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 تايدادغب

 

 عدنان الظاهر                                                   

 

 1بغداديات 

 الُخلوةُ إفضاءُ 

 واألعمى وحواٌر ٌمتحُن التقلٌَد الُمضَمرَ 

 َبصٌر ٌتمّدُد فً عٌٍن من قارِ 

 البعُد قرٌٌب جّدا

 للرائً والجارِؾ والحافً

 الجاُر ؼرٌبُ 

 أعراِؾ الحربِ النخلُة َمصرُع 

 أطالال أطالالً تتساقط

 الظلُّ ؼرٌُب األبعاِد الُخضرِ 

 بؽداُد شموٌس ورموٌس وتروسُ 

 قهرتها دعوى المرتّدٌَن أساسا

 أسرى أسرى أسرى

 َمْن أسرى ولماذا أسرى ؟

 بؽداُد جوابُ 

 الرأُي اآلخُر ُمرتاُب 

 ما داَم الفرُق ِفراقُ 

 أسرى أسرى أسري
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 ٌّسْر شٌئاً من أمري

 داُد ُؼرابُ بؽ

 ٌحفُر عظماً فً قبري 

 أسرى الحرٌِة أحرارُ 

 .ُزْرهْم أحٌاًء أمواتا  

 

  2بغداديات 

 فً عٌِن النجمِة أسراري

 تبُر حٌاتً فً تربِة أتراِب مدٌنتها

 جٌزي الحاجَز جٌزي

 آالُم الخمرِة فً رٌِش الطاووسِ 

 تسقٌنً هاَم الهمِّ وقرطاَس التهوٌمِ 

 أُرومتهاقهرتنً فً أرِض عفاِؾ 

 ...أخطأُت التعبٌَر فظّنْت بً 

 قالْت ما قالتْ 

 هذرْت ؼّنْت فازدادت أحزانً

 قولً إّنِك فً لوٍن ٌتبّدُل فً اللٌلِ 

 .إنِك شكٌل ثاِن 

 

  3بغداديات 

 جاءتنً منها أخبارُ 

 َقبلْت أعذاري
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 ًِّ  الُمهلُة إنذاُر التوقٌِت الصٌف

 تتوقُؾ أقماٌر فً بابً

 المكرورُ ما هذا الكرُّ 

 من أٌن صداها ٌأتٌنً

 نجماً ٌتهاوى أحجارا

 األقداِر النٌزُك فً ُصلِب مقادٌِر 

 ٌتقّدُم فً ُمدلِِج لُجِّ اإلبحارِ 

 أتقلدهُ كفّاً أجرَد مخضوباً مجروحا

 قمراً ٌتحّكُم فً ِمفصِل ُشرفاِت الدارِ 

 ٌأتٌنً شهراً فً الشهرِ 

 القُرعُة طاشتْ 

 .المتعّرِج ساقا طاَش الماشً فً النهِج 

 

  4بغداديات 

 المرهُم فً مفتاِح الباِب األقصى

 دْعنً أتتبْع آثاري

 واجهُت القاتَل فً أخطائً مقتوال

 ال تنصْب أنصاَؾ األوتاِد لُواذا

 الحوُل األّوُل مقصورُ 

 ممدودا  ال ٌبلُػ ظلًّ طوالً 

 أدمنُت مطارَق حّداٍد فً صدري

  دقّت مسمارا
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 ن ناريتتأجُج فً القلِّة م

 ٌا ُحقبَة تصدٌِر األوهامِ 

 رتالً ٌتلو رتال

 فً كلًّ بعٌض من حالً ماذا لو لْم ٌسقط

 المرُء ٌطٌُر كهّبِة رٌٍح فً سقؾِ  حٌث

 والظلمُة قد ال تأتً ؟

 

  5بغداديات 

  الدٌكِ حّتى مذبوِح األذُن آذاُن الَمؽرِب 

 ال توقظنً ٌا دٌكُ 

 الَملُِك المخلوُع ٌنادي صوتاً مجروحا

 تخنقُه نأماٌت تتبّطُن أخدودا

 بٌن اللٌِل وُظلفِة مفتاِح الفجرِ 

 إْن َتطرْق تتهدْم أسوارُ 

 حراُس الداِر ِقصاُر القامِة والرؤٌا

 ُجْنٌد من خشِب الَصفصاِؾ ُتظلُل شرفتها صٌفا

 تترّصُد ِمخٌاَل سواِد الكحلِة فً عٌنٌها

 تجبُل من َشَفِق الثؽِر عقٌقاً أكوابا

 خطفاِت البرِق ٌؤّطُر عٌنٌهاأتٌمُم فً 

 هل آوْت قبلً أْم ما زالْت ؟

 ...نامْت 

 فصحوُت أخاطُب ذكراها مهبوطا
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 كان اللٌُل قرٌباً مّنا تقرٌبا

 ما زلُت أراها فً الرؤٌا

 تقرأُ نّصاً مكتوبا

 ٌتعلُّق فً ُجدراِن مكانِة سٌمائً

 ٌتالبُس مخطوفا

 وأرى شٌئا

ٌّاراً بْ ٌتصبُب من كفِّة مٌزانً صَ   مؽل

 واهاً للقادِم لٌال

 من ُثقِب جواِز جداٍر دولً

 خفْؾ طرقاتَك فوق البابِ 

 جٌراُن الحدِّ هجوعُ 

 نجماُت اللٌِل تخوُن خفاٌاها

 عرُض مرآَة سماِء القمِر السريتست

 أعرْض عن هذا

 .النجمُة عارٌٌة عند الباِب المرصوِد 

 

 تسّكع في شارع السعدون/  6بغداديات 

 الحبُّ شرابُ 

 حتى كسِر حمولِة قضباِن الجسرِ 

 ُتسكرنً لقٌاها

 أؼرُق فً ُمنَصهِر اللٌلِك فً دهشِة مرآها

ٌُعّدُل خطوَة مٌزانً  الكأُس 
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 ضّداِن القطُب األوُل والثانً

 الكاسُر مكسوٌر ضلعاً ضلعا

 [ دوما أو درعا ] 

 [بابَل أو بنؽازي  ]فً 

ا ٌّ  حّورُت مطاحَن جهِد الرٌِح ألبقى ح

 الشمُس على رمِل الهاجِس شمساأْن تبقى 

 طّورُت مطارَق آالِت التصنٌِع الحربً

ٌُراجُع كشَؾ حساباِت الصرِؾ الصّحً   !فرأٌُت الجٌَش 

 بؽداُد ترابُ 

 .بؽداُد عذاُب 

 

 ةمالنخوليا بغداديّ /  7بغداديات 

 ٌأتً اللٌلُ 

 ما فً اللٌِل َحراُك ِشهاٍب ٌجري

 أتوضأُ أحالمً قُطبا

 ال ٌعرفُه إنساُن 

 مروِق ذؤاباِت النٌرانِ  كان شدٌدَ 

 فً َشَفِق الُعرِس الُمشتبِك الدامً 

 ...الجولُة خاسرةٌ 

 الكوُن ٌضٌُق وحبُّ التوِق َمضٌقُ 

 حٌُث السالُك ُمقَتِحٌم مقحوُم 

ٌّرُت الراهَن قلباً مخروعا  ص
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 الطبُّ ذراٌع أعسُر مكسورُ 

 ٌكألنً بالعٌن الٌسرى

 تكبٌراكّبرُت له 

 جدوىلل (بّوُخ ٌُ ) علَّ المعلوَل 

 ال تمشً لٌال الساعةُ 

 خوَؾ ضٌاِع الالهً والملهى

 ال أرتاُد المقهى

 تنهاُر بمرتادٌها

 مرحلٌة عجلى مّرتْ 

 الموُت قرٌٌب منها كانا

 ال ٌبرُح بّوابَة ُحّكاِم قصوِر العدلِ 

 المقهىأراجٌِل ٌجري خلَؾ سراِب ُدْخاِن 

 ال َعَرباٌت تجريفً الشارِع ال َبشٌر 

 مقفوٌل باُب المٌدانِ 

 ملؽوٌم جسُر األحرارِ 

 َعوٌد للبدِء وَعوٌد للعدِّ العكسً

 راً شٌطانُ هْ آٌاٍت ٌتلوها جَ 

ًٍّ ٌنتظُر اآلتً ؼٌبا  فاتحًة لول

 تستنزُؾ أوراَق الُصّباِر وقودا

 للبرزِخ فً شقِّ النٌرانِ 

 تتضارُب فً أسواِق الفُوضى

 .ى أهواُر أسواٌق أخر
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 الطقُس ثلوجُ 

 (القلُب ٌلوُج ) 

 فوق الطبقاِت الدنٌا تأجٌجُ 

 مْن ٌا حالً أشكوأُّواهُ لِ 

 الشكوى ِشْبه الشكوى

 اللوُن األعمُق إحصاءُ 

 ال تسقْط إعٌاءَ ! حاذْر 

 السٌُر عسٌرُ 

 الجسُر ٌدوُر على ناعورِة قصِر الحمراءِ 

 جّرْب ممزوَج الطبِّ وجرعَة ُحّمى

 ٌخترُق األفعى نابامن ُثقٍب 

 الطبُّ على األنصاِب عقٌمُ 

 الُمدخُل سدٌّ مسدودُ 

 .والشمُس أصٌُل 

 

 ساحة التحريرفي /  8بغداديات 

 مٌداٌن التحرٌِر وقوُد رخاٍم مصهورِ 

 ٌا حامَل راٌاِت الساكِن والماشً

 خّضبها ماًء رقراقا

 النخُل منائُر شوٍك ُتبكٌنً

 النخوةُ تأتٌنً خّطاً أُفقٌا

 نوِق األشعِث واألؼبِر والقفطًمن 
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 بحطاِم زجاجاِت الدمِع الُمرِّ  ُرٌق مألىط

 كنُت الواقَؾ وحدي

 بالَة حاجاتً قندٌالأطفأُت ذ

 حققُت معارَج مٌزاِن الدنٌا تلفٌقا

 رّوجُت لعهِد التنسٌِق اآللً

 دُت بساطً حتى ضاقت أرجائًمدّ 

 ...لكنَّ الثورَة ما زالْت 

 ماذا ٌجري 

 وسوِح متاهاِت التبرٌِر ؟فً مٌداِن 

 ٌجري نفط

 فً ِعرِق مناجِم تدوٌِر المعنى

 ُمجتازاً بّواباِت حمٌِم الخلُجانِ 

 ٌنفُخ ناراً فً نارِ 

 !البلوى  كنُت الشاهَد حّمالَ 

 البهجُة فً جسِر التحرٌِر بال معنى

 بٌُت القاضً قوساِن وأدنى

 األخضُر قُّبعُة الرأِس الحافً ُبرجا

 آخرهُ الكعُب العالً 

 [  كرخُ بؽداُد ُرصافتها ] 

 فلتشهْد بؽداُد 

 ضاعفُت كثافَة ألوانً

ٌُمنى بالٌسرى  أبدلُت ال
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 قاٌضُت مكانً

 راسلُت حماَم الوحشِة فً نصٍؾ لٌال

 أطبقُت جفونً ألرى فً الُظلمِة شٌئا

 الصوُت المبتوُت سٌسحُب من تحتً أقدامً

 لفضاٍء ال ٌخلو

 هزٌِم وهمزاِت الوصلِ من تكبٌِر 

 ٌفتُض حوافَر أفراٍس طاشتْ 

 وجاشتْ " لَعبْت بالُملِك " 

 تا فً الشارِع مدُّ عَ فَ 

 بَن اللعنِة ال ُتطلْق ناراٌا اْ 

 .الساحُة مٌداُن 

 

 رومانسيات بغدادية/  9بغداديات 

ٌّرُت كثافَة أصباؼً  ؼ

 أبدلُت األخضَر بالٌابِس عّشقُت األتعَس بالنابً

 اللوحَة فً صدِر الباِب المقلوبِ علّقُت 

 الجنُس حرامً

 الجنُس مراٌا تتكسُر فً الخلوِة ألوانا

 ال ُتخفً ظمأَ الُحّمى

 الساقً ٌتخفّى

 ٌنأى.. ٌتباعُد .. ٌنأى 

 ٌجترُّ علٌَق خفٌِؾ الجمراتِ 
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 ذئٌب فً ُشعلِة ناِرالعٌنٌنِ 

 ـ الجنُس ُمدامً ـ

  حانً كّسرُت األقداَح وأحرقُت الحانَة وال

 !وٌٌل للساقً من ثاري 

 [ .عبود الكرخً / وهللا لكسر المجرشْة والعن أبو راعٌها ] 

 محارَم للذكرى دمعا( شٌرٌُن ) تنسُج 

ٌّاَن ـ متى ما شاءتْ   تحرقها أ

 تجعلنً أؼلً فً ِمرجِل كانوِن السبكِ 

 أبحُث عنها نقداً صرفا

 ُعمالِت فً دورة أسواق ال

 شٌرٌُن تعافْت 

 إالّ ُرقُماً  لم تتركْ 

 ختمتها برضاِب الشوِك الدمويِّ البري 

 ِسمٌة أخرى تتبّدُل فصالً فصال

 ما بٌن خرٌٍؾ أنهكنً وشتاٍء صٌّرنً صٌفا

 لم تتبدْل شٌرٌنُ 

 لم ٌتبدْل شًٌء فٌها

 ...رحلْت 

 ركَب الثّواُر بحاَر الكارٌبً

 الناُر مشاعُل إبحاِر سفائنهمْ 

 الناُر تحاصرهْم بحراً بحرا

 شٌرٌنُ عادْت ماذا لو 
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 ؟ جاءْت تتعثُر بالمحظورِ 

 الوقُت ٌمرُّ على أوراِق الصفصاِؾ سرٌعاً 

 حٌرانُ  هاساعٌ

ٌُجٌُد الردَس على صوِت الحاكً  والموكُب ال زاَل 

 .شٌرٌُن ُتؽّنً مّواال 

 

 مشاكلة األجساد/ رومانس آخر /  11بغداديات 

 شاكلِة األجسادِ سٌماُء سناِء مُ 

 الالجدوىبعثرةُ 

 أتخفّى مّنً فٌها

 أمحضها ُوّداً من سابع حلقاِت التكوٌنِ 

 الحْلقُة طوُق ِعناِق مصاهرة األجسادِ 

 تقوُد جٌوَش هزٌمتنا( سٌماُء ) كانت 

 وأمٌرَة مقٌاِس الجولِة فً الطؽٌانِ 

 ِسْلماً أو حْربا

 تتقلُّد تاَج شبٌِه القربى

 إكلٌَل َسخاِم الرّدِة فً أصِل الردِّ 

 خطٌُب مهارِة جحفلها( جوُن سر) 

 جسَّ األبواَب وجاَس سرٌعا

 لم ٌفتْح ُحصنا

 لم ٌركْب نهراً أو بحرا

 عرباُت الُجنِد تفّحَم قائدها
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 هل ٌبقى لً شًٌء منها

 ؟ أو تكتُب لً أحٌانا

ٌّدةٌ تستوحً من ِكسرى طاقا  س

 ال تعبُر جسرا

 تخشى معركًة أخرى فوق الجسرِ 

 العالًتركْت وْشماً فً البرج 

 هتكْت سترا 

 صربْت باألخمِص صدرا

 شهٌد فً نحِل ملٌكِة عٌنٌها

 ٌتهّجى دوراِت دوالٌِب الَشَبِق الشمسً

 صحواً مقلوبا 

اً بالطولِ  ٌّ  تتشّمُل شقّاً َعَرض

ٌُخفً كفاها  ُتخفً ما 

 بحٌر ٌتبّدُل فً عٌنٌها ُجرفاً ُجرفا

 البحُر جداٌر من َزَبٍد الِعهِن المنفوشِ 

 م أقرْأ حاجاتً فٌهاأبحرُت ول

 أالّ ُتعلَن عصٌاناً مدنٌا مفتوحا

 (بً بً سً ) فً شاشاِت فضائٌاِت الدوحِة وال 

 أجري دري أّنًأمشً ال أ

 فوق موازٌِن خفاٌا التنظٌِم البؽداديِّ السّري 

ٌّاً ما كانتْ   ال أعبأُ أ

 جوهُرها منظوُر الوهلِة فً البعِد المنسوِب إلى الكلًِّ
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 ال أدنو. ..أدنو منها 

 حرِ السفعِل ُعقدِة الُشفرِة فً أخشى بطالَن 

ٌّاها  أتقاضى أتعاَب مالحقتً إ

 قلِة أنواِر الفجرِ أُفُقاً فً مُ 

 ٌتكّسُر فً مرأى إبحاِر مراٌاها

 !َتّباً لفضٌحِة ذي لََهِب 

 

 جاءْت ؼضبى 

 تتالطُم أمواجا

 تتوسُد مقلوبً َعْرضاً طوال

 الناريتتقدُم أنظاري صوَب القرمٌِد 

 ِفرناً من جمِر الشبِق المتواري

 !َتّباً لخطٌئِة ذي لََهِب 

 

 بابليات بغدادية/  11بغداديات 

 فً بابَل أحرقُت ذوائَب عشتارِ 

 لم أرفْع قربانا

 لم أحرْق نْذراً كافورا

ٌُؽرٌنً  أطفأُت األنواَر بصٌُص الُظلمِة 

 ماذا أبقْت بابُل للماشً ؼربا

 خرىللساهِر فً أرٍض ُتدعى أ

ٌّاً ٌتضاءُل شبراً شبراً   منس
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 حٌُث الناُس نٌامُ 

 نوُب الرؤٌٌة فٌهم جاٌر ُجُنٌب مج

 وهدَّ السٌَل السدُّ [ بلقٌُس ]  َعَنستْ 

 (هل تعرفنً بلقٌُس ) 

 ( هل نسٌتنً بلقٌُس ) 

 !ال قسٌّ ال بلقٌُس  ال وطٌن فً الحلّةِ 

 ضاَع الباُب فؽاَب المشهُد إالّ تخمٌنا

 كّورُت الذكرى

 رّتبُت األحطاَب على فرِن النسٌاِن الذّري

 ما ضاَء طرٌُق منازِل أترابً

 فاِت شناشٌل األحداق الُزْرقِ ما طلَع الزنبُق من ُشرُ 

 بابُل ما زالتْ 

 األولى تعتٌِم تشرُق من بٌن ؼماماِت ال

 قاضٌُت شبابً فٌها ردحا

 .لم أسهْر لٌالِت الْقدر 

 دِ خمستنا كّنا فً ُمضؽِة موتور األضدا

ٌُسرا  نلتحُؾ الِمطرَؾ ُعسراً أو 

 شتتنا نفٌق أعمى

 بّدلنا لونا

 أوجعنا ضلعاً ضلعا

 الحلُّة ما شاءُت ِعشتارُ 

ٌّا  تنبذنً ِظهر
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ٌّا تكتبُ   خّطاً مسمار

 معبُدها ٌنهاُر حذاِر حذارِ 

 ٌا بابُل أْن تنهاري

 ِملقاط اللهِو ٌكفكُؾ دمعاِت الُملتاعِ 

ٌّا  الشارُع ممتدٌّ أُفق

 للّهِو وحاناٌت عامرةٌ تصطؾُّ رفوفاوٌر دُ 

 ُمقَفلٌة إالّ للواقِؾ فً الصؾِّ 

 وهٌم ٌتقّدُم وهما

 أمالُح فً العٌِن وفً األخرى  طٌنٌ 

ٌّاَك ولعَب الشطرنِج   :إ

 !الجنُد ملوٌك والفٌُل حصاُن 

 

 رثاء بغداد/  12بغداديات 

 ناموُس مداِر الجديِّ كحدِّ الموسى

 الفجِر الدامًٌنزُع مسماَر بزوِغ 

ٌّاِن الفاتُح والمفتوحُ   س

 الظلُّ ستارُ 

 ...ال ٌتبّدُل ما داموا 

 ال ناصَر ال منصورُ 

 مملكُة ٌطحنها بوٌق من عاجِ 

 فٌها راٌاٌت ُكثٌر سودُ 

 !تتدلى أو تسقُط لألعلى 
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 قافلتً خرقاءُ 

 تتوّجُه ؟ ال أدري

 البحُر وراها َقَطراً والناتو

 ال ٌرفُع فٌها ناعوٌر سطال

 ترطُن لهجاِت حروٍؾ بادتْ 

 وبقاٌا أوثاٍن دّمرها كفرانُ 

 حالُتها فً الطائِؾ حاالتُ 

 ُحْمٌر أجراُس مشٌئتها

 !أو الةُ ال رحمتها ُعّزى 

 

 

 2102( فبراٌر )شباط 

 

 

 


