءضب 

  ...كمأخرجوا جميع... وبال مآذن

جميعكم أيونها الحسيني...! 
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  ريقُ طويل الطَّو... المسافةُ تعبتْ

كرياتِم والذِّرماٌل من الد 

ينوح سبِّحونهواءالشَّ، وموتى ي قفَ بين...! 

 !...خيْل النَّ لكلِّائر المستمر هو الطَّ- فق  وهذا النَّ-

 الموهذا الس... لىالمسافةُ حب

 حلتنازَل عن قلبِه وارتَ

  تي ي أرى جثَّكأنِّ

نا برزخاً،فينا قُيحدِّ هانورويرسم للكالم  

 المسافةُ أمرأةٌ عاريه 

 أتُهدهد ها الباقيهئداء 

فروتدخلُني كي تُطيَل الس... 

 ياح معي وتمشي الرِّ

 ائر المستمرأنا الطَّ

 ... لتحيا الورودأموتُ

 جوع ريقُ يناشدني بالروالطَّ، المسافةُ تعبتْ

ها أمِّلكني التي زرعتْ شمس 

  ...لهذا سنمضي... ال تجوع

المطر ،موعأنا والد سر لنكتب  

  العراقونطبع فوقَ جبين

 واألغنيات ، نجوم الفراتين
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M 
 ات رؤوسكمأصرخُ عبر محطَّ

 ليس لي ... ليس لي هذا العالم

 الممقتُ الظَّأ... ورفأنا أكره النُّ

 - ونرابيها التُّيأ - كم جميعاًأمقتُ

بغياب القمر االيوم حتفَل البرد 

 فلهذا رقص بال توقُّ

 ة وسماء الحالمينذَّ قيامةَ اللَّناًِلمع

 ين األرضي شرا بثُلوجهالتهم أمِس

   البيضاء هراسماً قامتَ

 ...ر ضباٍب يذكَمن دون

 لتكشفَ سواد العالم ةٌقَتْ نملةٌ مراِهنتفضإ

  تُهرولوأرامُل، ها حفنةٌ من العناكبخلفَ

  ...قال صاحبي

 أبحثُ عن ثوٍب

جماَل الص ناسبمتي 

 ٍر أغسُل فيِه صراخي ومط
  

N 
 اكرةهذِه المساحةُ من الذَّ

الد تختزُل صياحة في العالمكَي... 
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  الذين يضاجعونهختزُل تأوتَ

جهٍد ج هيدنساَئهم بعد... 

 ...ة الحكمن على دكَّيتَصيرطوبةَ الِختختزُل 

 أنا... تختزُل كارثتي أنا

 ةُ التي تركض في عيونكم تلك الجثُّ

 !!يوتبحثُ عنِّ

  وتطحنُني كلماٍت ...ىهذِه المساحةُ تتمطَّ

 يب فيها ر هذِه المساحةُ ال

 هونها المشوأي... كمهذِه المساحةُ بطونُ

 الفروج... تحت الفروج

  على أفواهكمكالتي تصط

ها الدفينوتنفخُ فيها سر...!! 

 هذِه المساحةُ تلتهم قامتي

وترسسقوطَ مردوخو...  لكم موتَ بابلم 

 على أبواب القرن الحادي والعشرين

 ياطينها لعبةُ الشَّإنَّ

 وال قارب... ال ناقةَ لي فيها

 -  كلكامشها العظيم أي- لماذا 

 خالدزرعتَ في سواحلي صوتَك ال

القردة؟؟ تركتَثم ني بين 

  ...؟؟جعلتَ أنكيدو حقَل تجارب

 -ها العظيم  أي- لماذا 

 هينزُل الفراتُ عن عرِش
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  ...؟؟ودجلةُ أرملةٌ بال وطن

  ...؟؟ تبيع أصواتَها لقاء الخبزرلماذا العصافي

 ماليه للرِّوفتح ساقَ، طبقَ الرخيُل طلَّلماذا النَّ

 - تلك المساحةُ -لماذا أنا 

 !؟ كالمساء–ها العظيم  أي-وأنتَ 

 ...قال صاحبي

ُأاليوم ١(الحافي داعب(

هذا الس يالنحتى أترك 

خسارات األم يجرفُ جميعة ة العربي 
  

O 
 جي توهع صوتَهأنتز

 - ورابي حمه إنَّ- إليه تهوقادني بمسلَّ

 قتلع رأسه وغادر القاعةَا هكنَّل... سيأخيراً اشترى تنفُّ

 نهايةَ المهاجرين بقامتي وأنا أكتب غادر 

 ...قاَل صاحبي

   ،همكلُّ

 !!...؟ومضى
  

P 
 قوا ليصفِّ

 حركم السِّمكم الذي يعلِّبيرني كإنَّ

  نفسكمألقوا صفِّ

 كم أصابعيأنَّ
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 التي أذبح بها الجميع 

 ...يقاَل صاحب

  قبري كانالًٌمنشغ

نحونيلهذا م 

 ِإجازةً عاطلة
  

Q 
 بتسم الخوفُ على مرايا شعرها الجميلإ

نوثتَها قليالًكتْ أحر 

 مس بفحولتي الشَّاصطدمِت

 الهواء رتباكَناالبس 

  ...قاَل صاحبي

  البحر معنا نإ، فْخَتَ ال
  

R 
 وافذجاه النَّتِّا بجدأس

 ر خجلييتكس ...تدخلُني أمرأةُ العزيز

 ...قالتْ زليخة

 كها النُّأأنا قميصور ي  

  يديهنأل نسوةٌ تقالَ

 نا ذاهبون  إنَّ- بحانك  س- علم لنا  ال

  لم يقْل صاحبي شيئاً

 قالتْ سبع بقرات 

  حلون هماوالر، يه المتنبِّإنَّ
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S 
 وم تجدني ناقتيفي النَّ

قب وأنا ...  لهاوُلأق ...ةً من ذهبترسم 

 يب في عيونهايشتعُل الشَّ

 الم الظَّيذوب ...تسقطُ دمعتي

 !...ورائحةُ الموتى ...وناقتي

  ...قاَل صاحبي

  آمنينأدخلوا قلبه
  

T 
 ونقدفُ بالخوِف على أراوحنا 

 ذا بنا راحلون إف

  ...قاَل صاحبي

  ، كم وأحالم،كمأنَّ

وتىلم 
  

U 
يحرثُ عاصفةً ةَثم وطن  

   تحرثُهعاصفةٌو

  ...قاَل صاحبي

ى الحربلغةٌ تتهج 
  

ML 
 جوم تفرشُ ألوان النُّيليِّبمزاجها اللَّ
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 وتحرص كثيراًعلى أن ال تنتمي 

 لمها سماء الحإنَّ

 اً شوارعي نبيذتْأحالَ

 طفالًوقلقي 

 ي تُغنِّطيوراًأحالتْ أصابعي 

  ...قال صاحبي

 أنتَ جسد للحرب

 وجسد لوردٍة من نخيل
  

MM 
 ةويتنفخُ بأصواتها األنثَ

  ثقٍة تحرقُ اآلخرين وبكلِّ

 ابتُقُ الثَّطلَها المإنَّ

 يحبتساماِتها على الرِّاتفرشُ 

صوب كهوٍف نائمٍة لتنتهي بك  

  ثقٍة تدخُل رأسك العاقوبكلِّ

الد كي تحفرخان 

والحرب 

 وقائمةَ الموتى

  ها طيفُك الغريبإنَّ

 تنفخُ بأصواتها 

  ...وأنتَ بال نافدة

الس تُحاصربيد ماءينبتورتَيِن م 

 ...ك تفوز بالبحرلعلَّ



<<<<<<ÝøÓÖ]<ćgvŁè<fiØé¶<Ûÿ‘<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  ثقٍةوبكلِّ

 تشتعُل أمامها

 راسماً

 !!...عراءنهايةً للشُّ

 ...يقال صاحب

 ها وجهك القادم إنَّ

  !!...يء من الجنونوش
  

MN 
  سوى رغيف أن لهال ش... عارياً

يغسُل الرالملو ثَ ماد 

مفتاحاً لفيضاناٍت أموي ةيسحب 

 راء تحت شمعٍة عذ

 في بالٍد ...المعارياً كالظَّ

 حيلوالر... يحةيطان بالصها الشَّباركَ

 ...قال صاحبي

 نابل  الس أحزانامنحوإ

)٢( الحزبشارةَ

  هيدفالشَّ

 رابكوكب للتُّ
  

MO 
 حدتي ويَل حتى أعانقَأفتح اللَّ

  إلى دجلةَ بالحبِّالبتَم ...منفرداً
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  وإلى دجلةَ طبعاً

و أفتحلٍمحدتي لبقايا ح 

  وطني يرقد فيه

يوتُغنِّ ... عصافيري العطشىتفر 

 ينزُل مطر ...أفتح وجه العالم

 مس يكتبني قبَل الشَّ

 ...قاَل صاحبي

 يوأنتَ تصلِّ ،أصواتُنا غائبةٌ
  

MP 
 على أكتاِف األلم

الر وح أحمُل أبراج 

 افذةلقي بها من النَّوُأ

الس بهذا النَّلتشبع زيفماء...!  

 ...يقال صاحب

  يثُ الغَهإنَّ

 ةابت الثَّ-اء  الثَّ-د على وأكَّ

 في أنوف القادة
  

MQ 
 في القلب

ثمبوردة الر وحةَ طائر 

  لغةٌ ال تغيبلَه

 أينما ُأقيم، معي ...معييهاجر  
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MR 
 الخسوفُ هنا ... هناالكسوفُ

نهراًفي الحرب يرسمنُي الر طب 

 ه الحلمإنَّ :ويصرخُ

 ...قال صاحبي

  ١٩٩٠آذار تلك رؤيتي في 
  

MS 
الر حالما تنهضوح 

 أقفُ على طريقة القمر 

ائمة اً بالمسافات النَّمار 

 أفرشُ وجهي على جسد الفضاء 

 وحدي ...وأسافر وحدي

مثَل نجمٍة خانَها الجميع...!! 

 ...يقال صاحب

على الص متالجلوس 

  لحرمة المطرنتهاكا
  

MT 
 ساءابلِة على شفاه النِّلألنوثِة الذَّ

 شُ القصائدولطفلٍة تفر

 ِة بالحروبعلى طريقتها المكتظَّ

أنزُل من قمسأِة الر... 

  يلعنون الهواءللمجانين الذين
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طهم بالحياةلتور 

 ...أرسم قمراً بال جسد

 الذين نسوا طفولتَهمللمهاجرين 

 في الوطن

 ...خيلكريات من النَّشتري الذِّأ

 ...قال صاحبي

تْ دجلةُ الخيرُأجهض 

 ةبريتحت اإلقامة الج والفراتُ
  

MU 
 يحُل في الرِّأتوغَّ

 اأحصدلهةآلمن عتبة ا وضاءرتعاشَ الض... 

تي للعاصفةأفرشُ ألوهي...  

  رحلتي تبدُأ ...ُلما أتوغَّوكلَّ

 ...َل صاحبيقا

 وأنتَ كاهن المعنى، هارلن يزوَل النَّ

من بابَلالص يترنَّ كنهٍر... اعدمن الد مح  

  

  

  

ŽÚ^âá^< <
  .جل إلى فحولة الرإشارةً... حافيال) ١(
 ام حسينة في عهد صدلطة العراقي من قبل السمنحتُ، وكانت  الحزبشارةُإ) ٢(

 .ي سبيل الحزبفاق الذين يموتون فلعوائل الرِّ
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ŽÖ^qĆßÖ]<î×Â<ğ̂ŠÝç< <
  

رتَكم تغي 

  نينوأنتَ السِّ

   يكتب الموتُ- وما بيننا -

  ُأغنيةً

  بين أزهارها

لةُوف الطُّتشع  

  -ق فَالشَّمن   صمتٌ–وما بيننا 

  وتسألُني

  !...؟رتَم تغيكَ

  لماذا الهبوطُ

  يعلو على قامتي

والغموض  

  يركُل دجلةَ

؟مريض والفراتُ طائر...  

  لماذا أبي

الممز قَ يأكُل رأسي  

  يوأمِّ

  تبحثُ عن وجهها

  ...؟ريقالطَّو... بين قلبي

  وتسألُني

  !...؟رتَم تغيكَ
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  المسافةُ

  مثَل الفضاء

  مستزرع لغتي في الشَّ

  جومنتماء النُّاأنا 

  ...وبعضي ليس لي

بأبجدي ورة النُّأركض  

  ومجالساً على النَّ

  أجمع األفقَ للمجانين

  - عراء أصدقائي الشُّ-

  ومن بعيد

  أنحني للحبِّ

  :وأقوُل

  !...خيُل لغتيالنَّ

  
  ٢٠٠٦تِْرلْبرغ، أسوج، 
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ğ]}_HÿÚ<ÿvßćßÖ]<ÏŁ^<đßÖ]<ÿÝ^‰æá^éŠ< <
  

M 
 ريقُ الوحيد لقافلتيالطَّ

   يهي أمِّ

 بقيتُ بال وطن، تْن رحلَحي
  

N 
رأسي ...باحفي الص ني بالنَّ، ينهضطالبومي 

 فوبال توقُّ، يله يعمُل في اللَّألنَّ فقط ...يٍءلش ال

 !...القتيل  العراقير ذلك اإلنسانيتذكَّ
  

O 
  يعرفون معنى الحرب هم الألنَّ

 رهابإلعلى قائمة ا ناءحاملين أسما، همونا بالجنونتَّا
  

P 
 :وُأنادي... أقفُ كثيراً، ريق إلى يديفي الطَّ

 ...؟؟غيثن مهل ِم
  

Q 
 هماِتكتبوا ديمقراطي تحت شمس العراق

مس سرقوا الشَّثم...!!  
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R 
 متمن الص أحلم بقليٍل

 ...كي أنام
  

S 
 اربينتصلح خمرةً للشَّ ال غةُ التي أفهمهااللُّ

   ادقَّلهذا منحني النُّ

 !...سيانوسام النِّ
  

T 
 س بغدادما أتنفَّكلَّ

ثوباً ممز وأصواتاً تدور، قاًأجد... 

ةَ أيٍد تحرثُ الجميعثم ،  

تشخر وعيون سمن التيب...!! 
  

U 
 ...طَ بيرتو، مسكين ذلك الجسد

 !!...لزعماء العالم جاربأنا حقُل التَّ
  

ML 
 ينتحر العالم، أخيراً

خيانة الهواء أمام...  

 الهواء يرفض المساومةَ

 مع غاز الخردل
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^Â_<°ee^ãŁi<×’ćßÖ]<êÝçr< <
  

  ...كلماتي العيون  على كي تحطََّ-م ليس لي سلَّ

  لتبقى السماء طريقاً

  وأبقى أنا

  ...أكون، حيثما كان قلبي

–  }المعنى بصوت الياسمين  تملكا ال يرى هسمإ{

-س

  خيْل،النَّ قُ فوقَ نوِرتتسلَّ من موِتها

  - نجمةٌ -ي بأسماِئها تُغنِّ وللغياب

  !...لٍم قتيْلمثَل ح يوال تختف

  

   وال أنتمي...أن أنتمي تْني العصافيرمعلَّ

   الهواء دمي؛أن تْني العصافيرمعلَّ

بذاتيوأن العراقَ يتيم   

  يحتمي -  بلى -وذاتي بذاتي 

  } تملك المعنى بصوت الياسمينمها ال يرى إ{
  واِدع وجه الستوزِّ للغيوِم

  ...تنحني وال

الموتَ ما يشتهيتطعم   

هذا البساطُ دمي -  القبر -  

  ...لبن العاصفةْهذا المكان به 

  ...بأسرارها ورروحها تنهُل النُّ

واقفةْ، امناوتبقى كأي...!  
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  قاطيعمن شهوِة التَّ  تخرجكأنَّ: المعنى

  وتأخذُ نور األفوْل؛

ُأنثى -بين الفراتيِن   المسافةَألن -  

  ؛...وأنتَ ربيع الحقوْل

  ...ِم للدصورةَ وال،  أنا...وأنتَ

  يشاركُني مأتمي  ذائب في كفِّ ليٍل

ِت-س  } تملك المعنى بصو الياسمينمها ال يرى إ{
  شمس الوقِت قلقي

-اخِل  في الد-أتوه ج  

  !...من أثداِء الموِت

  

   نخلةً...ور نخلةًيهبطُ النُّ

في قوافِل هذا الجسد  

  تحمُل األرض موتَها

-ى كر س - ؛مثَل هذا الزمان  

  كان صوتاً لوجهي

صوتاً يابساًغدا  واآلن للمكان...!!  

  

   تتوارى سوى أصواِتها يِحليس للرِّ

  جثثٌ ريقْبين قلبي والطَّ

   عن أنفاِسهاتبحثُ

  - بين الجثث -

  :لنا الحرب التْق... عبثاً

  هيقْلكم هذا الشَّ
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ِت-س  } تملك المعنى بصو الياسمينمها ال يرى إ{

ِت-س

  تحتَ أسرارها

  جلستْ نخلةٌ

  اوأن

  وواٍد

  لنا جرحها

  

  المكان رغبةٌ

   فجرها...نزعتْ ثوبها

حيرانةٌوالر وح  

  تحمُل موتَها

  

بين يديها، الفضاء  

  يِه على وجنتَيخطُُّ

  ...أسمها

  هار؛وجهها لغةٌ للنَّ

  رقاِت في الطُّ- ذُبحتْ -لكنّها 

  بأيٍد

ها من غبارأظافر...!  

  } الياسمين تملك المعنى بصومها ال يرى إ{
  ُلمعي تتنقَّ

  - تتوارى - تحلم مثلي 

  في جميِع الجهاتْ؛

  ليلُها نور، بِه
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  أحيا؛ وفيِه

  ماء دجلةَ

  والفرات

  

  ين، هذا الفراغُله نشوةُ الطِّ

  حيِل وللر- مكاناً حيل للريأخذُني

  ...كالم

للص باِح فراشٌ، وموجةٌطيفُه  

  !...المللظَّ

  

  في منامي

تَيفَّوى الضوء - روحي إليه -  

  ي أناويبكي أمامي؛ كأنِّ

تَقلَجئتُ من ميه  

  

  عليها

  مِسقميص من الشَّ

ييها تُصلِّتَقلَوفي م  

  ...جومالنُّ

للمكانحدها و -كتاب  -  

  مانذوب فيه الزي

  ها بيتُ فجٍرإنَّ

  ...لقلبي

  بين أعشاِبها
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  ...يكان حبِّ

ِت-س  } تملك المعنى بصو الياسمينمها ال يرى إ{

ِتس

  أدخُل

   مثَل- في كأِس الحبِّ

  ينب

يتوهفي المستحيْل ج...!  

  

تسبقُني للمكان مدن  

أنا فيها تراب  

أنا فيها زمان...  

  هنا ُأغنيتي:  األرضقالِت

  - مس في حليِب الشَّ-وتوارى 

الطَّذاِنك ائران...!!  

  

   تحتَ-   كالفجِر–جالساً 

  ...خيْلظلِّ النَّ

  حزنُه شمعةٌ

  وليٌل طويْل

  }نى بصو الياسمينمها ال يرى تملك المعإ{
  ةَ أعين ثم- وِء للض–على صدرها 

   لنلتقي- خيِل بأهداِب النَّ- ترنو

  -لي قظتي وتأمي  يا–ناديتُها 

  -لغةٌ أنا 

  - وليس لي -  سجنتْ بصحراِء الجليد
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   دجلةَ...فولة الطُّإالَّ

  –  في معزل- وبقايا قلٍب متعٍب

  

  على صدرها يغفو الفراتُ

ا جرىويستحي مم...  

   له ثرى-  لكن فيه دم الحسيِن

  وال... يغفو

النَّيتقر لعينَب وال- يِهوم   

  - كاألمِس -عيناه ترتحالِن 

ه -ِة هذا فراتُ الغاضري١( - نبع(  

جسد ببغداد  

   ثوب-وبرقُ ضياِئه 

  إلى القدس

ِت-س  } تملك المعنى بصو الياسمينمها ال يرى إ{
   عليه-  قبر–على صدرها 

  ظلُّ الغراِب

  ...وما توارى في يديه

  )٢( -امري  والس- موتى تُقاتُل بعضها 

 باٍق-هو اإلله   

م داعبيهتَقلَي...!!  

  

  على صدرها

  طوفُ ت- شاهدتُ أزمنةً

  وليس...  ولها–بفعِلها 
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  ...لها طريقْ

 مثَل-شاهدتُ وجهي   

   والقاتلين-ناقِة صالٍح 

  !...بال شهيقْ

  

  على صدرها

كان الصباح -ريد؛... كما ي  

العذارى حياء -يستريح   

  من الوريِد... يِهتَبضفَّ

إلى الوريد  

  

  سمها المعنىإ

  بصوِت الياسمين

  

  

  

ŽÚ^âá^ 
  . لكربالءسم آخرإ: ةغاضريال) ١(
  .ه من سورة ط- ٨٤ اآلية: امريسال) ٢(
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ŁÐñ]‚uş¹]<lç 
  

تحت المطر دخلتُ مع الحرِب حيداًو...  

أمشيوحكنتُ في شارع الر   

  ؛ي العراقُكأنِّ

بال شمعٍة،هناك ،  

  سقطتْ بغداد بين عيوني

  !!...قلبيو... لتزرع أطفالَها بين قلبي

  خيِلهنا ثياب النَّ... هناك

الفراِت غـريب وباب  

   وحيداً...غريبوكنتُ ال

  ...دخلتُ

  صرختُ بصمٍت

   أمامي...أمام حدائق موتي

  ي العصافير على زهرٍةتُصلِّ

  ويلتفتُ البرد في داخلي

  !!...ي معيويصلِّ

 حيثما تقتلُنا الغربةُ
ال يطمئن يقتلُنا هاجس  

ألنوايا بال ذاكرةْ الز...!  

الجهاتَألن   

  ...يُلقُه اللَّقميص يمزِّ

   أنا...يألنِّ
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  ياِحوللرِّ... ياِحساحٌل للرِّ

؛صاصالر  

حيداًو  

  رقاِتعلى صخرٍة في الطُّ

  لٍةعلى صخرٍة مبلَّ

  !...مِق بالدتَّعبيِذ المبالنَّ

  حدهاقُني دجلةُ ودخلتُ تُراف

  ائراتُ التي رفعتْ رأسهاوالطَّ

من ضجيِج السالم...!!  

  دخلتُ مع الحرِب تحت المطر

  عاِسيالمسني هذيان النُّ

  تُالمسني بغداد في نسمٍة

مشهاعلى ر...وطن   

  من بعيد

  

  
  ٢٠٠٦برغ، تشرين الثَّاني تِْرلْ
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  إلى محسن الرملي

  
  تَ غيمٍةحوأنا أركض ت

  ...تخون المطر

ةَ رياحتْثمتلعثم   

  !...وأخرى حبلى بالنَّوم

  ولماذا

  ...وبين كفَّي صرخةٌ ومساء؟

  الطَّريقُ بال نافذة

  )١(}ألن بكائي أمامي طويل{

ات روحيألنِّي عبرتُ على لغتي في ممر  

  - أنا القتيل -

  !...أنا الميتُ الذي ال يموت

 ها الفراتُ -والطَّريقُ إليكأي -  

 طبعاً -مقبرةٌ تضحك -  

   مثَل البنادق يوم رأتكوال ترتجفُ

  ...تودِّع أصواتَها بالسواد

وأم بغداد تودِّعك  

كلحم ديرة... تودِّع٢(والس(   

  والكلمات

  وال ترتجف
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ها القادمأي  

  من حيثُ ما ألتِفتُ

  وما التفتَتْ نجمةٌ

  !...ونادى رحيُل

  )رحيٌل يغنِّي(

  رناطةسرقَتني غ

  سرقَتني

  !...أنا الميتُ الذي ال يموت؟

  

  

  

á^ŽÚ^â< <
  .ملياعر محسن الرللشَّ }من لوركا إلى آخر{مقطع من قصيدة ) ١(

 .مليالر اعر رأس الشَّ مسقطُ، وهيقرية تقع شمال العراق: ديرةسال) ٢(
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     ٥.....  ................................................بقلم علي سعدون/مدخل

  ٧......... ..............................................................توطئة

٩..... ................................... بال رأسخلةُالنَّو...  أحدهجاتِّا بال أحد  

  ١٧..... ......................................................... أبيضصمتٌ

١٨...... ............................................................ل مبلَّشتاء   

  ١٩..... .................................................إلى عقيل علي/سندباد

٢٠...... ........................................................ من نورأنهار  

٢١...... ...............................................لى طاولة العالم عبغداد  

٢٣..... ............................................................ باردضوء  

  ٢٦...... ......................................................... فراغيخجٌل

  ٢٧...... ..................................................... آخرجهٍرتحت ِم

  ٣١...... .............................................ة جنوبيتحت عباءة امرأٍة

٣٢..... ........................................................ وأغنياتنجوم  

الًنشغم٣٣.... ...................................................... قبري كان  

  ٣٤.... .......................................................ومعلى النَّاً جالس

النِّقَّنحني النُّأخيراً م وسام ٤٥............ ...............................سياناد  

  ٤٧...... ............................................جومي النُّبين أعشابها تصلِّ

  ٥٤...... ........................................................وت المحدائقُ

ملي/ الذي ال يموتيتُأنا الم٥٦..... ............................إلى محسن الر  

  ٥٨ .................................................................المحتويات
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