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حطّـت اخلـــــسّـــــة في روض الـعـــــراق

وارتشـــــفـنا ســـــمَّـــــهـــــا مُـــــرَّ اsـذاق
واكــــتـــسـى العــــمـــرُ ذبـوالً صـــفــــرةً

فــــــــــغـــــــــسـلـنـاه بـال دمـع مُــــــــــراق
وألـفـنــا الـذلَّ يـجــــــــــــري أنـهــــــــــــرا

فــوق صــدر األرض في ســـيل دِفــاق
ودمــــــوعُ احلـــــــرّ تغـــــــدو يَبَـــــــســــــا

طمَــــرتـهــــا أرجل� مـن غــــيــــر ســــاق
أجــــبـ�ُ الصــــبـح ولّى القـــــهــــقــــرى

مـذ رضــينا الليلَ في حكـم الرفـاق?
أم قــــــــبـــــــــعـنـا نتـــــــــشـكّى بـؤسـنـا

? وسـناءُ الـشـــــمس مــــــدميُّ الـعنـاقِ
حــــــــالـت الـعــــــــزّةُ فــــــــينـا وارتـدت

عُـــريَـنا في صــــفـــرة أو فـي ازرقـــاق
بـيَـــــــدِ الـقـــــــهـــــــر حــــــــراب� ال تنـي

تُـسكـت احلـــــــرف إذا صـــــــوتُكَ بـاق
وعــــيــــونُ اsـوت جــــوعى تبـــــتــــغي

ضـــــــرسـنـا من قُـــــــوتِـنـاo �ّـا نالقـي

وذئاب الـغــــاب في عــــيـش الرضــــا
تتـــهــــادى مـــثلَ أفـــراس الـســـبـــاق

يشنـقــون اخلــيــر في دعـــوى الهــدى
وشـــريـفُ الثـــوب فـي نار احــــتـــراق

وشــــــــتـــــــاءُ الـشــــــــؤم ال يدري بـنـا
�تـــري البـــردَ عناقـــاً في اشـــتــيـــاق

جنــــــــرع الـزقّــــــــومَ فـي أرغــــــــفــــــــة
غــــــيــــــرَ أنّ السـمَّ أحـلى فـي اخلنـاق

صـلبــــــونـاo سلـبــــــوا خــــــيــــــر اsنـى
أخــــــــذوا الـدفءَ وشــــــــدّوا بالـوثـاق

يا جـــمـــوعَ الشــعـب جــوعـي شــرفـــاً
فـــــحــــيـــــاةُ اجلــــوع رمـــــزُ اإلنـطالق

ضــــــجّت اآلهـات تـهـــــفــــــو حـلُمــــــا
بـانـتـظـار احلقoّ يـبـــــــــدو فـي اsـآقـي

و�ـا اإل�ـانُ فـي الـصـــــــــدر جـــــــــوىً
واســـتــشـــاطت صـــرخـــة� لإلنـعــتـــاق

يا صـــفـــوفَ الـشـــعب رصّـــاً واحـــداً
يـتـــــوالـى شـــــأنَ ســــــيـل واندفــــــاق

فـــبــــزوغُ الفـــجـــر مــــحـــتـــومُ اللـقـــا
بـعـــــيـــــون لـم تذق حُـلـوَ السَـــــواقـي
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كـتـائـبَ الزهو قـد هيّـجتِ لي غــضـبي

كــــــــوّنتِــــــــه مـن دروب الذلّ والـرُعُـبِ
مــــيـــسيo ومـن عـــجـب أالّ  يسَ بـنا

أيامُـك الغــــولُ فـي ســــاح من الـكُرَب
ســيــري على حِــمَم األشــالء تقــذفُــهــا

فــي كــلّ آونــةٍ نــار� بــال حَـــــــــــــــــــدَب
تبــجّـــحيo قــهــقــهـي في وجــه بلـدتنا

واسـتــعـرضيo زغـردي للذلّ والـشـغَب

 ـوزُ لـوثّـتِـــــــــــه فــي ثـورة سُـــــــــــرقـت
بانـت مـــهــــانتُـــهــــا بعــــثـــا بال نـسب

�واللـصُّ في بغـــداد للتـــاريخ مـنتـــهِب
وهـمُّ ســـــــــــــرّاقــكـم فـي أرذل الـنَــهَـب

ال حـــبّـــذا ثـورة� مـــدَّت ســـحـــابـتَـــهـــا
تغــشى العــيــونَ بأســتــار من احلُــجُب

آذارُ جـــــــئتِ بـه  ـيــــــيـعَ مـــــــســــــألـة
ووحـــدةُ الصـف¦ في أثوابهـــا الـقـــشُب

هرّأتـهــا فـــاســتـــبـــانت حــيّـــةً زحـــفت
فـي ملـمـس ناعـم األلـفـــــــاظ واخلُطـب

ال تنـســيِـنَّ الشـــتـــا والليـلُ في ظمـــأ
للـنفـط يُدفــــئُــــهo والنـفطُ فـي صــــبب

تبـكي صــــفــــائـحُــــه العـطشى بـذلتـنا
ســـتّ� يـومـــا ســـهـــرناها مع الـعـــجب

وأجـــــملُ الـفــــضـل حلم� من مـــــزارعـنا
أهـديـتـــــــمــــــــوه لنـا بـاsـوت والعـطـب

ال تنكـري صــفــرةَ الســحـناء إذ برزت
كـالشـمس في خِـدرها غـابت ولم تغب

حـــــــتـى إذا أيـنعـت أزهـى مـــــــرابـعِنـا
دنّـســـــــتـمُ عـطـرَها الـزاكـي فـلم يَـطِـب

ودار فـي هامـنا دوّاُر مــــــخــــــبــــــثــــــةٍ
حـــتى ذهـلنا عن األنـســـاب واحلَـــسَب

وجـــاء مــيـــثـــاقُكم أحـــالمَ مُــخـــتـــبل
يبــــغـي اخلنوعoَ خـنوعَ القـلب والـرُكَب

كـــتــائـبَ الزهو إن عُـــدّت فـــضــائلـكم
جتفّ أنـهـــــارُنا حـــــبـــــراً sُـحـــــتـــــسب

تتـــرى مكاســـبكم بالـرعــد تصـــعــقـنا
وبعــــضُنـا كــــرة�o والبــــعضُ كــــاللّـعب

ســـارت كــتـــائبـكم باألمـس عــارضـــةً
أوهى اخلـيــوط إلى العليـاء والـشُـهُب

تخــــوّفُ الـناسَ واأليـامُ مُــــقــــســــمــــة
أن تـهــــــزمَ اخلـــــــوفَ باإل�ـان والـلهـب
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مــــاست كــــتــــائبـكم نـشـــوى بـزائفــــة
على الـوجـوهo فــالحت حــصـرمَ الـعنب

رنوتُ لـلشـــــارع الالهـي بدمــــعـــــتــــه
يــئــنّ مــن ثِــقَـــل الــرايــات والــوصَــب

في كـلّ شــــهـــــر تُـواتينـا ســــيـــــولـكمُ
لتــزهـقَ األرض بالتَــصــخـــاب والنُوَب

كـلّ الشـــــــهـــــــور ألفـنـاها مُـلـطَّخـــــــة
وأرذلُ العــمـــر في مُــســتـــرذل احلِــقَبِ

كـــــــتــــــــائـبَ الزهـو زيـديـنا عـلـى وَرم
لن يطـفحَ الكيلُ فـي مــيــزاننا اخلــرب

فـي كلّ زاويـة صكّـت مـــــســـــامَـــــعنـا
هالهـل� تعـــتلـي من خـــيـــمــــة العـــرب

تـبـــــــــــجّـح� �ـأل األشـــــــــــداقَ فـي هـدر
نحـــوَ التـــحــرّر بالـتطبـــيل والصَـــخَب

وا ضّـيـعــةَ العُـرب إن كـانت خـيــامُـهمُ
مـــأوى اخلـــديعـــة والتـــزييف والـطرب

هذي اإلهـازيجُ لـن تبـــــقـى لنـاعــــقـــــة
من قـبلُ مـادت على وشيٍ من الكذب

عـن أيّ مـكـرمــــــــةٍ تَـروي مـــــــــآثـرُكـم
فتّـشتُهـا - جاهداً - رأسـاً على عقب

هـنا اجلـنوبُ وفـــــــيــــــه ألـفُ نائـحــــــة
وذا الشـــمــالُ يعـــاني احللـفَ في ريَب

�هنـا قــــبـــــور� وأيتــــام� ومـــــســــغـــــبــــة
وهاهـنا فــــجـــعــــة� علـى الدم السَــــرِب

إنّي هنا - ليتني أعـمى بال عَضُد - 
أرى الدلـيل عـلى أســـــيــــادنـا النُـجُب

هذي فلـسط�ُ للـتــشــريح مُــضـــجَــعــة
ودُمّـــرت ســـاحُـــهــا بـالهـــتك والسَـلَب

مــاذا فـعـلتم لهــا من غــيـر أبـواقكم?
جنــــاســــةُ الثــــوب رمــــزُ اإلثم واجلُـنُب

هـذا الســــــالحُ وقـــــد عــــــشنـا آللئــــــه
حـرب� عليناo عـلى األعـداء كـالقـصب

كــتــائـبَ الزهو مــا في الـقطر مظـلمــة
إالّ وكـنـتِ لـهــــــــــا شــــــــــرّابـةَ الـنـخَـب

خنـقتِ فــــينا ســــبـــيـل النـطق من كَـلِمٍ
حــتى اغــتــدى صــوتُنا للمَـ� والذهب

إذ أقــبلت زمــرة التــضليل في حُــشُــد
رشّت وجـوهَ الورى في سُــمّـهـا العـذب

وصـــــادحُ احلقّ قـــــد كُــــمّـت مــــالحـنُهُ
يخـــفي قـــصـــائدَه كـــاجملـــرم الشَـــغِب

حـتى اشـتـريتِ ارتزاقَ الشـعـر منطلِقـا
ليالً على اللـهo صبحـاً في حديث نبي

رزيّـةُ الشـــــــعــــــر بـأسم الـفـكر ردّدهـا
اsــارقـــــــــــــــون عــلـى األديــان واألدب
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كــتــائبَ الفــضل لـن ننسى مكـارمكم
مـنّي عـلـيـنا ²ـاتـهـــــــوَين مـن حَـــــــبَـب

�حــيث الـكروشُ على األبـدان راقــصــة
رقصَ اsغـــول على األجــداث والـكتب

كــتــائبَ الـفــضل إن �ضِ احلــديـثُ بنا
تـتلُ الـرزايا الـرزايا تُـحـــــفــــــةَ الرَهَـب

رزيّةُ الـوحـــدة الكبـــرى يـصـــاحـــبُـــهـــا
طولُ الـلســـان كـــحـــبـل أســـودٍ جـــرب

حــــريّـة� في مـنام الـشــــعـبo والهـــــفي
على الرؤى غـطست في عــالم الغــيب

واإلشــتـراكــيّــةُ الشــبــعى على سُــحُت
تؤوي اجلــــيــــاع بـأهواء من الـسُــــحُب

يا قـــــوَّة الـله فـكيّ اجلّـــــور عـن بلـدي
وثبّــتي الفــجــرَ باألســبــاب في الدُرُب

جــدّي على الظلـمo هدّي كلّ قــاصـمــة
وكـفكفـي الدمعَ من أجـفـان مُــضطرِب

±π∑≤ØµØ≥

-užUD&«Ë lOÐd&«
أربـيـع� والـفــــــــــاقـــــــــــراتُ قــــــــــواطـرْ

والــرزايــا مــــــــــــــــــا بـ� آتٍ ونــاطــرْ?
أيّـهــــــــا الـشــــــــؤمُ ول¦ وجـــــــــهَكَ عـنّـا

مـــــــــا ألـفـنـاكَ ربـوةً لـلـبــــــــــشـــــــــائـر
لـم تـعـــــــــد تـســــــــــتـــــــــقـي اsـآثـرَ إال

مـــجـــدَ زيـف تضـــيع فـــيـــه اsـفـــاخـــر
أيُّ فـــــخـــــر عنـد الربـيع لـيــــســـــمـــــو

بـاخـــــتــــــبــــــال وراء مــــــدية جــــــازر?
يـرتـدي ذلّ كـــــــــســــــــوة مـن نـفـــــــــاق

خـلف ســــــيـف تنـمــــــو لديـه اsـقـــــابـر
ويتـــيـــه القــصـــيـــد فــيـــه امـــتــداحـــا

يا لَـذلّ القــــصــــيـــــد يُشــــرى لكـافــــر
يســـقط الـشــعـــرُ في هـواه فــتـــســـري

حتـت نابَـيـــــه لـســـــعـــــة� فـي احلـــــرائـر
فــــــــيــــــــمـلّ الربـيـعُ عــــــــزفَ حلــــــــون

نافـــــقـــــاتoٍ والـفنُّ ســـــوق� لـتـــــاجـــــر

يا لَـدرب �شـــــيـــــه خـــــزيـا وبيـــــعـــــاً
بـالدنـانيــــــر شــــــارياتِ الـضــــــمـــــائـر
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لـيس غـــــــيــــــرُ الـهـــــــوان فــــــوق ثـراه
يـتـلوّى مــــــــا بـ� ظـلـف وحــــــــافــــــــر

صـنــم� يـذعـــــــــــــر احلــــــــــــــديـثُ لــديـه
هــل يـواري ســــــــــــــــوءاتِــه ويــكـابــر?

وهْو جــــزّار� يخــــدع األرض ســـمــــحـــا
وبـخـــــبث يـبـــــغـي ابتــــــزاز الســـــرائـر

لــــكـــــأنّ الــــربـــــيــــع ذبـــــحُ قــــلـــــوب
يـتـــــــــــــعـلّــقـنَ نـزوةً ²ـغـــــــــــــامـــــــــــــر

يا نـعـــيقَ الـغـــوغــــاء مـــرحــــاك عـــزّا
إحــــمــــدِ العــــرشَ مُـكرِمــــا بـاجلــــواهر

�ــــنـــــح اsَــــ�َ بـــــاأللــــوف و�ـــــضــــي
يـحـــــــــمـلُ الـهـمَّ عنـكـمُ والـضـــــــــرائـر

إنـه الواهـبُ لـليـــــــتـــــــامـى حــــــيـــــــاة
واأليـامـى يُـعــــــــــيـــــــــدُهـنّ بـواكــــــــــر

لـن  ـوت اآلفـــــــــــــاق مــــــــــــادام نـورا
ويُـفـــــدّىo والـقـــــهـــــرُ لـيس بـضـــــائـر

لـيس غــــــالٍ عــــــداه يـوقِــــــد حــــــربـا 
ويُحــــيلُ الـضلوعَ فــــيضَ مــــشـــاعــــر

في عــــيـــون األطفــــال حـــتى تـهـــاوَوا
بـ� عــــــينـيــــــه كــــــالـدمى ال األزاهـر

وشــــيــــوخُ الـعــــراق عــــادوا شــــبـــــابا
بـ� زنـدَيــه والـنـســــــــــــاءُ ظـهــــــــــــائـر

 �أيّـهــــــــا اخملــــــــبــــــــرون يـكفـي هـراء
فـــالتــــقـــاريرُ - هشَـــًة - ال تـســـافـــر

وحــــديثُ الـعــــيـــون لـو كــــان أعــــمى
ربّمـــــا كـــــان طائـفــــا فـي احملــــاجـــــر

فـــــــــــــوراء الـصـــــــــــــدور مـنّـا قــلـوب
ووراء الـقلـوب منـكـم عــــــســــــاكــــــر 

هـي - واللـه -  أل الـنفـسَ خـــــوفـــــا 
فــــــتــــــغـنّيــــــه لـثــــــغــــــةً ال حتــــــاور 

فــــــاذا شـطّ مَــــــعــــــثَــــــر� من بـيــــــان 
بــادَ أهـــلــون رُضّـــع� وأكـــــــــــــــــــــــــابــر

) ظلمُــــه والضــــحــــايا فــــاق (نيــــرونَ
مــن ريـــاض وأجنــم وبـــيــــــــــــــــــــــــادر

وضـــــــــــراعــــــــــاتِ أعـ�ٍ لـفَـــــــــــراش 
وخــــــــالخـــــــيـلِ أغــــــــصن وأســــــــاور

وابتـــــســـــامـــــاتِ غـــــفـــــوة هـي أدنى
لشــــجـيّ يقــــتـــات قــــيــــحــــا لغــــادر

كــهفُ شِـــدقَــيــه قــهـــقــهــاتُ ســفـــيــه
وعــــــــــــتـيّ خــلـف اجلـنـائــز ســــــــــــائـر

يذبـح الشــــمسّ آمــــراً: صــــفّــــقـي لي
وارفـــــعــــــينـي فـــــوق اإللـهo أصـــــادر

كــلَّ زهــرo وكــلَّ غـــــــــــــــــــصــن طــريّ
بشـــــعــــاري: مـــــا كــــالـدراهم ســـــاتر

ظـلُّ ظـلّـي أنـتـمo وقـــــــــــربـانُ سـطـوي
وكـــــالبـيo وفي ســـــيـــــاطـي حـــــوادر

أيـنمـــــــا ســــــار وجـــــــهُكـم جتــــــدونـي
صـــــــــورة أو أهـزوجـــــــــة أو جـــــــــرائـر
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يـا فـــــداءً للـقـــــادســــــيـــــة مــــــيـــــدوا
للـعـــــراق اجلــــديـد بعـــــثــــا يـغــــامـــــر

أوَ أســـــمـى من اsـغـــــامـــــر مـــــوتـا? 
أوَ عــــرشي عـلى العــــراق يقــــامــــر? 

حـــــبّــــذا أنـتمُ اســـــتــــفـــــقـــــتم بـزندي
وتـعـلّـقـــــــــــتـم وطــأتـي بـالـذخـــــــــــائـر

آهِ يـالـيــلُ مَـــــــــــه حــــــــــــديـثــك عـنّـي
فـــــبــــســـــمـع اجلــــدران وحـش� يؤامـــــر

هـاهـو اخلـطـوُ فـي اsـتــــــــــاهـة إمّــــــــــا
يـصــــــمتِ اsـرءُ خـلســـــــةً في احلـظائـر

واألفــــــــــــــــــــــاويــفُ نــادبـــات� بــنــزف
والصــــبـــاحـــاتُ مُـــثــــخناتُ اخلــــواطر

واحلـكايـاتُ رحــــــبــــــةً يتــــــبــــــرقَــــــعــ
نَ ليــــاليــــهــــا حـــافــــيــــاتٍ حـــواســــر

والـفــــــــــــضـــــــــــاءُ اsــرهـونُ بـ� ديـاجٍ
يـتلـوّى مـن زيـف نثــــــــر وشـــــــاعــــــــر

لـكـأنّ الـنـجـــــــــــوم ثـكـلـى خـــــــــــوابٍ
وكـــــــأنّ الشـــــــمــــــوس دون بـصــــــائـر

فـــــتـــــقـــــام األعـــــراسُ رغـمَ البـــــاليـا
وعلى الـدم عـرشُ (فــرعــونَ) يســامــر

في ســـعــــيـــر الطوفــــان حـــتى ار يـنا
فــــــــــرقـــــــــصـنـا عـلـى الـرؤوس دوائـر

) العق�o واجلـــواســـيـ حـــيث (فـــرعــونُ
سُ رمــــــاح�o واحلــــــارســـــــون زواجــــــر

) ســـــارياo واألهـازيـ يا لَ (فـــــرعــــونَ
جُ نفــــاق�o وفـي الصــــدور مـــجــــامــــر

يحـــــمـل البـــــعـضُ صـــــورةo يتـــــدلّـى
حـــــبلَ طاغـــــوتo والرســـــومُ ســـــواتر

مـن يـظـنُّ احلـــــــــيــــــــاةَ تِـبـنـاً ومـــــــــاءً
ودنــانـيـــــــــــــــــرَ زائـفـــــــــــــــــاتٍ بَـوائــر

فـــــهْــــــو والعـــــارُ إخــــــوة� ثمّ يـخـــــزى
وعـلى الـوجـــــــه لـطخـــــــة� مـن مـظاهـر

وضـــمــيـــرُ األحـــرار يبـــقى عـــفـــيــفـــا
وضـــمــــيـــرُ األوغــــاد يبـــغـي التكـاثر

أيّهـــــا اجملـــــدُ مـــــا لـعـــــزمكَ يـنأى? 
أألنّـا نــرتـاض بــ� احلــــــــــــــوافــــــــــــــر

كـــــــــرجــــــــال مُـــــــــعـــــــــبَّــــــــئـ� هـواءً
أو بـغــــــايـا تـقــــــاد بـ� الـفــــــواجـــــــر

أو رخــــــــاصٍ �ـشي الـفــــــــراغَ سـنيـنـا
أم ألنّـا نتــــــــخَـــــــفّـى كـــــــاجلـــــــآذر? 

أم ألنّـا نـهــــــــــــوى نـصـــــــــــفّــق لـلـطـا
غــوت ربّا يحــمــيــه بأسُ الدســاكــر? 

�فــــــتـــــــركنـاكَ عنـد قــــــوم صُـــــــفــــــاة
وكـــــــــــرامo ومـــــــــــؤمــنـ� قـــــــــــواهـر
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يـحــــــمـلون احلـــــــيــــــاة دهـراً فــــــدهـرا
ويـزجّـــــــــــون رمـلَـهـم فـي احلـنـاجـــــــــــر

ويـحــــــيـلـون جــــــرحَـــــــهـم أغـنيـــــــاتٍ
لـعــــــيــــــون الربـيع حتـت اخلــــــواصــــــر

ويـربّـون لـلـشــــــــــــهـــــــــــامـــــــــــة جُـنـداً
ونســـــاءً يـشـــــحـــــذن حـــــدّ اخلنـاجـــــر

وأكـفُّ البـــــــالد تـشـــــــحـــــــذ مـــــــوتـا
وحـــــــــــرامَ األمـــــــــــوال مــن زنـد نـاثـر

أيّـهـــــــــــــا الـالهـثــــــــــــون خــلـف رنـ�
هل يـذوق األدرانَ غــيـــرُ الصــراصـــر?

�أدمــــــاءُ األكـــــبــــــاد أرض� وقـــــصــــــر
أم حــيـــاةُ األكــبـــاد قِــشـــر� لقـــاشــر? 

آهِ شـــــــــــعـبَ الـعــــــــــــراق إيـرانُ هـذي
أين(كسرى)منهاo وفـيكم (قياصر)?

تـعِـــــسـت حـــــربُ مــــــسلـم ألخـــــيــــــه
والـصــــــهـــــــاي�ُ يـهـــــــدمــــــون اsـنائـر

آهِ يا مـــــجـــــدُ فــــاقـــــعـــــا صـــــرتَ sّا
قـــــد رأينـاكَ صـــــفــــقـــــةً لـصـــــغـــــائر

ورمــــــــــــــــــــيــنــاكَ فــي الــدروب ألنّــا
لـم نعــــــد إال شــــــعــــــرةً مـن ظفــــــائـر

فـــــــــــعـــــــــــدَونـا نَــنـمُّ كـلَّ حـــــــــــديـث
) شـــــارةً بـاخلنـاجـــــر مسّ (فـــــرعـــــونَ

عـــــجـــــبـــــاً لـلعـــــراق تـابوتَ مـــــوتـى
ويـقـــــود الشــــــريفَ حـكـمُ العـــــواهـر!

عــــــــجــــــــبــــــــاً ذَلَّ واألوائـلُ كــــــــانـوا
جـنـحَ عـــــــــزoّ فــــــــأبـادوه األواخـــــــــر!

عــــــجــــــبــــــاً مـــــاد والـنـفـــــوسُ ظـوامٍ
بيَـــد الرمـلo وهْي شـــمسُ الهـــواجـــر!

والـفــــــــراتان هـبــــــــوة� تـتـــــــســــــــامـى
كـــــــــيـف تُـرخـى لـوارد أو لـصـــــــــادر

والـفـــــــــراتـان حـــــــــرفُ حـقّ وإلـهـــــــــا
مُ بـطـوالتoٍ واsـعــــــــــــالـي دفـــــــــــاتـر

والـعــــــراقـيُّ كـــــــاتـب� والســـــــمـــــــاوا
تُ يـراع�o والـنـازفــــــــون مـــــــــحــــــــابـر

أيُّ نـصـــــر واsسـلمـــــون ضـــــحـــــايـا?
وَي كــــــــــــأنّ األنـام قـــــــــــــربـانُ نـاذر!

�إســــــتـــــــفق يـا عــــــراقُ هـذا ابـتــــــالء
من يَـنمْ فـــــيـــــه خـــــشـــــيـــــةً أو يـناور

فـــــــهْـــــــوَ شـــــــيـطان� أخـــــــرس� ودعـيّ
لـيـس مـنّــاo وبـئـس مـن ال يُـثــــــــــــابـر

فــي دروب الــربـيــع مُــــــــــــــــــرّاً وبــذال
يـدفـع اجلـــــــورَ لـيـلَـه والـســـــــحــــــــائـر

يـجــــــهــــــر الـرأي للـحــــــيـــــــاة ويزهـو
بـدمـــــــــاء تـســـــــــمـــــــــو لـديـه اsـنـابـر
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تــرفـع احلــقّ رايــةoً والــطـواغـــــــــــــــــيـــ
تُ ازدهــاق�o واsــؤمـنــون مــــــــــــــــــآثــر

آهِ شــــــعبَ الـعــــــراق يـخـــــزى بـقــــــاء
أن نـرى الوغـــــد هـازئـاً بالـشـــــعـــــائـر

واحلــــــــثـــــــــاالتُ يهـنـؤون بـسُــــــــحـت
والشــــريفُ الـغـــيــــور أعــــمى وحــــائر

آهِ شــــــعـبَ الـعــــــراق حــــــســــــبُـكَ ذالّ
واصطـبـــاراo فــــالفــــجـــر مُلـك� لثــــائر

±π∏±Ø¥Ø≤∏
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يزلـزلنـي اللـيل فـي مــــضـــــجـــــعي

ويـربـدoُّ يـشـــــــــربُ مـن أدمـــــــــعـي
تـضــــــــــيـع لديـه الـدروبُ كــــــــــمـن

يُـدحــــــــــــــرَج مـن جــــــــــــــبـل أمــنـعِ
لـوادي الثـــــعـــــابـ� حـــــيث الـردى

ألـذُّ من الـعـــــــيـش فـي مَـــــــفـــــــزَع
وأيُّ أمـــــــــــــــــان يـعـــــــــــــــــانــقـنــي

إذا الشــــمـسَ تغــــربُ فـي اsطـلع?
أرى الـسُـــــــــــحـبَ تــكـتـضّ أدخـنـة

ويخـنق كـــــابوسُــــهـــــا مــــخـــــدعي
أســــــــــائـل عـــــــــزمَ األكـفّ فــــــــــال

أُعـــــرَّفُ كــــعـــــبـيَ من إصـــــبـــــعي
ويـشــــــــــــــبـح ظــلّـيَ فــي اsـنـحــنـى

عـلـى قــــــــــدَر اخلــــــــــوف �ّـا يـعـي
يـقـــــــــيّــــــــــدُنـي الـويـلُ فـي جلّـــــــــة

ليـــــخــــرسَ مــــفــــتــــاحُ حقّ مـــــعي
إلى القــاع أمــضي ســحـيـقَ اخلطى

كـــــــســـــــيــــــرَ اجلـنـاح بال مـــــــوقـع
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صـــــرختُ بـليـليَ: ال فـــــالفـــــضـــــا
ودربـي نـهــــــــوضــــــــان بالـهُــــــــجّـع

وصــــــــــوتـيَ مـــــــــــدرســــــــــة طـاsـا
تـغنّـي صــــــراحـــــــتُـــــــه مــــــقـطعـي

ورُبَّ حــــــــــــروف أsُـلـمُــــــــــــهــــــــــــا
بهـــــا كنتُ أســـــعى إلـى مطمـــــعي

تــهــــــــــــــــدّدُ بــالــنـار تــلــتـظُّ فــي 
جتــــــمّـــــــعــــــهــــــا الـغــــــادر اsُـمنـع

يـريـدون مـنـبــــــــــر صــــــــــوتـي لـهـم
وفــي كـلّ صــــــــــــــــدر �ـت أزرعــي

هـو الـصــــــــــوتُ يُـنـقـلُ رغـم الـردى
مـن الــشــــــــــــيــخ لـلـزوجo لـلــرضّـع

لـئـن شـــــــــــــيّـعَ الـظـلــمَ غــــــــــــرّيـدُه
فــــســـــوف يغــــرّدُ بـي مــــصـــــرعي

عــــجـــــبت لـهم يـســــفـكون الـدمــــا
بــســـــــــــــــــــــيــف األراذل والــلُّــكّــع

وال يـقــــــــــــدرون انــتــــــــــــزاع هـوىً
ولـلـمــــــــجــــــــد منـذورة� أخــــــــدعـي

هم الـقـــــهـــــرُ والضـــــيـمo أمّـــــا أنا
فكـنزُ احلــــقـــيــــقـــة مُــــســـتــــودعي

حتـــــيـلُ الرمــــــالَ صـــــخـــــورا يـدي
ويشـــفي اجلـــراحَ سـنى مـــبـــضـــعي

مــــحـــــال� أُزلزَل مــــهـــــمــــا طـغَــــوا
أتـهــــــوى اجلـــــــبــــــالُ ²ـســــــتـنقـع?

أُصـلَّب فـي الشــــــمـس حـــــتـى إذا 
تــطـهّـــــــــــــــــرتُ خــلّـدنــي مَــنـزعــي

تـركـت ثـيــــــــاب احلـــــــــيـــــــــاة ولـم
أطـأطئ جـــــــبــــــيـنيَ فـي مــــــوضـع

ولـم أمـــــدحِ الوغـــــدَ حـــــرفـــــا ولـم
أصــــفّـق لعـــــينـيــــه حـــــتى مـــــعي

فلـي مَـــحـــتـــد� يبـــتـــغـي رفـــعـــتي
عـلـى الـظــلـم والـكـفــــــــــــر واsـلـفـع

ولـوال وجـــــــــــــوه� تـبــــــــــــابــعــــــــــــة
لــسُـــــــــــــــــــحـت الــدراهــم واsــرتــع

يـبـــــيــــــعــــــون عـــــزَّ رجــــــولـتـــــهـم
ويُـردَون لـلـمـــــــــــهــــــــــــبـط األشـنـع

بـرقص الـعـــــبـــــيــــــد علـى جُـــــثَـث
تـبـــــــــــاع وتُـشـــــــــــرى بـذل الـنـعـي

ويـســــــــــتــــــــــبــــــــــدلـون الـدنـيّ ²ـا
يـحـــــــــــــقَّــق بـالـشَـــــــــــــرف اsـقــنـع

لـكـانـت لـيـــــــــالـيّ ســــــــــاطـعـــــــــة
وأهـوى الــظـالمُ عــلـى الـتُّـــــــــــــــبَـع

ألنّـا نـخـــــــــــاف حــــــــــــوافـــــــــــرهـم
نــلــصُّ األحــــــــــــــــــاديــثَ بــاألدمــع

2122



ويــرقــص حــيٌّ عـلــى مـــــــــــــــــــيّــت
ويـنــدبَ مَــــــــــــــيْـت عــلـى اsــدّعـي

كــــــــــأنّ احلـــــــــــيــــــــــاة إذا تـزدهـي
وجـــــــــــــــــــــــــــــوه� تُـــرَكَّــع لـــلـــرُكَّـــع

ونـزفُ الــدمــــــــــــاء بــأشــــــــــــالئــنـا
حُـــــــــبــــــــــابُ سكـارى عـلـى بـلـقـع

يـبــــــــــــابـاً تــؤولُ الـنـفــــــــــــوس إذا
تــنـاســت مـــــــــــــــداهــا إلـى األرفــع

أعـــــــــزّاءَ كنّـا فـلـمّـــــــــا اعــــــــتـلَـوا
ســــقـطنا اعــــتـــــســــافــــا ولم نُـرفع

وصــــــرنـا نُمـــــــج¦ــــــد نعـلَـهــــــمــــــو
ونـلـعـقُ وغــــــــداً وضــــــــيـعَ الـدّعـي

وظــلّــت تُــقـــــــــــــــــــبَّــلُ كــفٌّ هــوت
عـليـنا اجــــــتـــــراحــــــا ولم تـشـــــبـع

هـو الــقـطـعُ لـلــزنـد أولـى لـهـــــــــــــا
وكــفُّ األذلّـــة فــلْــتُـــــــــــــــــــــــقـــطــع

يُـزلـزلُـنـي الـلـيـلo كـــــــــــابـوسُــــــــــه
ويـرجتُّ فـي صـــــــــــدريَ اsُــقـــــــــــمَـع

يـعــــــــذّبـنـي الـعــــــــارُ مـن سَــــــــوءة
تــلـوح عــلــى أنــفـيَ اsُــجـــــــــــــــــدّع

أهـاب أراجـع مـــــــــــشــــــــــــهـــــــــــدَه
لــئــــــــــــــــــــــالّ يـــجــنَّ فــلــم يـــقــلــع

وأمــــــضي عــــــذابيَ فـي غـــــصّــــــة
وأغـــــــــــــرق بـاألدمــع الـضُـــــــــــــرّع

فـــأبـسط وجـــهـيَ عـــرضَ السَــــمـــا
ولـكـنّ وجـــــــــــــهـيَ لـم يـشـــــــــــــفـع

? مَـــــــــــــرحــى لـه يُـزلــزلُـنـي الــلـيـلُ
يعـلّمُـني الـســــيـــــرَ من مـــــوقـــــعي

ســـــأمــــشـي العــــذابَ بـخــــاصـــــرة
تُــلـوّى ائــتــنــافـــــــــــــــــا مــن اخلُـنّــع

هو اsـرءُ إمّــــا اســـــتــــقــــام مـــــشى
وإمّــــــــــــــا تـلَــوَّنَ فـي الــبــــــــــــــرقـع

�ُــــْت ثــــمّ يُــــنـــــســــى بــــال أســــف
ويُـلــعـنُ فــي الـلـحــــــــــــــد واsــرجـع

أبـغـــــــــدادُ تـســـــــــري السـنـونَ بـنـا
عـلـى النـوم فـي الـريـح والـزعــــــــزع

كــــــأنّـا احلــــــثـــــــاالتoُ لسـنـا نعـي
ولـم نـعــــــــــرفِ الـذلّ أو نـســــــــــمـع

وإال sـــاذا عــلـــى غــــــــــــــــــــــــــابـــة
نـعــــــــــزّز لـلـوحــش مــــــــــا يـدّعـي?

فــكــيــف الــزالزلُ تـتـــــــــــــــــــركُــنــا
وبـابَ الـطـواغــــــــيـت لـم نـقــــــــرع?

أفـــــــيــــــقـي - ذلـيلـةُ - ال تـركنـي
لـزيـف الســــــــراب عـلـى األجــــــــرع
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حـنـانـيـكِ بـغـــــــــدادُ مــــــــــاذا دهـى
وكـنــا نـثــــــــــــــور بـال مــــــــــــــدفـع?

فـنُســــــقـطُ ظـلمـــــــاo ونرفـعُ عــــــزّا
ونـهـــــــدي الـعـــــــيـــــــونَ مـن اsـقلـع

أفــــيـــقي - ذلـيلـة - من مَـــجــــزع
يـردّ الــطـغــــــــــــــاة إلــى أجــــــــــــــزع

يـهـــــــــدُّ زالزل بـأســــــــــهـــــــــمــــــــــو
ويُـردي تبـــــيـــــعـــــاً ²ُـســـــتـــــتـــــبَـع

يــعــلّـمُــــــــــــــــــهــم أنّــنـا أمَــــــــــــــــــة
لـدى الفــــــجــــــر أطـهــــــرُ من مـنبـع

أبـغــــــــــــــدادُ إنّ اجلــــــــــــــراح ربـت 
ملـوحــــتـــــهـــــا في هوىً مُـــــفـــــجع

لـقـــــــد طـال صـــــــبـــــــر مـــــــرابـعنـا
وكـــــــدنـا نضـــــــيـع إلى األضـــــــيـع

تـرجُّ اsـقـــــــــــابـرُ أعــــــــــصـــــــــــابَـنـا
عـلــى الـضَــــــــــــــيـم واألرَق اsــوجِـع

فـنـحـــــــــــرث فـي الـيــمّ مـن بـؤسـنـا
ويحــــصـــدُنا ســـيـفُ مُـــســـتـــمــــتع

ولـوال بــقـــــــــــــــايـا فـــــــــــــــؤاد لــنـا
يُـصـــــــــــبَّـــــــــــر لـألمـل اsُـســـــــــــرع

لضـــاق احــــتـــمـــال احلـــيـــاة عـلى 
جـــــــدار جـــــــبـ�ِ الذرى اsُـصـــــــدَع

) لـن أفـق يا عـــــراق ف (جـنـكيـــــزُ
�ـلَّ الـنــجــــــــــــيـعَ مـن اخلُـــــــــــــضَّـع

أفـق بـالـصـــــــــعــــــــــاب عـلـى جلُُـب
فـــــــإن الـصــــــعـــــــاب هـوى الـطيّـع

مـــــــــحــــــــال� يـطـولُ الـهــــــــوانُ بـنـا
كـــــــــوارثَ تـســــــــعـى إلـى األفـظـع

وأنـتَ غــــــــســــــــيلُ قــــــــذارتـهــــــــا
وأنـت رجـــــــــــــاءُ الـغـــــــــــــد األروع

يُـــزلــــزلُـــنـــا الـــلــــيـــلo لـــكـــنّــــنـــا
سـننـهض فـي غــــــضـب مُــــــشــــــبَـع

نـدكّ مــــــــــعـــــــــــاقـلَ بـركــــــــــانـهـم
ونُـرجـــــــــــعُـــــــــــهـم لـلـخـنـا األوضـع

فـنـهـنـأ فـــــــــيــــــــــمـــــــــا خُـلـقـنـا لـه
وهـم (حــــــيـثُ ألقـت) بـال مــــــرجـع

±π∏±ØµØ∂

2526



…u³N&« UNÔ²Ò¹√ wÓ&UFð
تعـالَيo فــفي العـمـر تـسـري الرزيّة

بهـــذا الـدخـــان الثـــقـــيلِ الشـظيّـــة
وكـنـتُ أعـــــــــذّبُ فـــــــــيـكo ولـكـن

رأيت حـنايـاكِ جـــــســــرَ الـرعــــيّـــــة
تعـــالَـيo كـــرهتُ الدمـــامـل تتـــرى

صــــــديـدا تُذبَّـح فــــــيــــــه الهُــــــويّـة
وتُـطفَــــــأ كـلُّ الفــــــوانـيس حــــــتـى

تصــــيـــر الهُــــوية أغــــبى غـــبــــيّـــة
تعــــالَـي بصــــدركِ رحــــبـــــاً فــــإني

أحبّ انـدالق حـــــروفي اخلـــــفــــيّـــــة
بـكلّ الـلغـــــات لـيطـفـــــو أمـــــامـي

لســــانُ الـتــــالشي صــــريـحَ الطـويّة
وأعلم ســيــمـاكِ مــثلي اعــتــسـافــا

وأكــــثــــرَ شـــوقــــاo وأصــــدقَ نيّــــة
ولكـن تبـــيــــع� صــــوتك بخــــســـا

وتهــــويـنَ سِــــتــــرَكِ باسـم اsعــــيّــــة

تعـــالَـيo أذكّـــركْ كـــيف األغــــاني
? وكــيف النـكوصُ حــمــيّــة? دمــاءً

وكـــيف األمـــومـــةُ باعت فـــتـــاها?
وكــيف اخلــيـانةُ تـضـحى الـوفـيّــة?

تعـــالَـيo فـــوجـــهُكِ شـــاراتُ حـــزن
حتـنّ لـلـيلـة كـــــــــشـفٍ بـهــــــــيّـــــــــة

تخـــيّــرت عــينـيكِ غِّب افــتـــقــاري
لصـــدر يناجـي الشـــغــافَ النـقــيّـــة

فـــــــــأنـت بـرغـم انـهـــــــــزامِـكِ مـنّـي
بقـــــايـايَ عنـد احـــــتـــــدام البـليّـــــة

يـكـاد انـغـــــــــالق ضـلـوعـيَ يـغـلـي
²ـوّال ليـلـي احلــــــبــــــيـسِ الثـنـيّــــــة

وأخـــشى انكفـــاءَ لســـانيَ مـــيْــتـــاً
وصــدريَ كـهــفـاoً وجــرحي حــشـيّــة

أروم الـبـطولـةَ فــــــــيــــــــمـن ينـاغـي
جنـونَ مــــحــــادثتـي الهَــــرطـقــــيّــــة

ويـفــــــهـمُ دمــــــدمـــــــة الذلّ كـي ال 
تُـحـطّمَ آفــــــــاقُـنـا الـســـــــرمــــــــديـة

فــــإنّـي رأيت انـتــــبــــاذيَ فـــــخــــراً
وزقـــــــومَ هـذا اsنـام ســـــــجـــــــيّـــــــة

أراقب وجـــه الـصـــبـــاح بصــــحـــبي
لعـلّ شــــجــــاعــــا يـقــــول: خطـيّــــة

لقـــــد كــــبَّلَ الـقــــيــــدُ لـونيَ قَــــيـنا
فــــــــــــــجُــنّ بـأنـواره الــنـبـــــــــــــــويّـة
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تـعــــــالَي وقــــــودَةَ هَـبــــــوي اsُـعنّـى
نضـــر¦مْ علـى البكـم نارَ القـــضـــيّـــة

لِــنـــمــنــحَ خـــطــوتَـــنــا بــعـــضَ حــق
يـهـــــزّ خــــــالصــــــتَـنا الـبــــــشـــــريّـة

أشـكّ بــأنـا نــلـزُّ خـــــــــــــــيـــــــــــــــوال
وفي النـاس شــهـــواتُهــا الـغــجـــريّة

تـصـــــــول بذلّ الـوجـــــــوه لـتـــــــغنـى
وراء مــــــــــبـــــــــــاذلـهــــــــــا الـربـويّـة

تُـدحـــــرَجُ من أُفُـق العــــــزّ دفـــــعـــــا
لـوادي التـلـوّن البن الـبــــــغـــــــيّــــــة

 �وتـقــــــسـم إنّ الـبــــــغـــــــيّـــــــة بكـر
وإنّ الـبـكـارة أمـــــــــــسـت دنـيّــــــــــة

وإنَّ احلــــقــــيــــقــــة وهمُ اخــــتــــبــــال
إذا أثْـرتِ الـرقــصَ كـفٌّ غـنـيّــــــــــــة

 وت لـتــــحـــــيــــا اsـذلّةُ فـــــيــــهـــــا
وتُركــــعُـــهـــا القــــدمُ الهـــمـــجــــيّـــة

ومـن عـــــجب يـضـــــحـكون ونـبكـي
وراء رجــــــــــولـتـنـا الـورقـــــــــيّــــــــــة

ونـرطـنُ بـاسـم الـرئـيـس اsـفــــــــــدّى
ثعـــــالبَ جتــــعلُ مـنّا الـضــــحــــيّــــة

تعــــالَيo فـــإن الـهـــواجس أمــــست
بـهــــــــذا التــــــــوتّـر رطـبـى جنـيّــــــــة

فـــــــــمـــــــــا نـحـن �ّن تـدنّـى ولـكـن
بريـقُ الدنانـيـــر أســـدى التــــحـــيّـــة

لــوجـــــــــــــــــه زنـيــم وبــارودِ بـطــش
وسُـــــحـتٍ تقــــــبّلُـه التـــــبــــــعـــــيّـــــة

إذا الــروحُ والــدمُّ حلُــنَ جلَِــــــــــــــــــورٍ
) يُـرضى الشهـيّـة لعل (ابنَ صـبـحةَ

فـــــــإنّ الـعَــــــــراقـــــــةَ وهـمُ يـبـــــــاب
وإنّ القـــصـــيــدة تـضـــحى ســـبــيّـــة

تـعـــــــــالَـيo تـرَْي لـألنـام لـهـــــــــاثـا
وقـــــد أدركــــوهـا طريقـــــا جنــــيّـــــة

ســـرى الـطيش فــــينا نـشـــدّ علـيـــه
مــــــواضـعَ أقــــــدامِنـا احلــــــجــــــريّـة

لـدى كلّ لـيل مُـــــــقــــــابـرُ تخــــــفـى
عن الـصـــــبحo تُـثــــرَمُ آيـاً نقـــــيّـــــة

ومـن رام يبـنـي الـنزاهـةَ حــــــــقـــــــال
يهــــدَّمْ بـأشــــواك وغْــــدٍ قــــسِــــيّــــة

فــــال الـعــــقـلُ يدركُ صـــــمتَ هـدير
وال احلــــرفُ حُـــــجّــــتُــــه مُــــضَـــــريّة

ونـبــــــــــقـى نـداعــبُ آفــــــــــاقَ لـيـل
وفي الـفـــجـــر خـــفّـــاشـــةً عَـــشـــوية

تعـــــالَيo لـعلّ بـوجــــهك غُـــــســــال
لعـــــار السـكوت بـدربٍ شــــقـــــيّــــة
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هـي النـارُ تضـــــرمُ فــــــينـا ونبـــــقـى
بـدائرة الـثلـج نُعــــــدي البـــــقــــــيّـــــة

نُمــــزّق في الصـــدرo نَـمـــأل غـــيـظا
جـــــــــوارحَـنـا اsُـثـــــــــخـنـاتِ الـرديّـة

تـعـــــــــــالَـي لـنـنـزفَ كـلّ دمـــــــــــانـا
ونشــــحـنَ عــــزمَ الفــــعـــــالِ األبيّــــة

فـــيــــا ويلَ وجــــه الكفــــاح إذا مـــا
بـقـــــينـا نضـلُّ خطـانا الـفـــــتـــــيّـــــة

ويا ويـلَ صــــدر الـنضـــــال إذا مــــا
أراكِ تـنـاءَيـنَ خـــــــــــوفَ اsـنـيّــــــــــة

ويـا ويـلَ يُـتم الـعـــــــــراق إذا مــــــــا
يســــيــــر الرجــــالُ بـثـــوب احلـظيّــــة

�أيــــــا أمُّ هـــــــذا ثــــــراكِ ذلـــــــيــــــل
فـــغـــذّيه - يا أمُّ - ثديـاً ســخـــيّـــة

وهـزّيه - يـا أمُّ - مـن هـجـــــــعـــــــة
يـســـــاقطْ عـلـيكِ خــــــصـــــاال ثريّـة

لقـــد صـــرتُ أكــــره فـــيكِ وجـــودي
وأنـبــــــــذُ أدخـنـتـي الـلولـبـــــــــيّــــــــة

فـــــــــهـــــــــزّيه - يـا أمُّ - هـزّيـه إنـا
نـروم الـنـجــــــــيـعَ وقـــــــــوداoً هـديّـة

±π∏±Ø∏Ø±∞

ÊuM'« i³½ w. q#U#œ
وَتَرُ العين� لم يقطع نشيدَه
oبضباب �هي ذي أنت زجاج
oبينهما كم يتأرجح �برزخ

بالعيون النُجلِ في شمس التواصل.
oلم تُطيقي

oحتبس� اجلنحَ من عينيكِ أن يسفح نفسَه
فوق غابات الوطن.
هاهما عيناك - مثل األمسِ -
oُولكنّي افتقرت oشحّاذان

لم أعد أملكُ جنوايoَ وال ليلَ جنوني.
نضبَت حتى عيوني.

oوطريقي
أيَّ لون  نحُ اآلن اهتباالتِ الشفاه.

لم أعد أسمع منّي  تماتي.
oوالقصائد

لم أعد أفهمُ ما تعني القصائد.
مُعدمًا صرتُ وخوّافا وجاهل.
oإيهِ يا سك�َ عمري البربريّة
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حطّ في قلبيَ أكوامُ دمامل.
oوالوسائد

oهي في التُرب لدى موج السراب
ومغاليقِِ صناديق الهُويّة.
وأدÂُ الدار تصخابُ الدماء

يركلُ األجنمَ في صدر الهباء.
والنهاراتُ قواريرُ نفاق.

oوالليالي
تسكنُ اجلرحَ اختراقا باحتراق.

oأوَ من يكسر أبوابَ التذبذب
ويحطُّ الروضَ في صدر البراءة?

oأوَ من يفتح أبوابَ العراق
ويغذّيه استقامة?

oأرجتي أرفعُ أستار العيون
oوأرى األبيضَ أبيض
وأرى األسودَ أسود.

واحلُثاالتِ حثاالتِ البنود.
جاهداً أُهريُق سمَّ الذلَ في

oعزم اجلنون
o(إبنِ صَبحة) ألرى في

(إبنَ صَبحة).
 ±π∏±Ø±∞Ø±±

—U−¹û& ÁułË
مِن أجل مَن 

وقفَت خطاكَ بال رؤى? 
وتخوض في بِرَك الدماءِ 

عيونَكَ اsترمّالتُ من اجلحيم. 
قد كنت أعرف زغرداتِكَ في يديك. 
ها أنت تهوي خلف حفّار اخلنادق. 

وأراك - مُضطرّا - تهيمُ بخطوتيكَ لساحةٍ 
 oعرجاءَ نحو القهقرى

 oلكن جبهتّكَ الذليلةَ ال ترى
هذي األخاديدَ العريضةَ للورى. 

أهو الثرى? 
 oتهدّماsوالشيخةُ العجفاءُ تهتكُ بعلَها ا
 oتظلّماsشانق كرهَه اsوتدسُّ في حبل ا

أهو النهوض يكون في 
شيخ يقبّلُ كفّ طاغوت عليك? 
أيكون في طفل يُدلّ ألمّه الثكلى إذا 

لعنت مُسبّب ثكلها في اsنحنى? 
 oِفازةsيا مكفوفُ في عَبَث ا oَيا أنت
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oال عصاك هي العصا
وقَناك ليست بالقَنا.

ما أنتَ إال القشّ تعصفُه الزفيفoُ وال مطر. 
 oِمن أين يأتيكَ امتالؤك بالغسيل

 oِوأنتَ تسدرُ في الوحول
وراءَ مَن 

 oِيشري احلياةَ لعرشه
فوق النزيفo وال ثمر. 

نضحَت مياهَُك يا زمن 
ما دمتَ في جلَُِج الدماء تنوبُ عن كلّ العرب. 

 oالالفتاتُ السودُ في شؤم العيون
والقادمون بال كفن. 

سقط القناعoُ تعرّتِ األورامُ في 
شمس القوافل كالقصب. 

أين الغضب? 
هوذا اجلفافُ على اsآقي الشائهاتِ 

من اللسان اsُنعقِد. 
هي ذي الصدورُ بال سواعدَ فاتّئد?! 

ها أنتَ لإليجار في سوق الدماء 
 oْفاقلع عيونكَ  تلك

سرَّ النجاة من العطب. 
وانزع حياءَكَ تستمعْ 

جَرََس الذهب. 
ها أنت يا هذا حطب. 

 oَفاشدُد وثاقَك
 oُما عليكَ ²ن يعيش

 oُومن �وت
ومن أتى أو من ذهب. 

ما دمتَ في خَوض النجيع تنوبُ عن 
 oقدَم الدبب

 oأصمَّ ومُنتدَب oأعمى
لسُدى العراق اsُنتهَب. 

 ±π∏±Ø±±Ø≤±
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 oأيا صدرا

 oأراه الدهرَ مُنطلقا
خلطّ اجلبهة البيضاءِ في جَلَدِ 

كأن العالمَ السفليَّ في عينيكَ يَطّهر 
ويهنأ في حنايا ضلعِكَ األيسر. 

غسيلُ اsخّ موسيقى مغوليّة.
oتخاطبنا فماً أدرد
وتركلُنا فال نشتد

oلتزحفَ خلف بسمتِها النحاسيّة
أغانينا اخلوائيّة.

بديلَ اآلي واألشعار واألمثالِ تنتصرُ.
oُتبتكر oتدسُّ عزيفَها األفّاَق في األعصاب

حطامَ اsوتoِ ال تبقي وال تذرُ. 
 oُتراكَ هواك ينحسر

 ? وحدُّ السيف في األضالع يندثرُ

oعولُ الطاغوتُ بالزفّةsليمضِ ا
 oوكرباجُ الليالي السود ال يتعب

على من يدركُ الضفّة. 
 oوال أمواهُنا تشرب oفال نحيا

بقايانا التي تلعب. 

 oِوجهَُك الوسميُّ مربوطا إلى قَدم �غريب
ومشدوداً إلى اخمللوع من قيمِ. 

 oأصار سكوتكَ الثمَنا
 oِبدينار من النخّاس

 oيُنسي اللهَ والوطنا
لِيَعبدَ صوتُكَ الوثنا?! 

سرت حتت اخلنوع نياطُ قومٍ 
وقد أضرى بساحتِها النفاقُ 
فإن لم حترقِ الضاري رمادا 
يكون حطيبَها هذا العراقُ. 

 oأيا بلدي
كفى فَرَقا. 

 oأنارَ اجلبهة السوداء تدخلُها
 oلَقاsوا َ�َsألن ا

جناحا غابةٍ نكراءَ خضّوها على زَبَدِ?
 oوشاؤوها على كبدي

بال سَندٍ ومُعتقَدِ. 
لطيفَ الصنع يا من كلّما 

دهمَ البالءُ اsرُّ ما دَهَما 
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جلَته الرحمةُ الكبرى. 
أغثنا من كرابتنا 

فإنّ الكرب قد عظُما 
oوشاحا ما غزلناه
ووجها ما نصبناه.

 oأغثنا قبل سقطتنا
 oوريقاتٍ خريفيّة

من الغول الذي جثَما 
²ا كسَبت أيادينا 

وما ارتزقَت ليالينا. 
 oًأغث حقا

 oْتهشّمه خطى اجلالد
 oْعلى بغداد

 oعلى القمر الذي يأبى
لصوت احلق أن ينقاد. 
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oيا موالنا

تعلمُ أنّا أيتامُ اليد.
وعراةoً نغرقُ في بحر اsد.

فاهجع ملءَ عيونكَ بالنشوة.
oوالريحُ غوائلُها شيطانة oَالنورُ هشيمُك

وجب�ُ الشمس يحطمُه الدّجّال.
يترنُّح دجلةُ في زند فراتٍ سكران.

اsاءُ يُغَوَّره الدخان. 
 oوتُ جتلبَب بالشهوةsا

 oوتقمّصَ في الفجر األسود
 oزهرا معجونَ األلوان

 oملتوتا في شرَف احلرف على سندانة
يسلخُه قبل أولي اجلهلِ أولو األلباب. 

 oيا موالنا
أشهد أنّكَ ال تشبعُ من نهش األكتاف. 

تُتقنُ فنّ السَلخ قُبيلَ التشريح. 
تعرفُ كيف تُحيلُ السمّ جناحا في األعطاف. 

 oكيف الثكلى
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 oتُطلقُ زغردةَ الزُلفى
باسمكَ خوفَ التذبيح. 

oيا موالنا
ماذا تأمرنا موالنا? 

األرنب ليث�o والليثُ أرانب. 
وفضاءَ القرّادين مخالب. 

تخلعُ نعلَيناo وتُعرّينا. 
 oحتشونا ما ترطنُ فينا

 oصروعةsبعيون توابيتِ القطنِ ا
وحناجرِنا اsمنوعة. 

oيا موالنا
قسَمًا باسمكَ - تدريه عظيما - 

إنّك عرّافُ القرن العشرين 
 oتفهمُ من أعيننا

 oمن خبّأ في الصدر دجاجاً أو ديكا
 oأقسم إنّكَ تُحفةُ شعبٍ يَفديكا

 o(أنتيكا) َأحلفُ إنّك
في زمن ندرَت فيه (األنتيكا). 

oيا موالنا
من منّا ال ينهشُ أعصابَه? 
من منّا ال تلعنُه الصَدَقة? 

نرحلُ في العُتمة نوشي أوجهنا للوَيل. 
يرصدُ كلٌّ أحبابَه. 

 oنخشى أن نخرجَ من دائرة الذلّ احملبوب
بطالسمِنا اsرتزِقة. 

 oمن للحدَقة
 oإنْ بابُ الوسواس اخلنّاس على اجملذوب

من أحدثِ زنزانات (التكنولوجيا)? 

oيا موالنا
 oَتعلمُ أنّا مُنكفئون ومُنحسرون

ونكرهُ فنَّ الدبكة في الدم. 
تذكرُ قولك: 

من يتقنْ عِلماً غيرَ الدبكةِ نَدبكْ فيه. 
 o�هذا زمن

تسقطُ فيه األفكارoُ األقالمoُ األوراق. 
إنفحنا أوسمةً تنفخُنا غوغائيّ� بال أحداق 

و�اذجَ للسُوقة في األسواق. 

 oيا موالنا
ضع أعيننا حتت األبطَ�. 
ثبّت رؤوسَنا في الوركَ�. 
اجعل بدلَ األنف القدَمَ�. 

واألمعاءَ رموشاً وعصائبَ للعين�. 
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 oواغرس أذنينا أجنحةً تتدلّى حولَ الصدغ�
وخذ اإلحساسَ وعاءً وامأله بَالده. 

 oقل للتابع: كن فيكون
حيثُ تشاءُ حصيراً ووساده. 

 oيا مولى الغيد oيا موالنا
نهجسُ منكoَ ونهجسُ فيكoُ ونهجسُ عنك. 

 oلوال سرُّ هواجسنا اخملنوقة
لم تضرب عنقاؤك في الصِيد. 

لكنّ هواجسنا بدأت تنموo تشرقoُ تغدو 
جُمَالً وأناشيد. 

 oشرَعَت تكتضّ بعناقيد
معروشاتٍ فوق هالل العيد. 

 oيا موالنا األخرق
احلق يغنّيo ال يغرق. 

 oُال تُرهبُه األلوانُ الرعناء
 oُاألقدام العمياء

 oُاحلرباءُ اللفّاء
الكابوسُ األزرق. 

ال تأخذُه الكلماتُ الشوهاء 
 oتشرَبُ أكتافَ األزهار �ال تخدعُه أجنحة
تخفق حولَ القارورات السوداء. 

تطربُ للساحات اsعصوبة 
وتُدغدغُ ضلعَ اجلوفاء اsنكوبة 

تطعمُ أسياف األشرار. 

 oيا موالهم
�شي احلقُّ ويَعثر 
ينهضoُ يركض. 
يسقطoُ يزحف. 
يشكوo يضحك 
ويغرغرoُ لكن 

ال يُسلمُ حرفاً للجُرف. 
 oفلماذا يا موالهم

ال تترجّل عن فرَس الشهوة 
 oِقبل الطوفان

 oوقبل اإلعصار
وقبل الهبَوة? 
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كــــفى أعــــصـــابَـنا التَـلَف

بـزَيـف صـــــــــار يـنـكـشـفُ
سـنـون� قـــــــد حــــــــمـلنـاهـا

ولم يُـحــمَـل بهـــا الشـــرف
ســوى التــركـاضِ فـي ليل

يـضـــــاجـــــعُـنا ويـنـحـــــرف
ونـســــــــري حتت إمــــــــرتِـه

شــــيــــاها مــــا لـهــــا هدف
تـردّدُ نشـــــــوة حــــــمــــــقـى

و ضـــــغُـــــهـــــا وتعـــــتـلف
رمَــــوهـا جــــثّــــةً حَــــيــــرى

تُفــــسّـخُ صـــدرَهـا اجلــــيَف
وال زنـــــــــد� يــــــــالذُ بـــــــــه

وال ظـهـــــــر� فــــــيُـــــــرتـدَف
فـــــمـن للـوحش يُـبـــــعـــــدُهُ

ومـن للـريح تـعــــــتـــــصـف
إذا مـــا الـناس يدفـــعُــــهم

إلى الـنيـــران مُـــعـــتـــسِف

شــــــبـــــاب� بـيعَ والَـهَـــــفـي
تغـطّي عـــــيـنَه الـسُـــــجُف

قــــــــــــوافــلُ مـن حـنـايــانـا
بـنــهـــــــــــــر الــدم تـرتــعـف

�نضـــــيّــــعُـــــهــــا وال قَـــــوَد
يـشــــــرّفُـــــــهــــــا وال أسـف

�شــــــبـــــاب� ســــــاقـــــه وثـن
ومن عـــــجب لـه هتـــــفــــوا

وهــم فـي أنــفُـس هُــتـكــت
إلـى الـشــــــــيـطان تـزدلـف

قــطـيــع� عــنـد جـــــــــــــــــزّارٍ
يُـمنّـيــــــهـم إذا زحــــــفــــــوا

فــإن زحــفــوا لـه حُــصــدوا
وإن رجـــــعـــــوا ²ا نـزفـــــوا

أدينـوا ســــوءَ عـــــارهمـــــو
وآلَ اجملــــــــــدُ يُـنتَــــــــــتـف

حتـــــرّكُـنا خـــــيـــــوطُ دُمـى
إذا اsـذيـاعُ والـصُـــــــــحـف

حـــشَت أفـــواهَنـا اخلـــرسى
دمــــــاملَ لـيس تُـعــــــتنـف

لبـــــسنـا القـــــهـــــرَ تلفـــــزةً
تُـربّـيـنـا فـنـعـــــــــتـــــــــجـف
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أســــــارى عـند طـاغــــــوت
تصـلّي بـاســـــمـــــه النُـطَف

نُـيَــــــم¦ـمُ وجـــــــهَنـا شـططـا
إلـى من أمــــــــرُه اخلـــــــزَف

�ومَــــــــن أجـــــــنــــــــادُه ورَق
ومَن أســـــيــــافُــــه سَـــــعَف

لقـــــد ســــقطَـت رجــــولتُـنا
وإن لـم يســـــقـط الـقَـــــرف

ومـــــــــا زالـت قـــــــــوافـلُـنـا
عـلى اsـيـــــدان تُـنـتـــــشـف

وحـــــــــاديـنـا يخـــــــــادعُـنـا
بـأنّ النـصـــــر مُـــــقـــــتَطَـف

أال يـا حـــــــــادِ حــــــــدَّثَـنـي
ذبـيـح� مـــــــــا لـه كــــــــــتِـفُ

ومــــــبـــــقــــــور� تنـهَّـــــشَــــــه
غـــــــــــراب� نـقــــــــــــرُه أنِـف

وســــاح� أرضُــــهـــــا رَصَــــد
ألهـــلــــيـــنـــاo وتـــأتــــلـــف

فــــســـــادت كلُّ مـــــغلـبــــة
بـفــكـر زانـه الــتُـــــــــــــحَـف

وقـــــد ضـــــعنـا لدى نـفَـــــر
زبـانيــــــــةٍ إذا قَـــــــذفـــــــوا

ونـهّـــــــازين إن حـكـمـــــــوا
وكــــــذّاب� إن وَصــــــفــــــوا

وغـــــــــدّارين إن قـــــــــدِروا
وبـطّـاشــ� إن لَـطُـفــــــــــــوا

مـــــالحــــدةٍ إذا شـــــرعـــــوا
بدعــوى حتــتـــهــا السَــرَف

يُذيـقُ النـاسَ زيفُــــهـــــمــــو
بالءً بـعـــد مـــا ضَـــعُـــفـــوا

وأنسَــــوهم قــــضـــيّــــتَــــهم
فــمــا هبّــوا ²ا اكــتـشــفــوا

كــــــــأن الزَيـف يُـنـقـــــــذُهـم
من اخلـزي الذي ارتـصـفـوا

فــــجـــــاء الدمُّ يُـغــــرقُـــــهم
فما اعتبـرواo وما اعترفوا

وظنّـوا احلــــربَ أعــــراســــا
وإن لـلعــــــرس تَخــــــتطِـف

�لـئـن نســــــــقـطْ فــــــــأوراق
وجـــــودُ الغـــــصن ال يـقف

ولــوال نــشـــــــــــــــــرُ أوهــام
تُـــذلّـــلُــــنـــا فـــنُـــرتَــــشَـــف

sـا بقـــــــيَت نـواعــــــقُــــــهـم
يجـــاذبُ حلنَـهـــا السُـــخُف
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ومــــــا ظلّـت إذاعــــــتُـــــهـم
�ـزّقُـنـا بـهــــــــــا اخلَــــــــــرَف

فــال تـعــجب إذا انـهــارت
عــــزائمُــــهـم ومــــا هدفــــوا

ولــكـن نــحـن أفــــــــــــــــراخ
وجنـحُ النـســـــر مُنـصـــــرف

وعـــــــــزمـي مـــــــــالَـه سَـنـد
إذا إ�ــانـيَ احلَــــــــــــــــشَــف

وصــــوتـي مــــالَه جـــــسَــــد
ســـــوى بالـدمع يـلتـــــحـف

وهـاo إن األلـى ذبـحــــــــــوا
عـيـوني من دمي اغتـرفـوا

شــــــــــرَوا فـكـري وأبـنـائـي
وجــــــدراني ²ـا رجـــــفــــــوا

شــــــهـــــودي ذلُّ لـيـــــالتـي
وإخــــــوانـي ومن سـلـفــــــوا

يصـــبّـــر بـعـــضُنـا بعـــضـــا
بـأن البـــــــغـي يـنقـــــــصـف

ولم نـحــــمـل مــــشـــــاعلَـنا
بـلون الـفــــــجــــــر تـكـتنـف

ألن اsُــهــَل نـشــــــــــــــــــربُــه
بـــديــــنـــار هــــو الـــرَّشَــــف

يعـــــوّضُـنا الـثـــــرى حلـــــداً
غـــــــــريـبـــــــــا ذلّـه الـلـهَـف

فنـسكـت عَــــبــــرَ الفــــتــــةٍ
علـيــــهــــا احلـــــرف يأتـنف

ونـرطـنُ نِـصـفَ حـــــــــوقـلـةٍ
يخـــبّئُ همـــسَــهـــا الوجَف

�هـمُ األبـنـاءُ أكـــــــــــبــــــــــاد
وروح� جـــســــرُها الشَــــغَفُ

هــمُ اآلمـــــــــــــــالُ زيـنــتُـنــا
لئـن عــــقّـــوا وإن عـطفــــوا

ونـدري أن أعـــــــــتـــــــــاهـم
بـقـلــب األمّ يـعــــــــــــتـكـف

فكـيف الوغـــدُ يـدفـــعُـــهم
حلــــــرب لـيـس تنـتــــــصـف

يُــلـــذُّ الــوحـــشُ فــي أفُـــق
ويهـــــوي حتـــــتنا اجلُـــــرُف

جــــــدارُ الـظلـم نـعــــــرفــــــه
عـلـى البـنّـاء يـنـخــــــــسـف

ولـــــكـــــن رمـــــحُ أوبـــــاش
يُــهـــــــــــــــــدّدُنــا فــنـرجتــف

هـو اإلرهابُ يَـســـــحـــــقنـا
فـــتـــشكو ليـلَهـــا الغُـــرف
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لعلَّ الـفــجـــرَ يســمـــعُــهـــا
وربُّ العـــــرش يـنتـــــصـف

بــالء� حُــمَّ فــي قــــــــــــــــــدَر
ولـكـن مَـــــــــدَّه الـتــــــــــرف

وغـلّـفــــــــــه جـــــــــبــــــــــابـرة
وبــطّـاش� ومــنـحــــــــــــــــرف

²ـا كـــــــــسَــــــــبـت أيـاديـنـا
مـن الزلـفـى التـي ألـفــــــوا

وعُـــــــوّضْـنا تـوابـيـــــــتـــــــا
إليـــــهـــــا الدودُ يـخــــتـلف

وفــيــهــا القطـنُ يحــشــونا
ويـــنـــدفُـــنــــا بـــه الـــنـــدَف

ولـكن بـعــــــضُــــــمـــــا زنـد
نـلــوّحُـــــــــــــه هــو الـكــنَـف

يـؤطَـرُنـا أمــــــــامَ جـــــــــوىً
هـو اsـفــــــــتـــــــــاحُ واأللـف

ومــن ال يـــســعَ لــألســـنــى
فـلـألوحـــــــــال يـنـجـــــــــرف
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كُتَلُ البراقع في ضمائرها شفيف. 

النارُ من حطب النجوم على التخوم أجنّة� لم تكتحل. 
 oألياً تشقُ طريقَها حتت الرصيف

ال تندمل. 

يتزلّف الزمنُ اجلديد إلى التهرÃّ في الوالدة. 
) تزحف بالعبادة.  كلّ الشهور إلى هوى (نيسانَ

 oشيمة جتتنيsتنهلُّ من حبل ا
نُطَفَ الوحيف. 

) قد صار اجلنابoَ وآلَ كهفاً للشهادة.  (نيسانُ
صلّوا على سرّ القيادة. 

سجدَ الوجودُ لسُرَّة اsيالد في محرابها. 
افرش والءكَ ضارعا في بابها. 

امزُر أفاويفَ النفاس من التجلّي في الطَمَث. 
والعق أناملكَ النديّةo بالدنيّةo بالعبث. 

 oمن أيّ دّيجور يُضاُء بكِ التعرّي
 oيا ساعةً كشَفَت سفالتُها الهُوِيّة

 oفي صرخة الطلَق الدَعيّة
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أو حلظة التسَرّي?! 

 oرتَهَنsيا أيّها الوجعُ الدؤوبُ ا
 oما كنت آمل أن أرى خَلَلَ التحرّي

لُسُناً جتول رقابُها بخطى البالدة. 
 oذبوح تخفيها الوسادةsوقصيدةُ ا

وهوَت أمومتُها ²وج يُمتَهَن. 
 oالنهرُ ضيّعه الرغام

 o�وغطيطُ فوج اsدّع�َ مُسبّح
حدَّ النخاع اsنفطِر. 

حَلَك� تراكبَ من سَخام. 
 oثقلَت موازينُ الثعالب بالدعاء

بهوى الصراصر والذباب. 
لم يبق جذع شامخ� ال يلعقُ اإل�اءَ في ذيل الكالب. 

هل �لكُ العبدُ اsرَوَّضُ 
غيرَ (أمرُك سيّدي)?! 

تتهادنُ الكلماتُ في سوق الزوابع بالتوابع والوشَل. 
) قاموسَ احلياةِ  يتأبّطُ (ابطيحانُ
من اجلذورo فتنثني 

ويحطُّ بحرَ اsلح في نهر النزيف اsرحتَل. 
يتوعّدُ الشُرُفات في جبَهات من ال ينحني. 

هي ذي الدفوف. 

 oِدَلّلsقم صلّ للوشم ا
 ( وادخلِ احملراب من (نيسانَ

 oوانتثر oمشلوال وأعمى
oفي مولد الطاغوت حتى تنتحر

ما دامت اsُثُلُ النبيّةُ تنحسر. 
هي ذي القطوف. 

ولكلّ حلد زهرة� بنجيع هذي الساقية. 
يلتف في أضالعها نخّاس. 
ولكلّ ثوب أبيض دسّاس. 
 oهو ذا يطوّفُ حولَه باآلنية

فاشرب كؤوسَكَ تنسكبْ ب� احلتوف. 

oهنا �بطل
 oهناك �بطل

(الفاحتة). 
 oيا ذلَّ ذيَاك الشهيد

وذلَّ هاتيكَ الرُقَع. 
 oهنا �طرب

 oهناكَ ازّيَنَت �رقص
 oمدنُ العراق النائحة
حدّ الصرَع. 

وُلدَ العراقُ ²ولد الصنم الذي 
من أجله ذُبح العراق. 
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صنم� تباركه اsالي� التي 
 oُمن نفسها تتهرّب

والى ظالل عيونِه تتقرّبُ. 
) ومخاضِها.  يا ألف طوبى للعراق بـ(صَبحةٍ

 oال كان منها صبحُها
واsولدُ. 

 ±π∏≥Ø¥Ø≤∏
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.( (أَحبَنَّكْ

oهواكَ مُنىً يُشرنقُني
وينسيني القراب� التي قطعت شراييني.

حِدادي بات يَشنقُني.
سأخلعُهُ. 

أيا وثَنًا أشمُّ هواه تسنيماً يوافيني.
 oفخذني حيث تأمرُني
وخذ تيني وزيتوني. 

.( (أَحبَنَّكْ
 oلكَ العُتبى

إذا لم تقطع األوصالَ إن خنّاك في رمشِ. 
 oإذا أضالعنا تنسى

 oصالة الوجد في محراب آياتِك
ولم نوشِ. 

إذا لم ننحر الهمَساتِ من قنديلنا اsعروقِ باألرقِ. 
فطِب نفسا بال قلقِ. 

هواكَ شهيقَنا أمسى. 
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به نغفوo به �شي. 
إلى أحالم ميدانكِ. 

 .( (أَحبَنَّكْ
بحقّكَ أنت يا وثني. 

بحقّ الدمعo حق¦ النار في وسَني. 
 oبحقّ الشِيب والشبّان - مجدوع� - في وطني

فدى عينيكَ بالثَمَنِ. 
بحقّ اإلخوة الشهداء ال يلقَون من كفَنِ. 

 oُوت مفحوماً به اجلسَدsبحقّ ا
 oُوال كبَد oيؤنّبه �فال قلب

وال جفن� به كمَدُ. 

.( (أَحبَنَّكْ
 oُنّانsفأنت القاهرُ ا

 oُال تُبقي وال تَذَر
 oُوأنت الفردُ والعَدَد

ونهر� في فم اخلرساء ينفجرُ. 
تعالى ذكرُكَ الزلزال والبركان واsدَدُ. 

 .( (أَحبَنَّكْ
 oِوما تبلع oبحق األرض ما بلَعَت
أيا من لستَ ترضى دون أن نُبلَع. 

.( (أَحبَنَّكْ
 oُأنا اخلنساء

واخلنساءُ حتسدُني. 
 oرن�ُ التِبر في حِجري

وذلُّ احلزن أضراها على (صخر) 
 oِوأكرمَها من األبناءِ جنَاٍت من األحالم

ال التِبِر.
 oعنها �عطائي فائض
 oِوجودُكَ سيّدَ العصر

بال حصَِر. 
±π∏≥ØµØ≤∑

5758



dBF&« dŽUý
oوكنتُ أشبّهُكم بالعظيم: عُمَر …

ولكن خطر ; 
حيالَكَ يربَدُّ وجهُ التشابُه. 

كمن يهرفُ اجلهلَ باsعرفة. 
 oكأنّي أُحسُّ رضاءكَ سُخطا

 oأمامَ ضآلة تلك البداوة
 oوأيقنتُ أنّ القصيدةَ إن تستقِ األمسَ تصغر

وتُركلُ عند الترصّد شكالً ومعنى. 
شعارُك أكبر. 

سناءُ التواريخ عند مقامك يخجل. 
سأسكتُ كلّ مقارنةٍ فيكo ألوي يدَيها. 

 oوأُركعُ نورَ القصائد حتى
تُعلَّمَ كيف التطابقُ فيكَ وفيها. 

سأحرقُها - سيّدي - 
بخوراً لوجهكَ هذا الطليق. 

سأجلعها في اخلطوط األماميّة. 
 oعليها سأطلقُ زخَّ الرصاص اجلديد العتيق

 o(القادسيّة) لتفهمَ مبنى البالغةِ في
وكي ال تضلَّ الطريقَ إليك. 

�يناً سأقطع هذا اللسانَ لئن لم يؤدَّب 
بغيبة وجهك مثلَ احلضور اsُحبَّب 

ألنت - أيا سيّدَ األفئدة - 
 oتُجمَّعُ فيك شموسُ الصحابة باألوردة

وصرتَ لهذا الزمانِ (أبا فاطمة) ; 
 oَهو �يتيم

وأنت يتيم. 
 oَهو �Âعد

 .Âوأنت عد
بحجر العمومة كان يُربّى. 
بحجر اخلؤولة كنت تُرَبّى. 

 oِشبيهان منذُ الطفولة
 oِحتى الشباب

وحتى الرجولة. 

 oلئن كان توحي إليه السماء
فوحيُكَ (عفلق). 

 oَقارنةُ اليومsفكيف تصحُّ ا
 oِيا سيّد األرض

ربَّ الزمانِ?! 
 oونحن نرتّلُ تنزيلَ بعثِكَ فينا

بديل اsثاني. 
 ±π∏≥ØπØ±µ
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ما عندي سَيف 
يُردي باخلوف 

ورجالُ النخلoِ البلّوطoِ انكفؤوا بالدف. 
 oونساؤهمو

يتراقَصن عذوقا من ثمرٍ جَف. 
الصبيةُ ضيّعَهم هوَس� مأفون اجلُرف. 

ال يوقفُهم عند التيّار األخرقِ أنبلُ حرف. 

 oتتأسَّنُ كلُّ حلون العصر خنوعاً لقناني الرَف
 oوالدودةُ تقرضُ حلمَ االعوام األيتامِ بداء اخلسف

تتحشرجُ صوتاً مِلحيّاً في عُمِق سحيرٍ شَف. 

برفيف الضلع األ�نoِ لكنّ الضلع األيسرَ - يا حَيف - 
يتهادنُ في رَفَش النخّاس� بحبل اللف. 

تكتضُّ حروف البيع سبايا لعيون الزَيف. 
 oالريحُ تولول ثلجاً يتحفّى

 oأو يتخفّى
من خطوات الرصْد لظلّ السَعف. 

ماذا يبقى من جمع الصف? 
 o�الناسُ شتات

 �ورماحُ الوجد يحطّمُها تنّ�
 oال يقتلُه إال ناموسُ الطَيف

 .�لكنّ الطيفَ بعيد
وربيعُ العمر خريفاً زَف.

من أين الزحف? 
لم يبق سوى زنديo لكنّي مقطوعُ الكف 

أستجديكم 
oإن من طفل يولَد هذي الساعة oًفأعيروني ظُفرا

أو من عودٍ نخيرِ اجلَوف. 
 oِأُسكُت طبلَ الشعراء

 oَوأقطعُ أوتارَ الفنّان�
 oَوأردي خُطبَ الدجّال�
وأمشي مجنوناً. 

بيدي قدَحي في شمس الصيف. 

 oبفؤادي زيتونة
 oوبضلعي نخلة

 oوبعيني كينونة
 oوعطائي نحلة
ولساني عَف. 
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 oًأتواصلُ إنسانا
حول جهاتي في شعبي. 

 oأقبضُ دربي
وأطوفُ غناءً وقناديل. 

ال شرطيٌّ يتغلغلُ في أحالمي 
من صَفَد األضالع. 

 oيترصَّدُ حنجرتي �ال تلميذ
ينشرُها بُهتانا في األتباع. 

 oمن صُلبي يسألُني �ال طفل
عن رأيي في الطاغوت. 

فأوازنُ ب� الشيطان األخرس والتابوت. 

 �ماذا لو أنّ األرض مزيج
في دنيا اsلكوت? 

نتوَحّدُ حَبال في الالهوت. 
فمتى يُدرُك جمعُ أبابيل? 

 oوثاليل �ما هم إال خِرَق
تستأصلُ من ألق الناسوت?. 

±π∏≥Ø±±Ø≥∞

”ËƒUD&«
بُقَع� على وجه احلياء وال صدى. 

يتثلّجُ اإلحساسُ في عرش التلذّذ بالهدى. 
 oإذا أرادوا قريةً ال يصلحون oَلوكsينسى ا
جعلوا أعزَّة قومها ال يثأرون. 

 oفيكون من حق الزمان وما اكتسب
أن تَذبحَ األدغالُ أكمامَ الزهر. 

أوَ ما ترى أوداج (صاحبنا) 
 ? تدلُّ على ضنى اsأساة في ملهاتهِ

 oتعبَت لدَيه براقعَ النخّاس من ليل الردى
 oِفتعرّت األنيابُ عن أشداقِه

 oلكأنّه
تتشكّلُ اللُّسُنُ اليبابُ على هواه اجملتني. 

 oواليني oيغترُّ في لهَب الشموع
أن يظهرَ الطاؤوس في أحداقِهِ. 

 oؤسَّن في العراقsاء اsوجداولُ ا
 oسكبَت عليه شفيفَ أزياء الظالل

فيكادُ من عَمَهٍ يطير. 
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يتجمهرُ اsلَقُ الرخيصُ ببابهِ 
ومن الغريب يظنُّ حبل الصوت مشدود الضياء 

 oفيميلُ من عضُد لساق
ما ب� أوكار الدُمى. 

 oُفيقومُ يلعقُ وجهَه
مُتبختراً ب� احلماية والرفاق 
صنماً تؤلّهُه النساء. 
الثاكالتُ خلَعن ثوبَ حِدادهنoّ وطُفن في 

فَلَك السحابة بالدخان. 
وبراءةُ األطفال جنحُ فراشة حولَ اللهب. 

) ولوعَهُن.  فيخالُ في شرَف النساء (اsاجداتِ
ويخالُ في لَثغِ الطفولة صدقَها. 

ويناغمُ الذاتَ الرخيصة في اsرايا احلالكاتoِ وما درى 
 oِقلقَ احلروف بفكره

وتلوُّنَ الطاؤوس في خُيَالئهِ. 
 oفيجدُّ فرعونُ الزمان بنفسِه

رَبَّ الزمان اsُشتَرى. 
ومن التأكسُد بعضُ قومي 

يعلمون فيلهثون. 
وإذا سألتُ يردّدون: 

(وإذا دُعيتم فاستجيبوا) 
بالقصائد واخلُطب. 

في بعض أنواع الزهور سمومُها. 
ولكلّ أزياء الثعالب ضحكة� عند الدجاج. 

 oوالل�ُ في جلد األفاعي للعَطب
والنومُ في حضن الزجاج بال رتاج. 

 oيا ويلَ أشباهِ الرجال
 oبحضرة الطاووسِ نفخاً ينتفش

 oٍيا ويلَهم من مَقعد
عند مليكٍ مُقتدِر. 

±π∏¥Ø≤Ø∏
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هنّئنَني. 

باركن يومَ مولدي. 
 oةsأقبِلن من عُمق الفِجاج احلا

واحَك� لي 
عن الزوايا الهائمة. 

هنّئنَني. 
 oحُ في عيونكنَّ لذةَ الرحيق في احلريقsأ

 oفارتَعن في أياميَ القدسيّة
 oوروضتي الشهيّة

وانهَلن من إنائيَ العميق. 

هنّئنَني.
ما أروعَ اsيالدَ في بهائكنّ باخلشوع! 

ما أجملَ اهتزازَكنّ في مزاري! 
يا لَلهوى الورديّ ما له خدين! 

في حضنيَ اsمنوع! 
 oمتدّةsأشمُّ في انتمائه مساحتي ا

وأسحق اsعالمَ اsرتدّة. 

أستلبُ الزمانَ واsكانَ واجلموع. 
 oأتيهُ في بهاري

وأصنعُ األطفال مُنشِدين. 

هنّئنَني 
 oبالفِتَن النواعم
 oونغمةِ البراعم

 oلعلّني
 o(العوجة) نبوذَ فيsستنقَعَ اsأذّكَّرُ ا

 oأيَامَ كانت صُحبتي
 oللعُري واحلفاءِ والوحولِ والبهائم

) اsزواجة.  وغصَتي في (صبحةَ

أيّامَها 
أعدائيَ األطفالُ والزيتونُ والنجومُ والذِمَم 

 oوكلُّ ما في شهوتي
أن أمألَ العراقَ دم. 

الشيءَ عندي مُفرح� كالدم 
إالّ هوى اsرآة. 
 oُوأحلم oأغوصُ في رحابها
 oبزفّة اعتالئي

لصهوةِ العراق. 
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هنّئنَني 
وانزَعن موروثَ اخلجل. 

بكنّ واألطفالِ قامت هامتي. 
وقلتُ: 

 oمن رَد¦ الوفاء ال مَفَر
 oِأن أقلعَ اجلميلَ من أصالبه

وأفقأ العيونَ باألحقاف. 
لوالي لم تعرِفن هزَّ البطن واألرداف. 

هنّئنَني 
يا عصبةَ اجلالّد والسيّاف. 

±π∏¥Ø¥Ø≤∏
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oِهَلُمَّ لِلّهَب oَّهَلُم

 oُِبعثَرَ في احلدودsوقس صندوقَ هيكلِكَ ا
وال تكن

 oفي الساح مُنتَبَذاً لدى اجلَلَبة
من التاريخ والنسبِ. 

 oَفأنتَ صَداي
 oوجهُكَ لن يغادرَ طوقَ دائرتي

وصدرُكَ عاقرَته األغنياتoُ وأنت في احلَلَبة. 
 oِتَعَفَّرَ فكرُكُ العاري من الرُتب
على (األهواز) و (اجملنون). 

فال تسأل عن اsسموح واsمنوع في حرب ضبابيّة. 
تَغشّى الروضُ باألدغال واحلطبِ. 

) و (البصرة).  تُغَلَّقُ حولكَ األسوارُ في (ميسانَ
 oتعلّمكَ الرجوالتِ الهوائية

 oلتدخلَ في مساحات من احلدَقة
على أبويك معجوناً بك اخلردل. 

 oولوال أنّني أهواكَ لم أُخرج زنابيري …
 oمن األعجام والعَرب

6970



توقّعُ في غياب الذهنِ أهوائي. 
 oتُحيلُ الشمسَ في كبد من الدخان

 oجلارية ومرتزَقة
بآالئي - أنا - سيُسبّحان. 

 oِأنا - اجلبّارَ - سلطانُ السالط�
فيا نخلَ (الدجيل) ويا 

 oِشذى البلوط في اجلبل
بأيّ عذاب ربّكما - إذَن - ستكذّبان? 

- أنا - القهّارَ - جوبيتر. 
وكلُّ اخللق في نظري 

 o�جراثيم
�زّقُها صديدُ اخلردل األصفر. 
ويعجنُها مع األوحال والط�ِ. 

وعندي من هوى الشيطانِ كوفيّة 
 oَتُهيلُ العسجدَ الرنّان

oلألطفال والنسوان
فتنسى هامةَ (األشدق) 

بساح البُرص والعميان. 
 oوحولي عصبةُ كاجلان

يضخّون الظالمَ اsرَّ في الفجرِ. 
sن يرتدُّ عن ظهري. 

وأمّا من 

كتابُ �ينِه عندي 
 oِوتسري الشاةُ في جنَبيه

oِفي عينيه
في اخلد¦.

(فإنّ اجلنّة اsأوى). 

 oهَلُمّ بالفاليوم والفنجان واألنثى oّهَلُم
 oوال تسأل

 oفقودsأسور واsسجون واsعن ا
واsبقور واsسمومِ باخلَردَل. 

 oفطبلُ احلرب �ضي بي
 oويدفعُني

 oصدى األقزام واخلنثى
لعرش الله باليسرى وبالعسرى. 

بأيّ لقاء ربّهما - إذن - سيُشَرَّحان? 
 oأصارحُكم

بأنّ السيف من عينيَّ لن يُغمَد 
إذا ما البومُ والغربان 

يظنّان ارتعاشَ الصقر من صافر. 
بأيّ عذاب ربّهما - إذن - سيولّيان? 

 oقد يؤرّقُني �صحيح
 oطن�ُ بعوضة تكبر

7172



 صُّ دميo وال تسكر. 
 oأراها في عيون الليلِ تفضحُ كلَّ أوزاري

نخطُّ على الشوارع خبثَ أفكاري. 
 oأمدُّ نسيجَ عنكبتي بويالتي

لعلّي أكشفُ السِرّا.
تطاردُها فِراساتي 

 oِلَعلّي من رؤى األنساب
 oِفي سُحُب اخلليج

 oِأظلُّ للشاه اجلديد
 oفال أرى

غيري يُعب¦ق بالهوى الضُرّا. 
 o¦سيغفو في هوى الكرباج نسرُ اجلو

 o¦ليثُ البر
 oِقِرشُ البحر

 oال أدري
من اsذبوحُ والذابح? 

إذا الشعراءُ واخلطباءُ في اsيزان 
بكلّ عذاب ربّهما - إذن - 

 oِسيُمجّدان
ويسجدان. 
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 oِمَن الدامعُ الع�
 oهاتوا فؤادَه

 oوشفّوا نواياه إذا ما الرياض
تسافر للمجمرة. 

 oسيحكي
 oوعداsوت ال يُخلفُ اsعن ا

 oو�ضي يفلسفُ معنى القدَر
بشتّى الصوَر. 

 oيثرثرّ في الفرق ب� الوجود وب� العدم
 oفهذا انتهى خبزُه فوَيقَ الوسادة
 oوهذا بسكتة قلبٍ يغنّي احلياة

 oوهذا بوَجد العبادة
وهذا بحادث سيرٍ مُغفَّل … 

 oو�ضي
 o(هتلر) يعلّمُنا لغةً للخنوع على باب

 o(الرجعلة) يفوّضُ ذلَّ الثكالى إلى
ولل (حوقلة).
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 oفيَقتلُ فينا سموَّ اإلرادة
وينسى انقياد التوابيت خلفَ (القيادة). 

وينسى اsسبّبo ينسى العراق. 

٢
 oينا�

 oقصلةsا الروض جذعاً من ا�
 o(احلس�) ولن يدخلَ احلقلَ عند

سوى اsهجةِ الرافضة. 
 oًومَن يتّقِ اللهَ يجعلْ له مَخرجا)

ويرزقْه من حيث ال يحتسب). 
سيمزعُ ضَعفُ احلساس� ذلَّ اخلوافي. 

 oتُمر¦غُ من (موسِليني) ضلوعَه
 oوتنسى وصيّةَ تلك الفيافي

 oويرشفُ روضُ العراق الضحى
ويقضي على الزهو بالليل إمّا سجى. 

 oتسارعُ نحو اخملاض اخلُطى
فإنّ الظالم الذي 

قوََّض الصبحَ لن يرجعا. 
±π∏¥ØµØ±∂
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oأيظنّ القومُ أن يُهملَهم
أن يقولوا:

نحن آمنّا.
وهم ال يؤمنون?
هي ذي الفتنةُ باخملمور تسبح

فادخلوها بعذاب هالك�.

 oقد يكون النهر محجوبَ الشواطي
 oوج على مهوى اجلفونsوالرذاذُ االسودُ ا

يبعثُ الشاللَ من ضلع السواقي. 
 oأصفرُ بالطوفان يُعجَن �مطر

 oوصدى اآلفاق مغلول اليدين
 oرغم أن الرعد ما زال يدوّي

في قلوب اsؤمن�. 
 oُِزجاةsيا شرارَ البرق خلف السُفُن ا

(باسم الله مَجراها ومُرساها ) 
 oولكنّ الفنار

 oيعزفُ األحلان للقرش ويأمر
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 oمجمعَ األركان أن �ضي
على درب الصواعق. 

 oاحلرائق
 oحتملُ اخلردلَ في كُمّ العباءة
 oباءةsبَيدَ أن الكلب قدّامَ ا

 oيلعقُ اجلرحَ من الذيل وينبح
 oقابرsفي تواقيع مجاهيل ا

²جاميع اsواحق. 
يا لَقومي واsذلّة! 
 oالبُنُوّات مراصد

 oبينما وجهُ األهلّة
صار طُعما للمناكد. 

 o(وترى الناس سكارى) يعمهون
في مساحيق اsسارح. 

تعلنُ الوَجد من السُكْرo تقول: 
 oالدنانيرُ التي نأخذُها

 oبالبن� الشهداء
هي آمالُ اجلوانح. 

 oوَي كأنّ األجر عند اآلخرة
 oصار يعني السمسرة

في دروب اجملزرة. 
±π∏¥ØµØ±π
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 oتطوَّع

وسارع بروحكo قد¦م 
دليلَ انتمائك. 

فهذا أوانُ التوغّل في الرابح�. 
تقدّم بكلّ عناوينكَ اsاضية 

 oوعجّل
) نحو الثَمَر.  بـ(إيّاك نعبدُ

ووجّه صالتك للخندق اsستعِر. 

 oتطوّع
 oِفازةsلتعبرَ نارَ ا

 oَهذا جوازُ مروركَ يوحي إليك
 oويوميء ألينا

بأنّك بعت هداك وشئت هوانا. 
 oَروَّضsوصرت ا

 oَال الرأيُ رأيُك
ال اجللدُ جلدُكo حتت القفص. 

قلِ: اآلن أشهدْ 
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بأن الدواخَِن صرح� مُمَرَّد. 
 oتلمُّ الفرح oدافنَ حتت العُبابsوأن ا

ولكنّ أهل الغمائم ال يبصرون. 

 oتطوّع
بشالّل رغبتيَ العارمة. 

وعلّق بصدرك تعويذةً شافية ; 
وجمري دروعك والناجية 

 oِولوالي لن تدخلَ الصرحَ من شرفة النزف
 oأضالعُك الواهية

وتبقى تولولُ أحالمُك القا ة. 

 oتطوّع
 oوأطلق جناحيك قُبَّرةً للسَفر

 oنتهىsإلى سِدرة ا
وغن¦ مع اللغة اsستقاةِ من السابق� 

 oِشارقsيعانقْ دخولك رملُ ا
 o(مَندلي) وفي ( في (بنجوينَ

خلوداً مع الذاهب�. 
 oتُواجهُ روحَك طيراً لدى العاصفة

وتكسبُ لونَك في الراجفة. 

 oتطوّع
 oَستعلمُ أنك مِنّا وُلدت

 oُوفينا  وت
إلينا ستُبعث حيّا. 

 oٍوإالّ تالحَقْ بكابوس رعب
 oيزلزلُ عمرَك هذا العقيم

 oفتدركُ أنك قشّ مُحطَّم
 oمُهشَّم �وحرف

oذميم �ووجه
 oالغبيّ الغبيّا َÂوتقضي الثر

مع اsارق�. 

 oتطوّع
ليوم ستبيضُ فيه الوجوهoُ تُنَوَّر. 

 oوإالّ فإن حفيدك لن يرحمك
 o(اجدةsا) ُولن تغفرَ الزوجة

إباقَك باللعنة اخلالدة. 
 oفارقsطارق تهوى اsوإالّ فإن ا

 oويَسوَدُّ وجهُك عند التواريخ
ال يحملُ الصُحُف الطاهرَة 

فتندب� نفسَك في اsنبَذين. 

 oتطوّع
تعقّل. 

 oونsأولئك قومُك ال يأ
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كما تألمُ اآلنo سَلهم 
 oنعيما به يسبحون

وتِبرًا له يركضون. 

 oتطوّع
 oتعقّل

 oَالفرحةَ اآلن oَخذ الفرصة
 oواخلع

 oَدثارَ عذابك
 oوانبذ

 oتأرجَح خَفقك ب� الضياع العدم
 oÅَوب� الثراء ببيع الذ
ولُقيا السيادة. 

 oتقبّل نصيحتي
ودِينُك دِيُن النصيحة. 

وإال … 
±π∏¥ØµØ≤¥
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 oرعوبةsاألصواتُ ا
 oيُطبقُ في رمل توحُّدِها
 oعصوبةsحبلُ مشانقِكَ ا

 oًبهوى
يسّاقطُ خَيطًا خيطا. 

٢
 oرعىsوا o�في ضلعك شاة

 oًلو كنتَ أبيّاً ونقيّا
ال يُرعى. 

٣
 oأسيان �ال ترقبْ أن يتَسنبّلَ حقل

إال أن يتطهَّرَ فيكَ اإلنسان. 

٤
 oمن جدول �في سُفُن الشمس يُعَبَُّق بحر

 oفلماذا تستفُّ احلنظِل
وتلو¦ثُ مِسككَ باخلردل?!. 
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٥
 oدكناءُ احتدَّت �سُحب

 oووحوشُ الغاب جترُّ خطاكَ ²ا امتدّت
 oوتظلُّ عيونُك ال تُبصر

مهمّا انبثّت. 

٦
 oفي ليلة صيف بدريّة

 oوشعاعٍ مغسول
 oفوجئتُ بريح همجيّة

قلتُ: التحمَ السيفُ الظالمُ بالعَصف اsأكول. 

٧
 oيهوي من قلبك كلَّ مساء جنمُ ثاقب

 oفي أخدود الزمنِ الصاخب
فتميدُ عروقُكَ ب�َ اخلصمِ وب�َ الصاحب. 

 ٨
 oحُ موجاً في عينيكsال أ
 oيستوقفُني منه اجملذاف

 oفجعلتُ الزورقَ يُبحرُ في صدري
نحوَ األهداف. 

٩
 oما زال النومُ وعاءكَ فوق النار

 oاسيّةsوشخيرُك يرتزقَ األحالمَ ا
بقراب� العار. 

١٠
 oتُذبحُ بالريح السوداء وريداً فوريدا

لكنك ال  لكُ إالّ 
أن تضحَكَ منبوذاoً وطريدا. 

١١
في ورق العُمر اضطجعَ النايُ األخرس. 

 oسلّ النورَ عليه لسانُ النحلة
 oًفتدلّى النايُ صليبا

في جذع النملة. 

١٢
 oونَدى �يتعانقُ ليال وجد
 oلكنّ الشمس إذا بَزَغَت

يتوغّلُ بينهما - بالسّيف - رَدى. 

١٣
 oِتتسلّق بعضُ األعشاب خيوطَ الشمس

 oّلكنّي ال أحلظُ إال
من يتسلُّق خيطَ رن�ٍ بَخسِ. 

١٤
 oُجتاحةsدُن اsمن أبواب ا
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 oينتشرُ الوسواسُ اخلنّاس
في األضالع الصدّاحة. 

١٥
 oالروضةُ تُزهرُها الهمسة

 oوجناحُ البدر أعارَ البرعمَ عرسَه
 oذبوح� يعانقُهاsوزغاريدُ ا

وجهُ اخلِسة. 

١٦
: إنّ األحراش سنابل.  سأوقّعُ
إنّ اsومس حرّة. 

 oلكن من يضمنُ توقيعي
في قرطاس العُرّة?! 

١٧
 oال يقربُ أبوابَ السلطانَ اجلائر

إالّ طبّال� أو ثائر. 
١٨

يا فجرَ الثأر تعالَ تعالْ. 
 oأسرجْ مصباحَ كواكبِك الدُريّة

 oلذلول جتترُّ قوافلَها
 oأشواكاً حلميّة
بِآلْل. 

١٩
 oيَتسنّمُ وجهي األحالما

 oُلكنّ مرايا الشبهة حترثُه
تزرعُ فيه األوهاما. 

٢٠
 oالفجرُ يهدّدُه األبلَه

 oتُرعبُه األثقالُ احلُبلى بالغسّاق
 oال تفقَه oًعُميا oًبُكما oًصُمّا
غير الذل¦ األصفرِ في اآلفاق. 

٢١
 oمن ينسَ الله ويخشى اإلستخبارات السريّة

 oويُحشَرْ أعمى oيتقلّبْ في ضَنَك العيش
من دون هُوِيّة. 

٢٢
 oمن ال يتحرّْر من جبهتهِ الشوهاء

 oال يعرفْ مسرَجًة توقَد
من زيت البلواء. 

٢٣
 oغضوب عليهم والضال�sيا إمّعةَ ا

 oإحلق جنوّك
في ألَق احلريّةِ للعان�. 

±π∏¥ØµØ≤∂
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 �براك�

تلزُّ جناحيَ اsُهتاضَ بالقلقِِ. 
 oٍفمن لي بنافذة o�ولي كبد� مُقرَّحة

تشدُّ جوايَ للماء القَراح بال 
خيوطٍ من سنى الشَفَق ِ. 

ينادمُ كأسَها أرقي. 
 oويُتحفُني بآهاتي

ركابا للسروج على أدغال آياتي. 
 o²ا يُبكي همومَ البدر حتت الشمس

تركضُ للتوابيتِ. 
 oِما تزالُ سبيَّةَ الوثَن ( و (بابلُ

تصاحبُها رمال� السحر في مِنَنِ. 
 oِاءَ بالعَسَسsوجسري حتت آثارٍ تنزُّ ا

 oيغرّقُه ضنى نفَسي
 oرصود يهزأ بيsوموجُ الزورق ا

يرودُ اللحمَ بالوَصَبِ. 
ويحمي خندقَ اsنفى 

 oذا وطني o…لسانُ النار
 . يخادنُ بُرقعاً �تارُ بالعَفَنِ

 oوظفرُ الشوك يهطلُ بالقرامطة التي تبني …
 oمقابرَنا اجلماعيّة

 oوتنسى ريحَ مبقور على الساحة
 oفداءً للشفافيّة

على أشذاءِ تفّاحة. 
 oعلمتُ الثَور ذا اجلنحَ� ال ينفكُّ عن وَهَني

 o(بغداد) وال يرتدُّ عن
وال عن سِربِنا اsقتادِ باألوغاد. 

 oوالتهمي oلحsتعالَي يا بحارَ ا
 oُذياع في الطاغوت يبتسمsسنى ا

بصوت ما له واحة. 
 ِÅِورغمَ الفَيض بالقتلى وبالر

يعاودُنا - بشيراً - ساقَه صنمُ. 
 oنبرsوال من يأخذُ ا

إلى جَبَل من األمواه فوّاحة. 
 oِأريدُ النجمة الصفراءَ حتبلُ باليواقيت

 oِوجتهضُ بالطواغيت
 oٍإلى بِرَك

 oتغذّي السيّدَ الطبّال في احلانه
زؤاماً شلَّ مَيدانه. 

 oُيدُ بها ذُنابتُه 
 oبال صَهَوات ريّانٍ وريَانة
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بال رقبة. 
 oتعالَي يا جباهَ ضَيعتنا احلدوديّة

هوانا من هوى الكعبَ� للقدمِ. 
 oيصولُ على منائرنا

هشيماً دو�ا قصبة. 
 oِاءsأنخرجُ من حياض ا

 oِندخلُ في ثياب الدم
 oِنسكبُ من هواء النجم

نصقلُ فتنة اخلنجر?! 
كأنّ ذراع دوحتِنا هالميّة. 

 oِوتَ بالعَلَمsتلفُّ ا
 oدُّ الراحُ نبشَ الراحِ في األجداث 

بباب السيّد النفّاث. 
 oوال تكبر

لدى عينيه أغصان� وال أوراد. 
 oِفمرحى مِديةُ اجلزّار للغنم

بال ميعاد. 
قطار� ينهبُ الريحانَ من ضلعَيكَ 

- مسحوقَ�ِ - والشفتَ� والهاجس. 
 oَبلولsيباركُ نومك ا

 oفاسكن قبضةَ الفارس
برابية من األوتاد. 

 �وقل: شرف

 oِمن طغاة الدرب �قطيع
 oصَفَّ الواحةَ احلمراءَ قنديال من األكباد

 oٍعلى خِرَق
 oِتَنشّرُ مثلَ أجنحة الغراب�

كأنّ اللون إذ يَربدُّ يأتلقُ 
وأنّ اsاء مهما غَصّ باحلصباء ينبثقُ. 

أريني يا حلُودَ الشعب أخدوداً بال ثرمِ 
أقل: فُرِجَت كوابيسي. 

 oِشكاةsوحَفّ النومُ با
ليال ما له إبَرُ. 

 oفأسري الليلَ حمّاالً فوانيسي
وتُثري قلبيَ اآلمالُ والعبَرُ. 

) يحبلُ  وعِذق� النخل في (بغدادَ
 oبالشذى األنقى
�وتُ احلرف في (جئنا لكي نبقى). 

 o�وخفقُ سراجيَ اsفؤود منذور
 oإذا رجعوا: بنو عمّي وإخواني

 .( جناةً من (أبي لهَبِ
 oٍواجدَ من نزيفsيلمّون ا

يُنقُذ اإلنسانَ من 
) في (هتلر).  (فرعونَ

 ±π∏¥Ø±±Ø±
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 oطَفَحَ الكَيل

ما زال القطنُ األسودُ في بحر الليل. 
 oالفَقمةُ ما زالت تُرقُص فحمَ احملروم
 oمن خلف هالل مكتوم

 oوالوَيل oفي جنح البومة
ينقرُ سورَ ضباب يحموم. 

 oُلعون أراهsوجدارُ الطابور ا
يضلّلُ وردَ احلنجرة الظمأى للسَيل. 

 oُولهاثُ الشمس لدى إكراهٍ يبتسم
 oِللشوك الصاخب في اآلماق
بجنب رضيع يحتدمُ. 

 oَفال: اكتم رؤياك
وخل¦ احلبرَ األبيضَ في اسفنج الذَيل. 

قلت: قطاري أرسلُه في لمّ اآلفاقo سيأتي 
) يبسطُ أقمارا  بالتأويالتo و (يوسفُ

لفتى (سيرين). 
 oسيعلّقُها أقراطا في أنف النمر الهائج

 oكموش سينهضُ مذعوراsوسجى ا
من حتت الزَبَد اآلسن. 

قال: يضيعُ النهرo ويغفو 
في أعماقك نبضُ الصرصار الكامن. 

 oوحسْبي نومي oَقلت: فحسْبي رؤياي
من غير حبالٍ في البيداء. 
 oفي األحشاء �قال: الرؤيا عند الطوفان رمال

 o�ومداك قصير
ال يقدر أن يتخلّصَ من خُفّ (الطنبوري) 

واجملرى مسدود� باخلازوق. 
) ولستَ (األبيقوري).  ما أنتَ (سليمان احللبيَّ

 �هذا زمن
يُرمى فيه الناسُ وال يَرمُون. 

فاكفُف عن وهمك ميدانَ الرؤيا. 
وادخل ميدان غطيطِك تسلَمْ. 

 oولكني oَقلت: صدقت
 oِفقوداتsأخرجُ من دائرةَ ا
 oمنوعاتsوأدخلُ دائرةَ ا

عساي أحطُّ اخليطَ األبيضَ 
 oفي األسود

من فجر اخليل اsوؤودة. 
 oقال: الصوتُ يسافرُ موجا في الريح

ولستَ اsوجَ ولست الريح. 
إن األمواجo األرياحَ sَوصودة. 

قلتُ: يكادُ أزيزُ التشويشاتِ 
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 oيحطّمُ حقلَ الصبر بأعصابي
 oلكني أرفعُ أهدابي

 oرفوعsوأُ تُم للسقف ا
 oيُطعمُني من جوع oٍيؤويني من خوف

قال: وأمريكا تؤوي من خوفoٍ تطعمُ من جوع
 oفاسجُد ب� النعل� لدَيها

 oٍتبصرْ صوتَك من غير جواز
يعبرُ كلَّ القارات خفيفا وشذيّا. 

قلت: التابعُ واsتبوع. 
وعلى وجهي سيماءُ قرونٍ بشموع. 

 oقال: كوَعلٍ ينطحُ صخرة
 oوجموع

ال تفقهُ كوعا من بوع. 
 oَّقلت: الصعلوكُ من الزجن يدقُّ البابَ البصري

ويدخلُ أنسالَ األثواب. 
 o¦كيsيعبقُ بالشَفَق ا

يحطُّ اجلنحَ األوّلَ في (الدار البيضاء). 
�ضي باآلخر في موّال من (سنجار). 

 o(أبو العباس السفاح) و
يبتاعُ خيوال مَوزورة. 

قال: الزيتُ بال مصباح. 
قلت: الليلةَ لن أبرحَ سهرةَ وَجْدي 

حتى أرتَدْ.

النجمُ اsعتوهُ سوار� للمفتاح. 
 oما ب� الهامة والزنْد

أحملُ عمقَ فيافٍ يرعُفُ منها 
وترُ الناي الصدّاح. 
سل صرخةَ ميالدك تشهدْ 

أن الصورة تبدأ من نطفة. 
 oًأتريدُ جبينك مضغوطا

بحذاء (اللَهَبيّ�) السُفَّه?! 
قال: ابرحني. 

سترى من يكسبُ لعبةَ هذا الفن¦. 
 .�قلت: الوعدُ الصبحoُ الصبحُ قريب

تتراهن? 
قال: sاذا ال نتهادن? 

قلت: السطحُ الواحدُ ال يحملُ صيفاً وشتاء. 
ومتى يغدو اجلزّارُ بال سك�ٍ في األغنام?!

وإذا تركَ السيّاف النطعَ فماذا يعمل?! 
يندبُ نفسَه?! 

 oَللمذبوح� �وإذا ما حلّ به ظمأ
ماذا يشرب?! 

الليلةَ ينكشفُ اsوجoُ الليلة 
تُطلى بعضُ وجوه بالعار. 
تتزيّا آفاقَ جباهٍ بالغار. 

الليلةَ يزهو القدّاحo الليلة 
يحتضنُ الزورقَ ماءُ التفّاح. 
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 oادخل جلدَك بالطاغ�َ اخرج من دون مداد
 oأو مكر ظالم oإن شئت بجلد األفعى

) براية عمّك (سام).  أو جنمة (داؤدَ
 o(بغداد) لكن

تنتظرُ الليلةَ فجرَ التسبيحات على 
ثغر الزهر الساجدِ لإلنسان. 

لن تسمعoَ تُبصرَ إالّ 
صفَّ مالئكةِ الرحمن. 

لن تأخذ إالّ 
(إني أجعل في األرض خليفة). 

) يناولُك اsرآةoَ فلن قال: (وإبليسُ
تؤمنَ - بعدئذٍ - إال بالطاغوتِ هو الفَيصل. 

وستعلمُ أن الكبدَ اsثرومَ غناءُ لسان. 
 oرقومsقلت: الهبوةُ تأخذُني حيثُ ا

وأنا لن أغدوَ آخرَ مرحوم. 
 o�قال: عنيد

لن تدخلَ أبوابَ القلعة. 
 oقلت: القلعة في صدر الله بنودُ الشُفعة
وأنا مُمتَحَن�o ال مُستضعَف. 

وأنا صدريَ لن يزحف. 
قال: غواك الشيطانُ sملكةٍ موهومة. 

 oفهَلُمَّ اتبعني
 oٍتُبصرْ نفسَك من أيّ رقاد

تدخلُ نورَ النعمة. 
قلت: ابرحني 

 oنّانsلديكم هذا احلرفُ ا ( (اsورف�ُ
 oوالذهبُ الرنّان

 oمَثََل الشيطان
إذ قال: اكفُر. 

لكن قل لي: 
من منّا الغارقُ والسابح? 

 oمن منّا �لكُ نفسَه
غدَهoُ حاضرَهoُ أمسَه? 

 oيحملُ آلةَ تصويرٍ أو تسجيل ( �مرّ (�ام
لكتابِ الله. 

 oفتصلّبَ من جَفِن النخّاس الوزرُ جمادا
 oوتهشّمَ جنحُ الضفدع ب� الوحل رمادا

من غير ظاللٍ أو صورة. 
قلت: اsغلوبُ مُحال� أن يرقى سورَه. 

 oوإذا بنداءٍ يخلعُني من مَ� الوَسواس
 oفصعدتُ إلى ألَق األبراج
 oِبصالة الفجر

وكانَ ورائي (احلالّج). 
) تقبّل (بغداد).  وبجنبي (هَوليرُ

(زاخو) حتتضن (البصرة). 
±π∏¥Ø±≤Ø±µ
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sَِن يرتدُّ عن جَنبَيه ما يستفُّ من وَسَق ِ?

فيا لَلبيد تسكنُ جوفَه اخلرِبا! 
أجمرُ الشمس في عينيه صَوّان� من اجلفوة? 

 o ِربيباً صار للرَتَق
ولو ألقى معاذيرَه? 

 oُوج يأتلفsولم يدر اجلناحَ احلرَّ حتت ا
إطاراً من سُدى األشواق. 

فال ينفكُّ عن ميدانها النشوانِ بالهبوة. 
وخيلُ الله راكضة� بها الصَحوة. 

على األعراف ما يُنبيك نَضحُ الزَينِ 
 . نهراoً قاعُه الوَطَرُ

تشقُّ األرضَ لآلت�o لم حتمل بها وَصَبا. 
وع�ُ النار قابعة� بها السُجُفُ. 

 oكأن األحرف اخلضراءَ قد نضّت أساريرَه
وآلت من جوى األيام يستجدي. 

نَداها احللوَ شوق� ذلّه القدَُر. 
 oِمن احلصباء في عينيه

 oُواليمّ الذي سجّاه

 oِوجُ باجملذافsلوال ا
مثل النجم بالسارين يكتحلُ. 

أيا وَيلَ األلى أَسْرَوا وما وصلوا 
ويا ويلَ اsذبذَب من 

: لفحُ السَوط واخلَوَلُ  رمالٍ لذّها اsُرّانِ
: زِقُّ العشبِ واألملُ.  وظهري سامَه احلُلوانِ

حملتُ الرفشَ والقَصَبا. 
حرثتُ قناعَ مَن عسَّ الهوى هَونا وَما اجتَلَبا. 

 oنثرتُ لغاتِ جللجتي - ضحىّ - حَطبا
 o( ) لم أصحَب بـ(هارونَ على (فرعونَ

لم أحفظ له خُطبا. 
 oحروفي كنتُ أنزفها

 o(سالومي)لم أحفَل بـ oمن الشريان
ولم أقرِن بها نَسَبا. 

 oولكن إذ تعرَّت لي
 oولفَت ساقَها بالساق

 oوشدَّت خصرَها عضدي
 oوزقَتني

 oاماً دو�ا أحداق�
بعنقودَين ب� التمر والعِنَبِ. 

 oوألقتني
بجُبّ - عندها - لَزِب. 
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رأيتُ لسانيَ البتّاَر غوّاصا 
من العُميانo يا ولدي. 

 oُشعرتُ العِقد ينفرط
o²اءٍ دافقْ غدّاق

. على اجلدران والقيعانِ يختبطُ
oلعنتُ الوجدَ في بلدي

oفعنّفني
مرُيد� كان يحسَبُ أضلعي حصنا.

oِأأسري بالليالي البيض
oَستضعَف�sأبذرُ سنبلَ ا

oِعلى القذى والشوك
ال حُبّا وال مَنّا?!

عطائي غصّةُ العشاق باألشواقِ
 oِمثلُ الغَيض oلآلماق

 oِعَلَّمِ بالرعودsللفيض ا
إذا السنى ارجتا. 

 o�كأنّ ندىً من األمالح بلّور
 oعلى إصداره الوارد

 oلقاءَ الط� أقماراً من استبرق
وال يُنجى. 

 oُتواجهُه
رمالُ القلب في ركنٍ سبى األشباح. 

 oارد الغافيsلعلّ ا
يُديرُ اللغزَ في اsصباح. 

مُريدي ينكثُ النسّاج والنسجا.
oِيُحيلُ هوايَ  ثاال من الورق

بلون اsزنoِ كان اsزنُ في حدقي.
oتهاوت عنده اجلذلى

من الثكلى.
فمَن ذا يزرعُ النسال?

oإذا الفسّاقُ هنا انطلقوا
oمن اخلندق
oهشيما قَضقضَ النخال

وخلّى فأرةَ التمَرات للحُبلى.
oِرميّ في السَعفاتsتُؤرَّقُ بالضنى ا

من أمoّ ومن والد.
o¦وخفُّ الناقة العشواء جنبَ اليم

oواويالsيجترُّ ا
حِداءً من مقام الذلoّ أو حلناً ضبابيّا.

فتمخرُ في عُباب البيد كسلى ما لها طَلَقُ.
عليها اللحدُ ينطبقُ.

oُللقطران مأواه oِفي سف� الوغد �مخاض
وبلواهoُ من اإلجهاض بلواهُ.
oِيضيعُ بالتطواف oِيلوبُ مَدى الدروب
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يبتزُّ القناديال.
oمن األدواء �بهمس الشوك قهقة

على واحاتها الظلماء.
oيصكُّ ضلوعَها الزنّار

وجندُ الرمل مثلَ اجلنّ تَسخرُ بي
كتاباً ما له صفحة. 

 oُوصوتاً ما له موج
وال في خطوه فُسحة. 

أأهواها وتهواني? 
أال من يحضنُ الغصّاتِ محّارًا زجاجيّا? 

 oِويأتي بالشذى اجملنون
لألفّاقo هل يهمي 

غماماً كان ينسكبُ. 
 oأال هل تُطرقُ اخلُطواتُ للجوّاب منشورا

من العين� ال يُخفي القواريرا? 
أال هل يرقدُ السَغَبُ? 

 oِيصدُّ الريحَ من باب الرمال السود
في اجلنب�oِ يؤتيها احملاذيرا. 

شتمتُ البيد أرضاها وترضاني. 
 o(يحيى) خذوا رأسي إلى

 oفعندي من ضحى (الصدّيق) والرؤيا
حنان� مُفعمُ الوجدانِ والكلمات واحلس¦. 

ولوال أن 
 oدخلتُ اخلدرَ من بؤسي

 oعلى خدّي
 oِا استيقظتُ للرُشدs

بجنح (الهدهد) (العطّار) 
 oّبال ضد

وال أستار. 
±π∏µØ±Ø≥±
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الغلُّ يرتقبُ القُيون. 

الليلُ ينتظرُ الصباحَ على الندى. 
العشبُ يسري في الدروب إلى القدَر. 

ما لِلغشاوة في اجلباه بال مَدى? 
فرغَت محطّاتُ التحرّك بالنجوم من الغضب. 

ال شيءَ يُرسلُه القمر. 
وهوادجُ اخللَجات من يَمّ القوافل تُنتَهب. 

عبثاً حتاولُ أن تفرَّ من العيون. 
والقانعون يُعانقون الثرثراتِ بال خِياط. 

في جلٍّة ضلّت هُداها للصراط. 

يتشاورُ الق�ُ الكرامoُ فينفخونَ. 
ضفادع اsهزوم من آفاقهِ. 

أبِهِم يَفُكُّ الرملَ وجهُ الغل¦ عن 
طلَل الكثيبِ اsُحتضِر? 

ولَرُبَّ (كذّابٍ أشِر) 
يغدو أم�َ السرّ للشوك الطليق مُعربِدا 

²جمَّع البُلهاء إن هُزّ اجلرس. 
 oولَرُبّ جوّابٍ يناغي الشمسَ في فئ السفَر

 oِرآةُ من أشواقهsفتحطَّمُ ا
 oعتديsخلَلَ الصفير إذا اشرأبّ ا

 oتّكيsلِلوَجد في بيت الهالل ا
 oِنافذsفوق ا
 oال يهادنُ من دخان يرتدي

 oِلفحَ اجلمار
إذا الرمادُ من الغمامةِ يشتكي. 

 oِما ب� لؤلؤة البحار
وب� حنجرة الدروبِ رماحُهم. 
 oلكن من سلك الفيافي بالنيازك يهتدي

 oُعبّأ باألخاديد الفسيحةsحملطّة الشوق ا
يستلهمُ األغاللَ في كبد العراق. 
ويقول للزبَد الثقيلِ على الفرات: 

تؤذيك أدراجُ العَسَس 
 oِوأنتَ في صَفَد الطغاة oُولدجلةَ النخبُ الطروب

بال نفَس. 
الزابُ واخلابور والشالّلُ عن 

طوق اخليانة ينفضون رذاذَهم. 
 oَفيرصدون oيتطلّعون من احلياة
خطى التسلّقِ o ينبتونَ 

من اجلذوع إلى انعتاق. 

األيكُ تسعى باsواويل الشجيّةِ للرفاق. 
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لكأن ملحمة اجلبال جناحُ غيث أو رياح أو غسَق. 
 oلكأن قافلة اجلب� تُزُفُّ في ثوب الشَفَق

 oللجاعل� من الغصون العارية
ً ألروقة الوجوه اsُترَبة.  طَالّ

لهوى العيون اsُتعبة. 
لكأن دجلةَ ينحبُ الليلَ الكسيرَ من السبيل الغافية. 

لكأن دجلةَ ال يحسoُّ وال يرى األوباشَ 
ينتجعون أنّتَه اجلريحة. 

 oوالرجال oلديها �ومرافئُ األنداء ال موج
 oِناهلsيتساقطون على ا

يصدرونَ بال جرار في شفاه البسملة. 
لكأن قومَك - يا هوى - حطّوا الرحال. 

 oَوال  لُّ سروجَ خيلك oوعصاً جتمّع بالشياه
 oِتأخذُ األشواقَ من ذلّ السقاية

ال تناوبُكَ الضروع. 
أسقايةُ النوقِ األثيرةِ تَسلبُ الوُرّادَ من ضرع اsطر? 

فمتى نرى اجلذرَ الدف�َ مُحد¦قا? 
أتناسلُ األغنام يَستفُّ البشَر?! 

السُحُت يوقِدُ بالشموع. 
 oِزارعsعيناك مُظلمتان من جود ا

للخيول وللجمال وللنعاجِ. 
oوأنت في فتَن احلرس

لَتكادُ تخشى احلوقلة.

لكأن صوتَك مهزلة.
وكأن ميدانَ السَوام يضمُّ ميدانَ األنام. 

جدَثًا أراكo وأنت من شَرَك التبيعة ال تشاء. 
 oمُصفّقا oجدَثا أراك

صَوبَ احلِداءo وللحذاء.
قد كنت أحسبُ في يديك مفاحتَ الفجر اجلديد.
قد كنت أحسب في سناك تبدّدَ الليل العنيد.

قد كنت أحسب في شذاكَ جذورَ بأس من حديد.
ما كنت أحسبُكَ الصديد.

oحقّا إذا اتُّخَِذ الطريقُ إلى عناوين النثار
ال يُدرَكُ اجملدُ اsطلُّ من الفنار.

oِهذا هوى الشالّل للزاب اجملُلجل من صدى اخلابور
sّا (سرجنار)

ال يخذلُ العمرَ اsمزَّقَ من موَيجات الفرات على األصيل.
 oلكن دجلةَ ال يَني

 oِ قطوعَ في الكرخ الغريقsدَجَال يراقصُ ضلعَه ا
على جواه اsنكفئ. 

 oنحنيsوبسدرة الشوق الغريبِ ا
صارت موَيجات الوريد من احملاور تختبئ 

 oقنَصاً يطاردُها العميل
من ب� أسالكِ التهامسِ في البريد. 

±π∏µØ≤Ø≤∏
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 oمُستنفرة �حَمُر

 oروّضَّتها القَسوَرة
 oوتهشُّ الذيلَ للبيد التي

أجلمَتها لنواصي اsقبرة. 

 oوتنسى oتنهقُ في سَعد الطواغيت �خسّة
رفسَها الظلمَ فُرادى. 

 oفإذا ما شاهدَت جنحَ ذباب
 oمن ذباب الرّصْد مَدّت

عنقَ الذلّ وقالت: 
هاكَ متني قنطرة. 

ربّما في مجمع احلادين للبوم رغائب. 
 oفلْيوَقّع كلُّ حافر

ب� أيديها مراسيمَ النهيق. 
فظهورُ النفخ للبوم مراكب. 

oكرامة Íإن تكن حتسبُ للم
- قال دُبٌّ من رؤوس البوم - فاصهل.

فإذا النهّاقُ قد ضلّ السبيل

 oوتدلّى
- مثلَ أذنَيه - مُهانًا بالصهيل. 

ثمّ ضلّ احلنجرة. 

 oولم ينسَ اللهاة oزَبَدُ البحر حترّانا
 oوعيونُ احلرف للّيل تهاوت

 oتونsلتف¦ باألعناق مغلولُ اsوخليلُ احلنظل ا
 oوفَراشُ اللهب األسود يَضنى
للرؤى اsنتظِرة. 

 oأحتدّى
أن ترَي زندكِ للجَور تصدّى. 

 oأحتدّى
أن ترومي الشمسَ في سَرج تَرَدّى. 

 oيا متونَ اإلمّعات
 oيا جراشاً حتت أضراس النفاق

 oًيا أتانا
ظنّ باليُسر تُخاضُ اsعسَرة 

ال تُحيلي اÍَsَ إال قنطرة. 
±π∏µØ∑Ø≥
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. أقعد ثكلتُكo لستُ من عينيك أرتعبُ

ما أنت بالقدّر الذي
oفأنتهي oَيتخطّفُ األمل اجلميل

ما ب� مهدورٍ ومنفيoّ فأضطربُ.
هذا هوايَ يعانقُ احلقدَ الشريفَ على

طريقكo فانفلِق. 
عزُّ الرؤوس من اsذلّة ينطلق. 

 oِسُلبَت جاللةَ الرصَد اخلبيث oأقعد
 ? متى الهداةُ إليك تنسربُ

 oسنلتقي oأجثم على ليل الزمان
 oَوستعلمُ الشوكَ اللع�

 . حصادَ روضٍ زندُه اللهَبُ
 oيا سَقطَ الهُويّة واجلذور oيا أنت

ويا قذىً بلحاء أوزارٍ يُغنّى نخرَهَا العربُ. 
 ? يا أنتo يا ابن ال …. ما أقولُ

قرأتُ تاريخ الزواحفo لم أجد 
 oَمثل الثآليل الطليقةِ من يديك

 oِالكاحلات oِإلى الوجوه احلالكات
 oُال أقاوم oَفكدتُ من باب انفرادي
بابَ من دخلواo ومن هربوا 

 oودلفتُ أحمل أضلعي
فخرجتُ أحمل ضلعَ من تاهواo ومن غُلبوا. 

 oوكأنّما شُرُفُ الرؤى
نفضَت غبارَ األمس من أجفانها. 

 oٍوإذا ²َحشر ظلمة
 oِكانت تنام على الهباء

حتيلُ رمل البيد عن شِريانها. 
 . فاستامها الغَلَبُ

 oلِتنطلق oعلى غول الظالم �سيف
سُجُف الظهيرة باsشاعل والدعاوى اآلسنة. 

 .  ضي وال شَرف�o وال حسَبُ
 oرصيدُهم oَنُشوى بسهم الوالغ�

شيب� وشبّان� يعانون العراق. 
ماذا تبقّى للعراق اsكتوى? 
 oانظر - ثكلتُك - لن ترى

إالّ التضرمَ في الوثوب على 
 oعيونك تنبجس

بدلَ الهالهل في جرادكoَ غرغرة. 
يا أنت يا ابنَ الفتنةَ اsندحرة. 

±π∏µØ±±Øµ
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ينخرُ اجلرحُ عظامَ اsدّع�.

 oتسقطُ الدعوى عليهم كِسَفا
 oغيرَ أن األسوَد النفسِ يظنُّ الفحم ثلجا

 oفيغنّي
ب� أبواق العَفَن. 

 oويكابر oيلعقُ النزفَ انتصار
وكأن الفجر لن يكشف ميثانَ النَتَن. 

 oهي حالة
 oذبذَبsخَّ اsتغسلُ ا

و نّي لذباب في ثمالة. 
 oنّ وجنحاsعسَلَ ا

من فيافي األرض في اsلح األسير. 
ودروبُ اsرّ ال تنفكُّ مَرجا 

عن عيون التائه�. 

 oهاهو الزيفُ يجرُّ األسَفا
ثوبَ عرس عند شيطان مَريد. 

يزرع اجلمرَ على الهام ببيت اsقعَدين. 

وأراضينا ثكالىo وحُبالى. 
 oلح فتُثمرsوجَ من اsتلدُ ا

في طبول اsوتِ مَن يرقصُ في حلو النذير. 

أيّها الالهث من أين اsنى?
قد نُتفتَ الريشَ في هذا السُدى. 

فلماذا ليس في وجهك أضواءُ اsنائر? 
وsاذا ليس في صوتك آياتُ اsنابر? 
وsاذا تلعقُ اجلرحَ بأمالح الصقيع? 

وsاذا الرأيُ في صدرك أهوى للقطيع? 
 oٍتتغطّى برداء

هو والعُريُ سواء. 
جلدُك اsنزوعُ سندانُ الطواغيت البليدة. 

وهتافاتُ حناياك شريدة. 
والضراعاتُ - وإن كانت من النار مديدة -
ليس ترقى فيك بابَ احلنجرة. 

 oًيا مُحيلَ الفزع األسوَد في قلبك صوتا
من هتاف األنبياء. 

أيّها القابع في أرضك موتاً 
دع سالمَ األولياء. 

وخُضِ اللجَّة ب� اsملحة. 
ال تقف عند قبور اsذبحة. 
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من هنا السرoُّ ومنه ُ 
 oفزيع ( وجهُ (فرعونَ

 o�أو رحيل
أو صريع. 

±π∏∂Ø≤Ø±∞
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 oهربsأين ا

حول اآلفاق حصار� وسكاك�. 
فامدُد شريانَك فوق جفاء مهزوزٍ أجرب. 

 oوارحل بالكبد احلرّى
بالنظر الزائغ عن طيف األسرى. 

 oواحمل نعشَك في القتلى
أو في أمواج تتضرّمoُ ال تتسَلّى. 
 oما دامت سفُن اإلبحار بال راية
والشاطئُ من غير نهاية. 

 oهذا صوتُك - مقطوعا - عن حرف التمتمة الهاجس
في اجملزرة اsلعونة. 

 oأركل نفسَك مضغوطا
في بحر اإلمّعة اsأفونة. 

وتنقّل من مذبوحك للمذبوح. 
 oلعيون الذابح والذابح
بهوى مسفوح. 

هذا يومُ الذبح األكبر. 
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 oيا رملَ كثيب يتداعى
من جسر الضلع إلى القدم السكرى بالدم. 

وقوافلُ إعدامك ترصُد 
محرارَك يغلي أو يبرد. 

يا من ال تعرفُ شريانَك إالّ 
حبالً للمنتفع�.

ال تلحقُ عمرَك إالّ
يومَ اsأخوذين.

هذا يومُ الذبح األكبر. 
 oًإن تقضِ شهيدا

�نحْ أبويكَ 
الذهبoَ األرضoَ السيّارة. 

هذا يومُ الذبح األكبر. 
يذبحُك األقربُ فاألقرب. 
 oهل تلمحُ في ع� األسرة

 oقرونةsإال سُخطا من عودتك ا
بالشؤم عليك?! 

هذا يومُ الذبح األكبر. 
 oُوعروسُك ولهى تنتظر

 oفرحَ الالفتة الفحميّة
خُطَّ عليها: بطل� وشهيد. 

أي: مُنتحُر. 
هذا يومُ الذبح األكبر. 

أقدِمo بع روحَك للنخّاس. 
 oهذا زمنُ الرشوة

باسم النخوة.
هذا زمنُ الذبح الساقطِ باإلحساس.

هذي حربُ الذبح األكبر.
أقدمo أقدم

إن لم تذبحك السك�ُ اإليرانيّة
تذبحْك السك� األُسريّة.

بَرحىo بَرحى 
هذي حربُ اإلنسان السُلَّمِ واحلائط. 

±π∏∂ØµØ∂
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في كلّ فأل زلزلة. 

 oيكتوي فيه اجلياع �واألرضُ نِفط
في زمن الضباع. 

 oقصلةsوا
 oجتبي الرؤوسَ باأللوف

²نجل الوغد الذي 
يؤلّه الصنم. 

األرضُ قالت للونى:
 oغرقى أنا

بأدمع الدماء في اsُستضعَف�. 
باحلرث في ثديَيَّ من مُخنَّث�. 

واألملُ اsلعون من غير ثمَر. 
 oوعفّتي

منحورةُ اخملاض. 
 oوالدتي بعيدة

 oألن أسياف (احلُسَ�) أُورِثت
لـ(دحيةَ الكلبي). 

وأُهديت 
 oٍلعاقر

وأرملة. 
من خِسّة التُربِ.

±π∏∂ØπØ∏
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 oمن أفيون السَعد الفاحم
يسّاقطُ غيثُ اجلبهة في شِدق الضحكِ األحمر. 

والوردُ النهرُ يُداهنُ ذلّ القاع األعفر. 
? أين اsرجانُ األشهب?  أين الساحلُ

أين اsشترَكُ اsسكيُّ القاسم? 

٢
 oالداومةُ ما زالت تضرسُ فيمن يغضبُ أو يَسكن

ما ب� األكذب واألصدق. 
 oأنصدّق أنّ الشفةَ السُفلى العرجاء

ال تسجدُ عند القرصان األسحم? 
 oأو ليست بنتَ هِجان فاقع

وُلدَت من شهوة غيمٍ مُرتدّة. 
 oباركها الزحفُ الداجي

بالكلمات اsُربدّة. 

٣
 oيا لونا يصعدُ فيه الزئبق

 oيركضُ في زالّجات احلاضر للمستقبل
يغرقُ حتت الصِفر اsبتَل. 

تتسكّعُ منبوذا قدّامَ الوَرس العاري 
بلسان اجلبَهات الفحميّة. 

٤
 oيثاق األحوىsاللؤلؤُ عند احملّار بعوسجةٍ في ا

 oبيم� الغصن الشذريّ تدلّى
من بؤبؤ طوطمةٍ بُنّيّة. 

 oكانت لهفتُها حوراء
 oُّلعيون رماد ال يرتَج

في ساح أرانبَ حتتجُّ. 
 oكانت تبحث عن فوَّهٍة جَوزيّة

من ثغر نُحاسٍ في جبل الصحراء. 

٥
ستفيضُ عيونُ اsبتهل� دعاءً أكحل. 

 oائعsواللونُ ا
 oائيّةsقد تُنهضُه النهَداتُ ا

 oوتور الضائعsباحلرف ا
في مطر احلنظل. 

119120



٦
 oّنترقّبُ خيّاال إن طال

 oال يرعفْ فيه الزلزالُ األدهم
إال بدمٍ سيّالٍ أرقط. 

 oيتفجّرُ من جنبيه البركانُ األمهق
بأزيز من كلمات تُشنَق. 

٧
 oشخوبةsضلعُ األلوان ا

يستنقعُها جزّاُر األحالم اsعطوبة. 
 oوالنبضُ - نَسِيّاً - ألوى

 oعنقَ األمواه اجملذوبة
 oثقوبةsفي العُصُر ا

كي ال تُحبَطَ باآليات احملجوبة.

٨
الصبحُ بهيم�o والليلُ مُسَجّى أشقر. 

 oوأن�َ األقراط صدى
 oلِكُمَيتٍ يخرجُ من قصدير أبرش

ال يدريo يصهلُ أم ال يصهلُ 
باخلَطَرات الفضيّة. 

ولَرُبَّ شهيقٍ رانٍ يغدو لزفير أعمش. 
ولَرُبَّ زفير في كلَف األهداب القزحية 

 oًندى oيبقى في أمل التطريز
لنهار أغبش. 

٩
يا وَيح هديل اللحن األخرق! 

أيَمدُّ سخامَ عروق في إغنية دكناء? 
أيزفُّ عروسا ترطنُ بالالفتة الكحالء? 

 oترقصُ بالعرَق اليحموم الساري
 oفي غَيهب جنم

 oتصلبُه األفالكُ احلبريّة
 oغبرّةsوتشيلُ عباءتَه ا

 oبخداريّ العسل األكمد
عنوانا sُحجَّلَة دعساء. 
 oتتدافع حتى تُركلَ بالعزف احلالك
وتشدَّ ضفيرتَها بالسُجُف البلقاء. 

 oتتداعى بصدى اخللخال رنينا أسود
 oفي سُبُل ال يحملُها غيرُ الهالك

والزورقُ أمواج� طيفيّة. 

١٠
 oمن يحضنُ دمعَ بنفسجةٍ عسليّة

تتلوّى ب� الدهمةo فوق اجلَونoِ ودون األصهب?! 
 oمنها �طاح شعاع

121122



 oفي أجهزة التسجيل البكماء
من قلب الطيف اsرمِيّ بنافذة الوجَنات النمشاء. 

١١
يا بؤسَ محاجرِ مَن تتنسَّمُهُ اsؤ راتُ الورقيّة 

 oِاخلُطب oالكلمات oِيا بؤسَ األشعار
اللوحاتoِ اخلاطرةِ الدعجاء.

oتستجدي الزمنَ األطرش
من خلف جدار اsطرِ اsبلولِ بظلّ أسمر.

١٢
 oالساعةُ تُعلن دقّتَها البلقاء

 oقهورةsفي أوتاد اخلطُوات ا
باألنواط الرمداء. 

١٣
 oلح الشهالءsيا أجنحةَ ا

 oحسبُكِ ضرعُ اللهفة لألقمار الزهراء
تسعلُ من أوردة جنالء. 

 oيأتي بغُدافيّ خطوطٍ مهجورة
 oوسنابل زيتٍ �هورة

بخيوط عشواء. 
واخليطُ األبيض - عند احلريّةِ - 

من خيط أسودَ يَنهزمُ. 

١٤
 oِاللحظةَ يُغلِق زرّاعُ األشواك

دنانَ األشواق الصَهباء. 
ينسَون مفاحتَ علّتها الزرقاء. 

 oفخذوا حَذَراً أبلج
من مندوف ال يَترجرَج. 

 oصبّوا فوق حميم غسّاق
كُحال يققاoً يُبعَثُ منه العشّاق. 

 oتتدحرج oحتى تنتحرَ األلوانُ رمادا
 oِباألعوام السبع السُود
وزيف الفسّاق. 

 oوخذوا من كلّ أن� أعرج
شهقةَ رمل قانِ. 

 oعلّ النقطةَ توضعُ فوق احلرف العاني
لعراق اإلنسانِ. 

±π∏∑Ø≤Ø∏
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 oوبكلّ ما مَلكَت يداك ..

 oوبكلّ ما يضعُ التَجّبر في قواك
 oوبكلّ ما يهوى التجنّي من أفان� اإلبادة
 oاضرب ولكن لن تراني غيرَ حرّ من هواك

 oُوأنا جلِيد األرض طَود
وقالدة

 oوأنا أنا
 oوهامتي oَّن عرفت�

- في أسطر الزمن اsباحِ سُدى - 
حديد� أو صَخَر. 

أتخيفُني بالصاعقات اsاحقات وبالسموم?! 
وتهدّ بيتي قاطعا منّي الوت�?! 

oيا غاصبا
مني ترابي واsتاعoَ ومانعاً حتى األن�. 

وتقول لي: 
صفّق لسيّدكَ األم�. 

أحسبتَني مُستَضعَفا?! 
من جبهة اجلبل العريض معاولي 

ستحيلُ عرشَك مُتلَفا. 

 oأظننتَني
سأفوّضُ الشورى إليك?! 

 oقَبُحَت ظنونُكَ فارتقب
زحفي عليك. 

وأنا أنا. 
أهوى لساني قائما. 

وأحبُّ - من قدَري - التجوّلَ في ديار مساحتي. 
 oَواإلله oوأحبُّ فكري

وأكرهُ الطاغوتَ والدعوى اsريضة. 
 oَلن أدخل الهشّ الغريب

ولن أذيب هُوِيّتي. 
ماذا تراني? 

من عبيدكَ? إمّعة? 
أتصبُّ في رأسي احلِمَم? 

وتذيقُني لهَبَ السياط? 
وترومُ تنحيتي

من البرج الذي 
عشقَ الصراط? 

 oوتريدُني
أالّ أثور?

يا سيّدَ اجلبناءِ أتباعِ الذهب. 
وأنا أنا. 

قلبي على هذا العراق اsُنتَهَب. 
±π∏∑ØµØ≥∞
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كـــيف وجْــدُ الـنور يضـــحى

? بـ� مــــــــــأكـــــــــــول وآكـلْ
يـكتــــــــوي من خـطـوتـيـــــــه

فـي أخـــــاديـد الـســـــالسـل 
وإذا مــــــــا رام عـــــــــزمــــــــا

شــلَّ زنـدَيــه األســـــــــــــــافــل
فـي لهــــــــيب مـن بـراكـــــــيــ

نoَ وخـــــــــــــســفٍ مـن زالزل
ومـــــــــآقـي اsـاء تَـبـــــــــيَـضُّ

مـن الـبــــــــــيــــــــــد الـنـواهـل
قَـــــتَـــــد� يفـــــتك فـــــيـــــهـــــا

بـالطـواغـــــيت اجلـــــحـــــافـل
تكـتــــسي حــــرفــــا تـعــــرّت

مــن ثـنــايـاه اsــعـــــــــــــــاقــل
تُـجـــــــهـضُ الواحــــــــةُ أيكـاً

تســـــتـــــقـي دمع الـثـــــواكل
يتـــــهـــــاوى اجلـــــذرُ مـنهـــــا

البـنِ شــــــــــــمــطـاءِ األرامـل

والـثــــــــــــعــــــــــــابــ�ُ يُـرابـط
نَ عـلى صــــــــدر الـبـــــــالبـل

�فـــــــــــــإذا الـعـــــــــــــجــلُ إلـه
جــــــسَــــــد� دون شــــــمــــــائـل

�و�ـامُ الــورد عـــــــــــــبــــــــــــــد
شــــفَّـــــه سُــــقم الـهــــيـــــاكل

عـندمــــــا األغــــــصـنُ ال يَثْــ
بُـÍَ فــي هـام الـقـــــــــــــوافـل

وسُــــــرى األقـــــمــــــار ال يَنــ
هـضُ باخلـــــــيـل الـغــــــوافـل

وســــــــفـ�ُ الـقـلـب تـرســــــــو
رجــــــــعــــــــالتٍ وحــــــــواقـل

جـنـبَ خـلـجــــــــــان لـيــــــــــالٍ
مُــــــثــــــقـــــالتٍ بـالـغـــــوائـل

والـســـــــــــرابـاتُ تـغـــــــــــذّي
صــــــــدرَ مـــــــــرآةٍ تـغــــــــازل

والـضنـى إن مـــــــدَّ طَـرفـــــــا
غــــــــــار فـي بـصـم األنـامـل

�وإذا مـــــــــــــا خَـلَــجـــــــــــــات
هـي لـلـشـــــــــــوك جتــــــــــادل

جـــــــاء ســـــــيّـــــــافُ لَـهـــــــاةٍ
بـاsشــــــافـــــيــــــر الـقـــــواتـل
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�وإذا مــــــا ســـــــال حــــــبـــــــر
فـــــــوق قــــــــرطـاس ينـاضـل

هـــبّ ألـــف� مـــن نــوابـــيــــــــ
غ طــغـــــــــــــــــــــــــاةoٍ وأراذل

فـــيــــؤولُ الصـــمتُ شــــرعـــا
حــــــــــابـال ضـــــــــــاع بـنـابـل

وريـاحُ الـبِـــــــــشــــــــــر تـنـأى
مُـــــــثــــــــخَنـاتٍ بـاsـهـــــــازل

وكــــــــعـــــــــوبُ الرَذل  ـشـي
فـــوق أكـــتـــاف الـفـــضـــائل

وقــيـــونُ العــصـــر يُضــجَـــعـ
نo فـــيُـــصـــبِـــحـن عـــقـــائل

وســـــيـــــوفُ الثـــــأر تغـــــدو
بعـضَ غِـــــمــــدٍ وحـــــمـــــائل

أرؤى الـعــــــمــــــر تُـقَــــــضّـى
عـنـد وغــــــــدٍ مـــــــــتـطـاول?

�والـسُــــــــــوَيــعــــــــــاتُ دهـور
ليـس مـــا فـــيـــهـــا أصـــائل

واحلـنايـا تكـتــــــسي احلَــــــو
بَ فـــــــتــــــعـــــــرى بـالنـوازل

�حـــيــثـــمـــا الكهفُ مَـــقـــيل
لـلـجـــــــــائلـ� الـصـــــــــوائـل

يـرتوي مـنهـــــا جنــــــيـــــعـــــا
نـزّ مـن صــــــــدر وكـــــــــاهـل

فــــــــإذا الفــــــــجـــــــر ذبـيـح 
فــــــــــــوق آشـــــــــــــورَ وبـابـل

يـا لـه عُــــــــــــمــــــــــــراً يُـرَدّى
مِـــــــــزَقــــــــا دون غـــــــــالئـل

مـن يَهُـن يَـعـــــــمــــــــرْ هوانـا
بـ� رفـش ومــــــــــــعـــــــــــاول

واألُلى يـثـــــغــــون زحـــــفـــــا
عــنـوةً ســـــــــــــــادوا األوائــل

كــم عــــــــــــــــتــيّ ثَــمَّ يَـرقــى
مـــــثلـمــــا تـرقى الـدمـــــامل

يا ضـــمــيـــرَ الغـــيث مـــا با
لُ ســـــــحـــــــابات اجلـــــــداول

ظـامــــــئــــــاتٍ لِسـنى الـبــــــر
قoِ ومـــاضــــيـــهــــا منـاهل?

شـلَـل� تعــــــــشـبُ فــــــــيــــــــه
مُــــــرعِــــــبــــــات� وقـــــواتـل?

ثَــــــبَـــــــجُ الــــــذلّ يُـــــــرَدّيـــــــ
هoِ وتُــفـنــيـــــــــــــــــه اجلـنــادل

يـتــــــــــمـنّـى شــــــــــرفَ احلـلــ
مِ ولــكــن ال يــجــــــــــــــــــادل
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غــيــرُ هـمس في كــثـــيب الـ
رمَــل تـذروه اجملـــــــــــــــاهــل

وجـــــــــــــــعـي مــنـهــنّ يـودي
بـــي لـــشــك فـــي الـــدالئـــل

لـكـأن العــــــــزم فـي صــــــــد
ريَ يُـنـســـــــيـنـي اجلـــــــالئـل

مُـــــثـــــقَل� ظـهـــــريَ بالـشكــ
وىo وأجـــــفـــــاني ســـــوابـل

رَمَــــــــد� �شـي عـلـيـــــــهــــــــا
جـــــــــــمـــــــــــراتٍ مـن تـوابـل

وحـــــــــــــروفـي يـتـــــــــــــوارَيــ
نoَ وحـــــقّي مَـــــحـضُ باطـل

تــــائــــهُ اخلــــطـــــوة لــــم ألـــــ
حـقْ ²ــجـنــون وعـــــــــــــــاقـل

وأنــا أبـصــقُ بـعـــــــــــــــضــي
مُـــــوقــــــداً منّـي اsشـــــاعـل

ربّـمــــــــــــــا أزرعُ بَـيــــــــــــــدا
ءَ ضـلـوعي بـاخلــــــــمــــــــائـل

ربّمــــا يُـبــــصــــرُني الـضَــــعـ
فُ فــــــيـــــــتــــــرى بالـقـنابـل

أو هوى الـنامــــوس يهـــتــــزّ
بـأركــــــــــــــان احملــــــــــــــافـل

أو جــــــبـ�ُ الـبــــــيـــــــد يربّـد
ألســـــــــــــواق اخلــــــــــــــالخـل

أو لـســــــــــانُ يدفـعُ احلــــــــــر
فoَ وال يـرجــــــــــــو الـنـوائـل

�أو ثــيــــــــــــــــــــــــاب� دَرِنــات
ادركـت طهـــــــرَ اsـغـــــــاسـل

والـفـــــــــــــــراتـان يُــزَفّــــــــــــــا
نِ sـــأمــــــــــــــــــــــــــول وآمـــل

آه كــم تــركــضُ أفــــــــــــــــــرا
سـي بــأحـــــــــــــالم الـتـنــابـل

وأنــا أرفُــس أضـــــــــــــــــــــال
عـيَ ســــــعـــــــيــــــا لـلـمنـازل

فــــــمـــــتـى يـنهـضُ مـــــوتـي
إن أعـش �ـلـوكَ ســــــــافـل?

وعــــمـــــودي من ضـــــبــــاب
مُــــــــــفـــــــــــرَغِ الـروح وذابـل

فـــــــتــــــعـــــــالَـوا نـتــــــالعـنْ
²ــزايـانــا الـصــــــــــــــــواهــل 

±π∏∑Ø±±Ø±∂
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ÎözUH²Ô# RÒ³M²&«
oستحيلsيحاولُ أن يدخل ا �عُرام

فيضربُ في العَصَب اsضطرِم.
 oطرsوكلٌّ يجندلُ شمسَ ا

بليل يُثرثرُ فيه احتدامُ القدَر. 
كأن انهمار النيازك نبضُ القتيل. 

وأن التحيّة بالهام صِنوُ القدَم. 

 oعَبّأُ في احلاوياتsأال أيّهذا اجلنونُ ا
 oروَيدك إن األزيز مُدان

بقانون ضوضاء هذا الزعيق. 
 oوإن الدخان أرانبُ ينقصُها البهلوان

 oبقانون ذيل التلوّث للبيئة اآلسنة
وتوقيعِ خفّ الزمان الذي 

يُقايُض باحلاسبات. 
تضيّعَُك القدرةُ الواهنة. 

ففيمَ انشغالُك باsفرش الطفلِ 
دونَ الوسادة? 

 oنازلsوهاهي جنمةُ سلكٍ تغذُّ ا

 oإلى حيث تُنفَقُ كلُّ اخليول
بسرج الرعايا. 

 oرجفونsأال أيّها ا
 oلقد ملّ سمعُ النخيل الوصايا

 oلوحة سدَّ الطريقsونسغُ ا
 oلِيفتحَ باب الصباح الغريق

ويكسرَ قيظَ الشتاء السحيق. 
 oقريباً قريباً تُغنّي السالمَ احلنايا

بُعَيدَ السن�َ الثماني العَبث. 
±π∏∏ØµØ±±
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