
 المنجز الثقافي العراقي بين الوطن والمهجر

 

 
 

 – بلجيكا -محمد الكحط 

في أمسية هادئة ووادعة شهدتها مدينة انتوويربن اللججيييوةأ أقامهوا مرأوز أوث الثقوافي 

سأ أووواح مهوثهوووا 3102تووو لي فيووور اللوووعر والثقافوووةأ يووووس امبووود امو  مووون  ووولتملر 

بين الووطن والمهجور لجناقود الودأتوث بوات  مهاضرةً نقديةً عن المنجز الثقافي العراقي 

الصيرأ وقّدس خاللها نخلة من اللعراء العراقيين والعرب الذين يعيلووح فوي المهجور 

بعضا من منجزه  اإلبداعي وهو  أوم مونأ الّلواعر العراقوي ضوياء الجنوابيأ الّلواعر 

ن أبناء العراقي ماجد مطرودأ الّلاعرة الفجسطينية فاتنة الغّرةأ و ط بضوث نوعي م

 .الجالية العراقية من المهتمين بالل ح الثقافي

 

 



 
 

ا وتهم الناقود الودأتوث بوات  الصوير بديثور شواأرا الملورفين عجور مرأوز أوث الثقوافي 

لدعوترأ مقدماً بعض المالبظوا  التمهيديوة لموضووعتر التوي تناولون المنجوز الثقوافي 

والمنفرأ ..الغربة...المهجر..ن العراقي بين الوطن والمنفرأ مقدما بعض التعريفا  ع

والظروف التي مّر بها الملود  فوي العوراأ وأ ولاب مغادثتور الووطنأ ليون ث و   لو  

فتوووها اللووعر لوو  يتوقوودأ فالملوود   ووواء أوواح اللوواعر أس الروائووي وضوو  نفسوور دائموواً 

وتهدث بليء من التفصويم عون التهوديا والتجديود فوي . ضمن إيقا  الناس ومعاناته 

ي مجوات  الثقافوة المتنوعوةأ منتقوداً المتواثيي التوي تقود ضود التهوديا فووي الهيواة وفو

أ جوب اللعر الصجبأ فالتهديا بالة تطجلتها الهياةأ وما جرى من تغيير في العراأ 

ث وو  السووجليا  التووي ثافقوون وت فالوون ترافووي التغييوورأ ثافضوواً  نائيووة أو  3112بعوود 

ثجأ فهموا يموثالح امدب واإلبودا  العراقوي الفصم ما يسمر ب دباء الداخم وأدباء الخوا

بمختجوود تسوومياترأ فهمووا يصوووثاح أدبنووا المتياموومأ معتلوورا هووذا الفوورأ  رفيوواأ أمووا اح 

العولمة وو ائم اتتصا  الهديثة قربون بوين الوداخم والخواثجأ فامديوب العراقوي فوي 

هتماموا  الداخم يمينر اإلطاللة عجر الخاثج وبالعييأ فهما نسوي وابود وتتقواثب ات

والعووووال أ لربموووا المنفووور أأثووور تعليوووراع عووون الهالوووة اللوووعريةأ فالميووواح الجديووود وهوووو 

المغتووربأ الميوواح الووذس يموواثس عجيوور الغربووةأ هووذا الميوواح الجديوود قوود يلوودو نوعووا موون 

السجنأ لذا تلودأ الهجورة إلور الهنوين إلور الوذأريا  الجميجوةأ تربوم الوذاأرة وتسوتنجد 

منفر فجور شواعرية جديودة عنود علود الوهواب الليواتيأ بيوا بالسّرةأ وهي الووطنأ فوال

المنفر أاح بالة نفسية عندهأ مياح أضطر لجعوي  فيورأ لوذا فاللواعر فوي المنفور بالوة 

نفسية أأثر منهوا معايلوةأ فوالمنفر لويي بالوة  وجلية فقوطأ بوم هوو ميواح يضوغط عجور 

م مووا يوورادأ فجوواء أ اللوواعر ليفتووي بنينوورأ لربمووا اليوووس لوو  يعوود اللووعر أافيوواً لعيووي أوو

الرواية لتستغم تمددها و عتها لعيي ما يراد إيصوالر بهريوة أألورأ ليون يلقور اللوعر 

 .هو الراصد الروبي العميي لجهياة

الفقوورة الثانيووة موون أممسووية قوودس اللووعراء ضووياء الجنووابي وماجوود مطوورود وفوواتن الغووره 

أوجوور ومتلووابهة فووي  العديوود موون نتاجوواته  اللووعريةأ فيانوون نمووا ج منوعووة مختجفووة فووي

 :أخرىأ فقرأ اللاعر ضياء الجنابي القصائد التالية

 



 
 

 أنين مشاكس

 دععوني أدوس  

 بقدميَّ الهافيتين

 خجدع فجاج اليجما 

 أم ما خطتر  أصابعي المرتعلة  

 من أشلاه وأشلاح

 وإ ا انداح من أضالعها

 التي تتهل  اآلح

 أنينأأ

 ..أنين

 ..ها

 أصيخوا السم ع 

 ح أنينينداح  اآل

 ..أنين

 ت ت بهوا

 إنر  أنيٌن ملاأيٌ 

 ت ت خْذأ  الرأفة  

 وتهتجوا بعيوح شزثة

 وتهنقوا عجيَّ 

 أو ثبما ترقصوا عجر ميجوده الهزين بلطء

 ت

 اميثوا  ير بعيد

 دوح توفز

 وإح ش ت  أديروا  هوثأ  عني

 وعنها

 فقد مجن الميوث



 في خزانة امبذية القديمة

 واللعر

 وامل 

*** 

 ... زالة

 ل  تين دججة قريلةٌ مني

 بينما مسح العصفوث  بزقزقتر أجفاني

 فعيناس أانن تهروتح في الزقاأ الممتد بين أنيسة الهياة وجام  أس الطلو 

 وتتللثاح بالقلتين الخضراء والذهلية الجتين تللهاح  ديي أمي

 ثأين  المعداحع يجروح دوابه 

 من  ود الجواميي الميهولة العينين

 ائيينع يتلعوح  رب الللوش المزنرة بالماء والخضاثوالمند

 امأرادع يسقوح الماثةع بجلن أثبيم المدخن

 الترأماحع يرشفوح مجح امثض بعين الدبي

 اليجدوآشوثيينع يدعوح اميتاس إلر مائدة العلاء امخير

 اللل ع يفجّوح الللاك المجقاة عجر فميانيته 

 صماءع تستعصي عجر ات تنساخع والتزوير اللدوع ير موحع بخّد امباعر خاثطةً 

 والملابيدع هي امخرى تهدَّث  دوحع برج من اليهالء إلر الخابوث

 فتهن  عينيَّ فإ ا بغزالة شقراء تلدد  ما ثأين

  زالر  ّزلوأي"و 

 "وبالماس دعلجوأي

*** 

 ..خيا 

 قتجنا  ا ع بياية الذئبع 

 وأبقينا عجر خيالر

 يةفه ع الليطاح   رَّ الهيا

 وتقمَّصع  ل ع الخيا 

 وصاثع يطاثد  قطعانعنا

 بالهقيقة ت بالخيا 

*** 

 ..جججامليوح

 جججام   أاح عراقياً 

 ما ع صديق ر  

عي  ص 

 وثاحع يلتير  الخجودع لدبر المو 

 نهن  عراقيوحع بالطل  أذل 

 في أم لهطة يمو   لنا علرا   امصدقاء وامبلاب



 وت نلالي

 نخلئ المو ع تهن ججودنا

 لنذيقعر  مراثةع الفراأ

*** 

 .. ناء

 أجهلن  باللياء هذا الصلاح

 و سجن  بنجرتي من بقايا بروف الفرح الناشز

 وثطّْلن  ضميرس بالهزح الجميم

 و   خج  ججدع الفريسة الملوه عني

 وأ  نّي بجهميع الهي

*** 

 ..أشغالي

 أنن  أشتغم  في السوأ عاطالً 

 أبادل ه  أيا ة الهدوءوفي المقلرة أطمئن  الموتر عني  و

 ويومياً أعدُّ أعمدة شاث  الرشيد

 في  ابة الميداح" الطوب أبو خّزامر"قرب " خاح المدلم"من 

 إلر عماثة الجقمقجي في اللاب اللرقي

 وبالعيي

 وإ ا أخط   بوابدةً أعيد الهساب من امو 

ر مُّ  دوح مجم أو تواح أو تذع

 في الوباء والهرب اشتغجن  طلاتً 

 أح تمطَّ اللمي   ثاعيهاوقلم 

د س د س د س  ــــ د س د 

 دو ثس مي فا صو 

 أ  دس مطجو 

 ثس مي فا صو  ت

 يخرس  القوت

د س د س د س  د س د 

 وفي تفسير الفرح اشتغجن فيجسوفاً بجيد الرؤيا

 "فعيب خّراب الجعيب"وفي المالعب اشغجن  

شهن  بالتزأية دوحع منافي  وث 

 اً أح أشتغم في النوس أابو 

 لينَّني ث   هذا

 أفصح من نطي ت في لغة الضاد

*** 

 ..هلوب

 أهبُّ فوأع النهر



 فيقلر  الموج  وجرع الماء

 وتنتلي ثائهة  اللراءة في عروقر

 وتغتج   عيناه  بالخصب

 هلةً أخرى

 تزفر   اأرت ر  بعلي التراب

 ويختجا  الضوء  في بؤبؤ عينير

 ولين

 هم يستمرُّ الهلوب؟

*** 

 ..ضله   امث

 نزأ  النفي

 و قم  دس اإل لا 

قاثع الصمن  ت يخدشاح وع

 الذس يمس   النفيع أْح تسيحع في اللواث  ما

  يرع أ راث تجو   في أبهة الصمن

ها  امثض  تلسط  لهمع

 لتلقَّر  بذثةٌ صغيرةٌ 

ن ها  تهض 

 وتهمي  في أ نيها

 أح تو جي بين أبلائي

 أجّما تسنّر ل  اختراأع الفضاء

*** 

 ..فجائ 

 تغزوني

 جياد  الوقن

 مزنرةً بصهيم المعام 

 وفمافس الغزوا 

 تجتابني

 دوح مقاومة

ني  وت من ناصر ينصر 

 ليننّي

 وابسرتاه  

 آلين  ابترافع الفجائ 

*** 

 .. ياب

 مهنة  الغياب أتعلتني

 وبقيلة  ات تراِب في فمني  ا



 ناضجة  اتأتئابِ 

 الريح  هي امخرى فقدْ  عذثيتعها

 ين فهاثس امل بين ثمتني ب

 الهنين  المضغوط  عجر مرمر بج 

 يهيم  هياأمع امصوا  دخاناً 

لْن لهوس  اللجداح  هعز 

ها  فيما تقرض  الفئراح عظامع

*** 

 ..مو 

 بينما منُّ 

 ل  يفزْعني المو   

 فقد أثاح جنحع النهجة

 الذس ل  ينيْص ب علاءه يوماً 

 ولين

 أفزعتي الصدمة  التي ثأيتها

 يفي عيوني  أبلت

*** 

 .. ر رةٌ وصمن

 أثيراً ما يخج   النهر   وبعر  

زني  وأنا أواثس ب 

 أثيراً ما يععرض  عريعر  عجيَّ 

 وأنا أعرض  عنر  

 متد راً بهنيني إلير

 الثر رة  تدلي  شهوتعر  

 والصمن  يضفّد  شهوتي

*** 

 .تعالي

 أوّف   اللهرع أؤو اً عجر السفن العطلر

 والخطر عجر السابجة الهفاة

 يءع يللر  عيني   وى وجعي المخلئ  ت ش

 وتشيءع يللرع بزني المتجذثع 

  وى عللة  النوى

 فتعالي

ك  هو وبد ه عطر 

لّاكع القجب  يفتح  ش 

 ويجّوح  بالفرح شهوبي

 تعالي



 وأنثالي مثم الر ا  عجر جسدس

 وا تنلقي بسهرك اندهاشي

 واشربي اشتهائي

 وإّت 

 فعيناك ت تغمضاح

 وقجلي ت يناس

 لدهلةألوك  ا

 تنتابني العزلة  

 تسيم  امياس  

 من بين أ ناني

 وت أقوى عجر التهاِمها

 تندكُّ الجهظا   بين أضالعي

 وت أقوى عجر تنفِسها

 لينَّني

 بيمِّ ما لدس من جنوح  

 من خيو   جامهة  

 وجما   هائجة  

 ألوك  الدهلةع 

 وبسييع اللرييِ 

 الذس قد أنقذع 

 من بين أشداِأ الهرييِ 

 تزأ  من التاثيخِ في وقن  مج

نةِ   آخرع ماتلقر من أجنَّتِر المهجَّ

 وثبن  بجغة التسياب

 أنسا  عجر اللليِة العنيلوتيةِ 

 بيتاً لهزني امخيرِ 

 أوهنع من دابيع والغلراءع 

 أخليء  فير وهني

 وأض   ميياجاً 

 من أبالِس الموتر

 عجر وجر اللسوس

 التي تتدف   بدمائِنا

 وتخفي خجدع بمرِة الوطييِ 

 لرِة المطابنِ و 

 ومضةع لغِز الهروبِ 

 التي تغتج   اآلحع في عينيها

 "هم من مزيد" وتلي بــ 



 هاهي تقرفص  اآلح

 فوأع عو جة  

 أاحع أبجيي  قد أنلتعها

 و قاها  ا ع د يسة  

 بهيامِن المخصيينع من العفاثينِ 

 في مياديِن التقاتِم العاقرة

 التي تتقي   أّمً يوس

 أمَّ لهظة

 أندع اللنتا وحع جثثاً تزأ  

 الممتدع علر ثئتي

 من الهادس إلر امطجسي

 ومن امطجسي إلر الهادس

 ت تي  وا

 بإمياني أْح ألّم ع السنينع 

 بدهاِح امبذيِة السوداءِ 

 وأوقظع الفعمع الماضي الناقصع 

 من  فوتِر الملنيِة أو المعربةِ 

 عجر نواِح بغدادع المتآأمِ 

 "القرنةِ "وأقي   م تماً في 

 بد  فير دمو   دججةع والفرا ِ تتو

 عمُّ الهزحع ييوح  موِجلاً 

 أو مانهاً لوبدتنا

  

 
 

 ..س0692المولد في بغداد عاس ( أامم الجلوثس)أما اللاعر ماجد مطرود 

فقدس عدة قصائد منهاأ منفيوحأ إلر بغدادأ و أبوبُّ يوا  ويّدس بوالدس والتوي نقودمها هنوا 

 لذأريا  وآتس لجرابا  ل  تندمم بعد لما فيها من إشاثا   رديةأ ومهاأاة



 أببُّ يا  يّدس بالدس))

يرتدس بدلة عسيرية بنطاأ عريض وبذاء أبمر عجر ثأ ر نسر جمهوثس وفوي يوده 

 مسدس

أججي  عجر أر ي خللي صغير قلالتر وعجر جانلي ثجالح ضوخماح بمالموح مخيفوة 

 وباقدة

لهاقوودين  وو لني الرجووم  و بابتسووامة مريلووة وعينووين دائوورتين بووولي وبووو  الوورججين ا

 النسر الجمهوثس

ما ا تهب وما ا تيره أيها اللاب؟ وبصو  يللر صو  ام ر والدمو  قجن  أبب يوا 

  يدس بالدس

 أبب المو يقر وام اني أجها, اللاث  والجيراح, أبب بيتي وأمي وأخوتي

الفيوور اأووره , الثقافووة والمعرفووة, أأووره اتبووزاب والتخنوودأ, أأووره السيا ووة يووا  وويدس

 والفجسفة

أأره  قراط وهيجم وأانط و واثتر وفرويود ومواثأي والور بودد بعيود أأوره دييواث  

 لينّني أبب

شهاب الدين السهروثدس وأبن عربي وأبا المغيوا الهوالج أقتورب مون فيورة الوديانا  

 يا  يدس

 ..أعتقد اح هللا يمنح الطم نينة والسالس والهدوء, أبب هللا أثيراً 

 ووخروا أجهوو  بتوور أخرجوووني مهمووالً بآ وواث , متوو نطي والوورجالح ووخر منووي  لوو  ال

 الضرب الزثقاء

 وبؤبؤ عين مقجو  يجلط في يدس, أخرجوني بعلرة آ ناح مهلمة

تالبقنوي مروبوة السوقد وهوي , أخرجوني ب  ح  وابدة  تالبقني الصوعقا  اليهربائيوة

 تدوث بجسمي

والصووؤاب وثائهووة اللووو   يالبقنووي الجووو  والقمووم, العوواثس النهيووم أالهييووم العظمووي

 وأأياس الخراء

أعموواأ الهسوورة والهيوود , يوواك أوو   ليووم أنووا ؟ يالبقنووي صوووت  القووادس موون أعموواقي

 صو , والجوث

 ..يا هللا صوت  يطابي صوتي, بقيقي النزعا , متيسر الموجا  وهمي الهلا 

اثتوودس قموويص مانووديال و ووروا  نلوو   فوورج وبووذاء أبووي  ووجواح  ..أنووا القتيووم جيفوواثا

 وأقداس أبي ايفاح أنا الهريي

الموشوووس بقجووب ثيوواض قا وو  مثنوور أنووا قجووب بسووين صووالح جلوور اثتوودس نظوواثة بسووين 

 المو وس الميسوثة وأثى وأتيج 

 ..بصوت  وأصرخ بصوت  ياك

هنالو  مون ت , ومنفورهنالو  أ وواث وخجود ام وواث وطوٌن ,في الداخم أو في الخاثج 

 يقرأ اللعر

وت يسم  المو يقر وت يهب اللالد وهناك من ت يؤمن باللومي وت يهوب القمور وت 

 ,ينتمي لجلالد



هنوواك أيضووا موون يهووبُّ نيوووتن ليهوديتوور و ووقراط لذاتيتوور وهنوواك موون يهووب  وولينوفا 

 مخالقر

د بووين امجيووا  هنوواك موون يهووب  ووعيد انوووس لزمنوور المفقووو, وبووافس أمووا  الوودين لمنفوواه

 وماجد مطرود

هناك من يهب الر بد بعيد ديياث  وشّير القريب مون , منر مطرود من بجمر واللالد

 اليينونة

 ..والوجود

في السجن أو في المنفر هناك من يتساء  ما معنر أح ييوح لجمنفور  اأورة ولطوطواح 

 مجرد  أريا ؟

منفوويُّ عجوور منفوواه وييوووح مووا معنوور اح تصووغر الوجوووه واللووواث  والليووو  ويصووّر ال

 لجسجن في داخجنا بنين؟

صادأ وأوذاب أنوا لو  أك يوموا قريلواً مون الوديانا  بوم ! هيذا يتالشر المعنر ويتداخم 

 أنن بعيداً مثم منفاس

منّوور صووان  لجقجووي والموورض وخووالي لجخوووف , أأووره هللا دائموواً منّوور أووذاٌب ت يسووتجيب

 وملتير لجهروب

الصالهين أالسوهروثدس والخضور والهوالج أشولر المهودس أو  لينني نقّي مثم امولياء

 المسيح في

يواك موا ا  !يوا لهوذا التنواقض.. علائر امخير أو أ نّني نسخة معّدلة من العذثاء اللتوو 

 بمَّ بي؟

 ...((أنا بر الذأريا  وعلد اللالد..  جين المنفر أنا وعاشي اللالد 

 

 

الغرةأ التوي قورأ  العديود مون قصوائدها وت لقون    جاء دوث اللاعرة الفجسطينية فاتنة 

 :في ِثّأ النوس إ  تقو  فيها

 ِثّأ النوس))

ة  فوانتفعضع منهوا أتواٌب  وة  ثاِأودع ْن بلرأع مع أانن امثض  توت  دوثتهوا امولور بوينع اصوطعدع

 ..أاحع أح جاءع فير

 :فيما يعرى النَّائِ   

وماِء ثافِعوةً تيجا ة  تهلوو باتجواه السَّ . تْخجو ع أثديتهوا واِبوداً تجوو اآلخور. نهوا لورأانعن الوثدع

ر  بولها يسجد.. تْسته ُّ بوهِا الجهظعِة امولر. تتجو صالتعها لجربي ِ   ..وأاحع اللجع

 .وأاحع  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يعرى النائِ   

جووودع الوْقووونِ  ة  تووورأض  خع ووواعع ووووحِ . أانعووون السَّ غوووايِرةً لجيع م  قاِعووودةً م   تفتِّووون  الطووورأع . ت لووويِّ

جير بيداً يملي الجمي   إلر الفعناِء عع طّاً واِبداً وع  .واتلتِواءاِ  تْصنع   خع

أاحع ينظ ر  ثاِضياً   ..وع

 وأاح  ل  شيئاً عظيما

 :فيما يعرى النائِ   



انعن النجوس  تعرقص  في تسليِهها الجيجيّ  ةِ . أع ْن بلوهاب  . تعجهعا  ألسنعت ها بهْمِد الجغع مع فاصوطدع

راِهقعةٌ  التقطعتر.  عاقِب    .أعطتر في لهظعِة طْي   فعجييَّة  ق لجعةع الهيعاِة فاْ تفاأع فراشعة. نجمةٌ م 

 ..وأاحع أح انمهر فيها مجدَّداً 

 وأاحع  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يعرى النَّائ   

ووودِّ اللعصووورْ  جووور مع ها عع ليَّوووةً تفووورش  ضوووفائِرع ووور الفالبووووحع تعاويوووذ وأيقونوووا  . مجدع ع  يزثع

 .وْقِن  اتر تماماًأ خلزاً أ مرع وإأجيمع شوك  ويهصدوحع في ال

 ..وأاحع الوقن   هراً معتماً 

 وأاح  ل  شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

اءِ  ه لجسومع رافعوة التيوويِن فعت ْزِهورع  ويقان ها بعودع مس . فعانو اً يرفعو   ضووءع يمونعح  اليواِأوبع خ 

وأاحع اليوح  مقفراً في  ل ع النهاِث . ينتهي    تلدأ  في انتِهاث  جماعيد ت. قِصصاً وأنلياءْ 

 ..الوبيدْ 

 وأاح  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

ج  ِموْن ِخاللِور  واءع تخور  ة  بيضع تلوِة مجورع جور عع جقور عع ها فوي لقعواح  بعوّرسد م  نخجعةً تزثع   أشواأع

 .نهال  طنانا  تمطح الجْرحع نليذاً وعسعمْ 

مَّ  احع القطاف  قد بع  ..وأع

 وأاحع  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

ووذ  الجْهوونع امخيوورع  جوور الجهوواِ  المائووة . جوقعووةً مو وويقيةً ت خ  ووذ  الجْهوون  ,ت عيوود  توفيعوور  عع ي خ 

ويِ  ة الطووِ  والمجمع ودع .ِ آخوذينع فوي الوذَّوباح. تليال  نِسواء  وِثجوا    اِهجوينع بلوعوث  موبَّ

اي غع ة  م   .رة  مماث ينع فعم الخْجِي بصوثع

أاحع الرقص  الجغةع الوبيدة  ..وع

 وأاحع  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

لي  مجنووح   د  الرْممع في شع انْن هي تمسِّ وْن بجووثة  مائيَّوة  توراه مون . أع وا  بوينع  ّثاتِوِر عع تلهع

 .ِخاللها ودقاً يجوح

ر تمضية لجوْقنِ   ..وأاحع يمصُّ إصلعع

 وأاحع  ل ع شيئاً عظيما

 :ى النائِ   فيما ير

ِة شووال ع بجْيووب  طعووافج   وواحع الهجوو   يطفووو عجوور المووالءع ووة  . أع ووة  طعافجع قوون  طووافج  . بِرائِهع . ووع

اٌش م لوفعةٌ   ..تنل ن  ِمْن ِخاللِِر أْعلع

ة   اءع فعقعطْ .. وأانن النتيجع  .فْهرةً بيضع

أاحع  لِ ع شيئاً عظيما  وع

 :فيما يرى النائ   



وماء  ثْتقواً و ور  بمغافلتهموا عموراأانن امثض  والسَّ وجعتا بْعودعما ا وتعمرَّ القعمع . اِبوداً  و َّ تنا ع

ِة اموَّ ِ   ..فاْ تجابعتا لنداِء الغريزع

ر ِة أوج  ِة أبوابْ . وأانعن امثض  أثضاً بسْلعع  .والسَّماء   ماًء بسْلعع

 وأاح  لِ ع شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

هنعةِ  ِم اليع ما ف. أح الرؤيا ثْجٌي ِمْن عمع ال ند  الهج ع يغزونوا أبوداً بتور تعِصوحَّ أبودان نا بعودع

 .اعتعراها شهوٌب ِمْن هعوِ  المْلهعدِ 

ة  .بينعما أاحع الطين  يليِّم تيوينر بيِده هذه المرَّ

 وأاح  ل ع شيئاً عظيما

 :فيما يرى النائِ   

ور لجمْرعورالراعوي يجورُّ .. اللَّمي  بْعد لو  تفقود عوذثيتها. أاحع الوْقن  صلاباً جداً  ..  نمع

ٌ  بالسيوحِ  اءْ .. اليوح  هاِدئ مفعع  .وهي ترشد  فنجاحع قهوتِها عجر ش رفة  بهْجِ  الفضع

 ..وأاحع ِأتاب  النَّوِس هذا مجقر تهنع قدِميها

 .وأاح  لِ ع هو الليء العظي ْ 

 :أما قرأ  قصائد أخرى منها

 (ديواح إتس)

(0) 

 أمُّ الليوِ  ت بدَّ أْح تستفييع 

 ي في الهواِثس وأدأُّ عجر أمِّ باب    ملِ 

   ثمي النّوافذع بالّزلطِ 

 وأضيء  الّلواث ع 

 وأعجن ها بريقاً 

 ت نوسع ت نيِن معاً 

 ت ضه ع 

 ت ثقصع 

 ت أ اني

 ت لمساِ  يد  

 و ت قلال   تهثةً وثاءع امبوابِ 

   صرخ  

وا ِمْن نوِمِي  أيُّها اليسالعر  انهض 

 ّصلاحِ يا من تتجذَّ وح بمذاِأ ال

وا  انهض 

 ت صلاحع اليوسع وت مساءع 

 لْن أتركع أبداً 

 بتّر الموتر في قلوِثه 

   نيل ها عجيه  ب  نانِي

 وأنتز   العليع عن ججوِده  العفنةِ 



   صرخ  في وجوِهه  جميعاً 

 أفيقوا أيُّها المغفّجوحع 

 .ف نا مستعيقظة

 (من مجموعة خيانا  الرب  يناثيوها  متعددة )

(3) 

 أبي

 من تسين لهظة اللدء يا

 وجدتني قلم ألد عاس مجقاة عجر بافّة أتاب

 وأخذتني

 عّريتني من تراب  يّر مالمهي

 وأخذ  جسدس

 وبت ح  وصلر أعدتّر إلر صوثتر الّتي تريد

 وجعجن تجلي أّم جزء ما تلتهي

 تصّم  الوثأ وتغطّي المستوث

 وتيلد الجّغا  أجّها

 ومن فمي أخذ  قصصي اللالية

 اً وضعنوفير ناث

 ومن يدس  هلتني

 أنهضتني بيامم أجّي

 وججسن تنظر ما أتّمتر بيما  يداك

    ام ماء أجّها عجّمتني

 وأما تمجي امبّوة

  ججن تضه  ملتهجاً بتجعث  الهروف فيّ 

 تقدس يدك تصّهح برفاً هنا

 وتعيد  طراً  اقطاً في مياح آخر

 و هر  الجهظا  لتهفظني الّلعر

 وفّن القو 

 ق  تجلجها بيومن ثبي

 وطجعن بي شواث  المياح

 تقّدمني لجقرابين صّ  فرح

 في أّم فاوية أثألتني بضن  الذس فينتّر خّصيصاً 

 وججن بي عجر ثعاياس

 أمنهه  برأات 

 يا أبي

 الذس تججي خجد ناصية القجب تماماً 

 وصاياك أجّها نفّذ 

 وتعاليم  أنفذ 



 ول  أعص  ات 

 إتس اآلح صاث وجه   يمة

 الذس أاح يهطّ أجناحوصوت  

 يظجّجني من اللرد

 ومن ناثك

  ين

 وأنا يا أبي أبها عن  في علّاد الّلمي

 وفي الهنّوح الذس بدمي صلغتر

 وأثأض امفقّة بافية

 بثوبي المجيّي الذس نتّلتر الّصخوث

 والّلوك يا قجب قجلي ي أم لهمي

 وت أثاك

 بصوثتي التي صنعن

 بتيويني الذس وضعن

 ثن فيها من بروبي التي نف

 وعجر أقرب مقلرة ترأتها

 وفي عيني ثشلن ثمالً فال أثاك

 و معي الذس أاح يصطادك من آخر الروح

 ت يمتّص اآلح إت الريح

 لما ا في الغابة ترأتني

 أقرفص وتهترئ عظامي

 ول  تعد لي بالهجوى التي وعد 

 ولجوبوش القادمة صوبي أدث   هرك

 وملين مجقياً بي

 نواميس  أجّها  معنأالم  ووصاياك و

 وأّم ثوبي عجر صوثت  وشمن

 أل  أأن مطيعة بما يجيي بمجيوت  الملتهر

 أبي الذس أّونن

 أنا بنن عمرك التي من فم  شّيجتها

 أنادي 

 ت أجد عينيّ 

 وت ألمسني

 تعا  اآلح

 .أنا خائفة

 (من مجموعة خيانا  الرب  يناثيوها  متعددة)

(2) 

..... 



 أنا الهواء يا بليلي

 دخم مسام أ

 بال إ ح من 

 أنظّد ما عجي من تراأما  الوبدة

 وأمنه  الهياة

 أنا الماء

 أنز  عجر قجل 

 أبّرده من  ّم التجاثب

 أتخجّج 

 وأعطي ثيق  بالوة تلتهيها النساء

 أعرف أين تروح

 وأنتظر ثجوع 

 وعجر أنين عظامي تدوس

 أل  أقم ل  إنّي أنا الطّريي

 أنا أتاب  الذس تهبّ 

 ب صابع  النّهيجة تقجّلني

 التي لّو ها الهلر

 وبجّجها ثيق  لتهطّ عجي جسدس  انية

 تت ّمم تفاصيجي بهناح ودهلة

 وبينما ت وس الر  ريرك الخاوس

 أأوح في بضن  ثاقدة

 أشعج  بتر تستهيم ثمادا

 أنا نليذ

 تختاثني بعناية عاشي

 تصلّني فيدوخ ثأ  

 أ يرك وأ ير من 

 وت ترتوس وت أثتوس

 أّم وأنا 

 آخذك في ثبمي

 أخلّي  داخجي

 أ جي عجي  منافذاً يتسّرب الوج  منها إلي 

 أتجقّر الّسياط عجر  هرس لئاّل تطال 

 أتهّمم ضربات  وإ خان  جسدس

 أي ت تلوأ  الوبدة

 أ نّي ل  وفي ثوبي تقي 

 .بال وتدة

 (من مجموعة خيانات الرب سيناريوهات متعددة)



 

ن جميل الشعر، واستحضار األوطان واللوعات والصوور بعد هذه الشحنات الكثيفة م
التووت توو دحه  يلووا الووذاكرا، واللووواجت التووت عكسووت ءن هووغاد الشووعراد لووه ي ووادروا 

 .ااسترحلوالوطن، بل حملوه  ت ء ئدتله بين الضلوع ءينما حلوا ءو 
 

وأانوون هنالوو  عووودة موون جديوود لجناقوود العراقووي الوودأتوث بووات  الصووير لتليوواح بعووض 

اتر لجنصوص التي قرأ أ وأانن أما أشاث في المقدمة تمتاف بالسردية التي تتويح قراء

مسابا   أثبب لجتعليرأ واختجفن أوجر وأ اليب اإللقاءأ فاإللقواء فونأ أموا أشواث إلور 

التناقضا  في التعابير م  وجود هواجي المنفور فوي جميعهواأ ليون تلوير التناقضوا أ 

هوم  وقطن أس نهضون بوالدسأ فوالقجي الموجوود التي وجد  إلور عودس وجوود اليقوينأ ف

يثيوور التسوواؤت  وتطوورح القصوويدة أ ووئجة مهمووةأ وأشوواث إلوور ا ووتخداس ام ووطوثة فووي 

بعووض قووراءا  اللووعراءأ والوور التلوولا بووالموثوث وام وواطيرأ أمووا أشوواث إلوور تميووز 

 .قصيدة فاتنة بامنثوية وموضوعتها مستوباة من موضوعة الخجي العظي 

افيووة  نيووة بهووي لمووا طوورح فيهووا موون مضووامينأ فووي الختوواسأ توو  تقوودي  أانوون أمسووية  ق

اللهادا  التقديرية إلر الضيد الناقد الودأتوث الصوير والور اللوعراء المسواهمين مون 

 .قلم مرأز أوث الثقافي في بججييا

 

 

 :صور من الفعالية

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 


