
 عندما يثور قلم الشاعر خلدون جاويد

 * نوميديا جّروفي

 

 

وقيي  ييي  8491ايسيان  52وليد ييي يعيي  االييا لالدامار   شاعر عراقي مغتربالشاعر القدير خلدون جاويد 
وواليد  مين لغيداد   -رلية ليي   –والدته مين لالي    يي سدة الهادية التي تتاق  إداريا ما لين كرلالء ولال  8491

 .يي لغداد ى استقر  موظف تاق  لين ماايظا  الجاوب ات  

كليية اللغيا  الملغياة " يير  اللغية اجاجليةيية ييي كليية ا داب   8411  الدراسة وأكم  الجامعة عام أاهى مراا
." 

 :ليدأ ياشير ييي  ياف لغيداد لاسيم خليدون الميوالي  ال ياف  يي 8499ويي  8499الشعر ماذ عام  ةلاكتلدأ 

والتلفةيييون واألجيييا  جتايياد المعلمييين  اجذاعييةالشييعب ومجييال  م يي   و األدليييملاقهييا  الجمهورييية و الماييار و
 . والمتفرج 

ه كتب واشر لاسم خليدون جاوييد ييي قرييش الشيعب واياو  جهيد  لكا   8491تر  يكرة الاشر يي ال ااية لعد 

 . يي مجا  الشعر أو سوا  يي تل  الفترة  سمإكال يظهر  أن
عاميا عليى غياليه القسيره مايه  19 ن قد مر  العراش على أم  أن يعود له لكن العام القادم سيكو غادر 8411يي 

 . لتوالي التراجيديا  عليه 

ودمشيش لفتيرة . أعيوامالجةائير لتسيعة  لدأ التقواف المضقر عليه من أو  ماقة  ي للغاريا لقرالة عام ومن  م  
 . 5001العراش لشهر يي اويملر عام  ةار. 8448ما  وموسكو ل مان أشهر  والداامار  ماذ 

 .لخإ ..ذ  المراا  شعرا وق ة واقدا ورواية وخواقركتب يي ك   

  .القلع مخقوقة تاتظر 50 – 82لديه ا ن لادود 
ليم يسيتفد ماهيا . ا   على شهادة الماجستير من الجامعة العالمية للعلوم اجسالمية يي لادن قل  عامين مين ا ن

 . غ للكتالةمتفر   د وا ن  و متقاع! .  أاالمهيي التعيين الذه تأمله يي لغداد مدياة 

 :مؤلفاته المقلوعة

 

 .كتالة على  ليب وقن شعر  –

 .شكرا من الكامب شعر  –

 .شعر . اللقايا  –



 .مذكرا  . لماذا  جو  الجوا ره ور يته  –

 .شعر. قم ياعراش   –

 .شعر ". جرب ٌ اُ يَب له العراش ُ...  ذه العمائم التقاش ُ "  –

 .شعر ". قم ياعراش يقد تاا ل  الولا "  –

 .شعر " . قسما لاهد  والقميص األامر ِ "  –

 .شعر . ا لوا المشااش للمقر  –

 
مها للقييار  يييي  و أاييا أتجييو   لييين كتالييا  الشيياعر خلييدون جاويييد   اختييرُ  لاقيية جميليية ميين لسييتان كلماتييه أقييد 

الشيييوعية         مة ريييا  يفييوه ماهييا العلييش الخلييدواي العراقييي األ ييي   لهييا أكالييي  الييورود الامييراء رميية الاييب  و 

 .و الاضا  و اليسار 

يييوم ال )يشييُب اليرأ   و القليب شيابي ال يشييُب  ييذا ميا اياو  أن يشيراه لايا الشيياعر خليدون جاوييد ييي ق ييدة 

 (:أعشش أمو 

 أنا ُمريدك  

 الجوع سؤلي

 و الظمأ وجهتي

 و السهاد ديدني

 و صالة الروح مرادي

 ماذا أريد من دنياي سوى تراب يتكلم

 بغيتي إنسان و لو من حجر ناطق

 و له قلب يخشع معي

 و عين تناجيني

 .سوى عشق ال أريد

 أنا سكير عشق

 أين خمرتي؟

 أنا خمار هوى

 أين من تلّوعني التياعا؟

 أنا مدمن حبّ 



 يوم ال أعشق أموت

و  يو شييوعي خلدون جاويد ال يكتب عن ال ورة و الشيوعية يقق  إاما يكتب عن الاب  أيضيا  كييف ال  الشاعر 

 .ياترم المرأة و يدايع عاها ضد العاف و الظلم الشرقي

 : الشاعر  اا ي ف افسه لالمريد يي العشش الرواي و الهوى كما قا  السهرورده

 و ضلوعي لها هواك ضلوعا

 بل و قلبي له المحّبة قلب

  

 :شاعراا خلدون جاويد يقو 

 أنا سكير عشق

 أين خمرتي؟

 أنا خمار هوى

 و تاليش اجدرا  إلى أعلى مدى  إلى ما وراء المادة و ما وراء الجسد يي اللاظية التيي تفهيم ييهيا الايب الاب  

 .كشيء يائش  أو كشيء يتجاوة الادود القليعية  اين ذل  لن يعود الاب سؤاال أساسيا

يتجياوة كي  .. شيءإن  السؤا  األساسي   و كيف تتجاوة الجسد؟ كيف تعرف شيئا يعي  يي  و  و يتجاوة ك   

 (أوشو)المقايي  

 :يقو  ميخائي  اعيمة

ش اجاسان سعادة الوجود  و ال ااتشى لخمرة الاياة  .لوال الاب ما تذو 

ااين ألاياء : القلب العاشش ال يعرف المستاي   و للقلب العاشش ك  األشياء ممكاة  م لما قا  جال  الدين الرومي

 .ال ااتمي إال  إليه.. العشش

 :قو  الشاعر خلدونو يي 

 أنا مدمن حبّ 

 .إال  الذه يرضى له الاب  .. و ال مقلب لي: و كأاه يقو 

 :و يي قوله

 يوم ال أعشق أموت

 : ذك راي لقو  ألو يةيد اللسقامي



 .يما افذ الشراب و ما روي ُ .. شرلُ  الاب  كأسا لعد كأ 

د لاا أن  العشش  و ماء   .الاياةو  اا الشاعر خلدون جاويد يؤك 

 

 :5081التي كتلها يي ( يا اةلي الرائع يا امامة السالم)يقو  الشاعر خلدون يي ق يدة 

 

 يا حزبي الرائع يا حمامة السالم

 في زمن الصقور

 جميعهم مدّججون بالكواتم  

 و أنت ال تملك إالّ الحبّ 

 .و الطيبة و الكالم

 :و يخاقلهالشاعر خلدون جاويد يتاد ث عن الاةب الشيوعي العراقي  

ألاه اشير و ميا ييةا  ياشير المالية لعييدا عين الكرا يية و الاقيد و اليلغ  و " يا اةلي الرائع يا امامة السالم" 

 .القائفية

 :كما كتل  أاا يوما 

م لديال للدين"   . الشيوعية ليس  دياا  لذا  ي ال ُتقد 

 .الشيوعية  ي آلية لتاقيش المساواة و العدالة االجتماعية

 .الشيوعية ليس  إلاادا كما قا  الك يرون

 ".الشيوعية تري  ك   سلقة ُتهيمن على الاا  و تسللهم كرامتهم     و لقمتهم لاسم الدين

 :و يقو  أاد م

 .ال تخ   و  الر اص  يالر ا ة التي ستقتل  لن تسمع  وتها

ارين من يملكون كاتم ال و  يي مسدساتهم لياهوا اياة الشي دون راايتهم و أمياهم  واد م الغد  وعيين اليذين ُيهيد 

 .ال لسلب معي ن أك ر من كواه شيوعي م ق فا واعًيا   يعم  على إيقاظ العقو  الاائمة من سلاتها

ى لخييرة شيلاله       و ألاائيه اليذين ذاقيوا وييال  العيذاب و  م الك يير لليوقن و ضيا  الاةب الشيوعي العراقي قيد 

جون ةمن اللعث  .األلم يي الس 



 و الاةب الذه لم يخ  شيئا رغم الت هديدا  التي ا   عليها الماتمون إليه مين ألاياء العيراش  لقيد كيان الش يل  

من الكالوسي الذه ال ُياسى ألدا  .المرعب للواو  ا دمية و كذل  لل ام يي ذل  الة 

 :و من اف  الق يدة يقو 

 يا حزبي

 يا سومرّي الصبر

 إّن شعبنا

 عام  منذ ثمانين 

 قد ظلّ في فراش سجنه مستلقيا

 و بالشعارات مخدرا

 يقرأ عن ماركس

 و لينين

 و جيفارا العظيم

 ى نام  حتّ 

سي الاةب الشيوعي العراقي اليذين عاشيوا تاي   اعر اا عاد لاا الش   من متاد  ا عن  لر مؤس  للوراء لعجلة الة 

سييي  عيم علييد الكيريم قاسييم و سيالم عيياد   و ذك رايا لمؤس  وقيأة الت هديييد و الت ر ييب   و الت خويييف لعيد اغتيييا  الية 

 (.جيفارامارك  و لياين دون اسيان ال ائر و المااض  الخالد )الاةب الش يوعي العظماء 

م لاا شراا واييا من خال  قوله  :و الش اعر خلدون جاويد قد 

 قد ظلّ في فراش سجنه مستلقيا

 و بالشعارات مخدرا

ا ال ُتاسى  .تام  يي  اايا ا عذالا و ألما و ذكريا  سي ئة جد 

لر كان يأتي لشعارا  مارك  و ليايين و جيفيارا التيي كااي  ُتعتلير للسيما شياييا و معالجيا للش ييوعي ين و  لكن ال  

يييوعيين األلقييا          و .. ُ ييمف يييي سييجون اللعييث لييين أيييده الواييو  ا دمييية ييعارا  كاايي  تجعيي  الش  تليي  الش 

ييى لهييا المااضييلين ياييامون رغييم ألييم العييذاب لتهويييدة تليي  األقييوا  الع ظيميية التييي سييتظ   مافييورًة يييي أعماقاييا اتغا 

 .   وااقلها لألجيا  القادمة

 :و يقو  الشاعر خلدون أيضا

 و هل يكّف لّص يرتدي التقى



 و فوق رأسه عمامة

 و يّدعي اإلسالم  

 رؤوسنا يا سيدي تساقطت  

 تدحرجت مثل كرات

 تحت أقذر األقدام

ين إال  ليستغل واا اان اعرف اش  المعرية أن  رجا   ين و األ رياء ال ُيخاقلوااا لاسم الد   (.لياين)الد 

 ذا ما اعتداا رؤيته يي ع راا الاالي من ل يوص الماققية الخضيراء وتلي  العميائم الةائفية  لفتياوى مختلفية   

ين سيوى ات ى اختلق الاال  لالا الي  لسيللهم  و اشيأ  قائفيية تسيل ل  ييي إقااية رؤو  لريئية ال عالقية لهيا  لاليد 

 .ااتمائها الش يوعي

ين  .ايث  در  يتاوى ُتال   قت  الشيوعي ل فته ملادا أو كايرا لالد 

ة  .على أيده قذرة ملو ة لعار القت  و إراقة دماء لريئة ال او  لها و ال قو 

 :يقو  الن سياا

ِد سوا م"   ".ُللياا لقوم يظا ون أن  هللا لم يهف

عب  ةيمة شخص لم يه  .ةمه اليأ  من داخلهو من ال  

 

 :يقو ( ال لد  من قت  الشيوعيين)من ق يدة 

 

 أليس من يدافع عن حّق اإلنسان يالخبز ُيقتل؟

 هذا قانون

 ن هم منذرون لهذا الدفاعوو الشيوعي

 فهم قرابين قتل

 أين الغرابة؟.. معادلة رياضية

 و كذلك الدفاع عن حقوق المرأة و نور العلم

 



 :يقو  أاد م

دش ُيعل مهم ك   شيء دش و ال    .عل موا أوالدكم ال  

 

 :قا  اةار قلااي

ين لتاي للاظة من شاعر يكتُب شعر الاب  و الااين لشاعر يكتب لالسك   .يا وقاي الاةين  او 

 

لك ييرة الييوعي الييذه ياشيير  الشيييوعي الم ق ييف يييي الييوقن  و اشيير المعرييية لييين ألايياء الش ييعب ُمااديييا لالمسيياواة و 

  مييدايعا عيين اقييوش المييرأة التييي أُ يايي  يييي المجتمعييا  الشييرقية   ييي المييرأة  و المييوءودة    و المسييلولة  العييد 

 :الاقوش و المارومة ات ى من إلداء رأيها أو المدايعة عن افسها   ي من قا  عاها ال ائر جيفارا

 .عل موا أوالدكم أن  األا ى  ي الرييقة   ي الوقن   ي الاياة

يي  ه يايياده لالمسيياواة و الييت خلص ميين الرأسييمالية و القلقييية  أ ييل  دمييه اييالال و ال ُلييد  ميين قتلييه ألن  الشيييوعي ألا 

 :أيكار  خقيرة على السراش         و الل وص يقو  جيفارا

 .إلى ذل  الاد  الذه جعلاي أتعام  مع األغاياء على أا هم مذالون.. ماااة أاا للفقراء

 

 :و يقو  يي اف  الق يدة

 

 يوعيون أجدر بالقتل من سواهمالش

 هم المحرضون على الكهرباء

 "العقرباء"أي على 

 إلى الفتنة الدفع و القصد

 يريدون إعادة النور لمصابيح البيوت و المدينة

 هذا وحده حرب أهلية

دومييا معارضييون لكيي   مييا يميي   الش ييعب و يقلييش رااتييه  واييد م ميين يريعييون الرايييا  الامييراء يييي  الشيييوعيون

ا  وايد م مين يةعةعيون رااية الليص المتخف يي و وايد م أ يااب سااا   الت ارير  رايعين أ واتهم عاليا جد 

 .الكلمة العادلة



 :يت همواهم لإشعا  الفتن و الت اري  على الفوضى ات ى ياف   الش عب عاهم  لكن العك   يقو  لال  يورااي

 

 يي أوقاااا 

 اسياا الكهرلاء و  راا اعي  على الش مو 

 اسياا الماء و  راا اشرب من أه  اهر أو يالو 

 اسياا المستقل  يقد  ار أسخف و أتفه موضو 

 يي أوقاااا

 لم يعد  اا  جائع ال يأك 

 .يقد  ار  الا ا  تأك  لعضها اللع  من الجو 

 

 من يار  على الفوضى إذن؟     و الش يوعي أم اا ب اش  المواقن؟

 : دش لي كوان لو اين قا 

ا الا ظام لص  كلير أو الش عب غلي  أكلر: يسير الل  وص يي القرقا  آماين  يهاا  سللانعادما   .إم 

 و لهذا  وُ  الشيوعي يي سااة الت ارير ُيعتلر يتاة  كيف ال و  و ُيار   على االستيقاظ من سلا  عميش؟

 

 :يقو  الشاعر خلدون( ذا ياسد يمضي و يأتي أيسدُ ) و يي ق يدة 

 

 ضي و يأتي أفسدُ ذا فاسٌد يم

 و الفأر في جنباتها يستأسدُ 

 القلُب أبيض طيبٌ  –يا للعراق 

 لكن حّظه أسودُ  –في عمقه 

 فيه المفّكر مقعٌد و مهّمشٌ 

 و الفيلسوف به غريب مبعدُ 



 الحّر فيه مصّفد و مكّبل

 

 :قا  ايلسون مااديال

 .عادما يسك  الاكماء  يتكا ر الامقى

 .كان الل وم و العتب عليه يمن ع ر على اجر و عاد إليه 

ب ال )الفاسيدة  ييار  داء ال دواء ليه سييوى ليالت خلص ماهييا اهائييا    و لأللييد لرييع شييعار  األاييةاب ك يرة المجيير 

ب  .م لما  ار يي آخر االاتخالا  لالعراش التي كاا  يي الش هر الخام ( يجر 

لكن يي يوماا  ذا  اا  الم ق فيون و مين يملكيون يتكا ر الفاسدون م   لكتيريا أو ييرو  لُي يب الا ا  لمرضه  

ب أو ُيقتي  ليُيقم  ويكيون عليرة . الوعي الش يي األعوام الماضية  ايث كيان المتظيا ر ُيسيجن أو يعيذ  لي  كالس 

 (. مي  ُلكٌم  ُعميٌ )لغير   ييخاف الك يرون و ياتهجون ملدأ 

 

 :يقو  الم  

 ..ونيهذا ةمن أ ااب القر.. ال تاةن أي ها األسد

ييوا عاهييا و لكيين اليييوم ااقلليي  المييواةين  ايييث ااقشييع ف سييلليا  تليي  األاييةاب  و أ ييدايها المييدم رة للش ييعب ياافض 

ي   .تركو ا لمهب الر 

ين عين السياسية  عيراش  يي العراش اليوم ةاد وعي الشعب يمعظم شلاب اليوم يلا ون عين العلماايية و ي ي  اليد 

 .ية و لم يعقها  وتهاليوم ألعَد األاةاب الديا

يي العراش  الُمفك ر يعتلر م يرا للفتن  و الفيلسيوف كيايرا و ملايدا  و مين ياياده لاريية الفكير ُيكل ي  لاأل يفاد و 

جون  .ُيغي ب يي الس 

دة ضيد  الفسياد دون  و اليوم الش عب لم يعد يخاف  يسااة التارير أ يلا  تجميع  يو  الش يعب لالاليتيا  المايد 

 .تر يب و ال تخويفخوف و ال 

يجااء السياسييين اليذين ذاقيوا  اليتاٌ  ُتقالب لاقيوش الش يعب و الميواقن اللسييق و المتقاعيد و ألاياء الش يهداء و الس 

الويال   و ماهم من ام  آالما كالد ا لسلب الت عذيب ات ى وايته الماية  و مياهم مين مياةا  يامي  آ يار التعيذيب 

 .ليوماا  ذا يي جسد 

 

 :يضاو يقو  أ

 



 هداء بل أيتامهيا موطن الشّ 

 مهال فمعظمنا، غدا يستشهد

 

ماء و اسٌم مجهو  يي األر   .الش هيد اجمٌة يي الس 

 .العراش أكلر موقن للش هداء  إا ها األر  المرتوية لدماء ألاائها القا رة

غاراألر  األم  التي ااتضا ف ترلتها خيرة ألاائها لعمر الة  ور  اا ي  عن األقفا    .ال  

 .ال اا  أن  أغلب أراضي العراش علارة عن مقالر جماعية ماةال  مجهولة ليوماا  ذا من أي ام اللعث

 "يا موقن الشهداء ل  أيتامه: " الش اعر خلدون جاويد يخاقب أر  العراش لــ

يياعر يييي اهاييية الجمليية  ألن  العييراش مليين لاأليتييام الييذين يقييدوا آليياء م لسييلب الايير وب و الت فجيييرا  و  ييدش الش 

 .المفاجئة التي جعلتهم يتيمي األب و األم  معا

قف الذه كان يأويهم  . غار ذاقوا ألم  اليتم   الاةن   ظلم المجتمع   تشريد  يقدان ذل  الس 

أغليب أقفيا  العييراش وليدوا كلييارا ألا هيم ياملييون  موميا كلييرة تفييوش سيا هم لأضييعافل مضياعفة  يفييي داخي  كيي   

 . إاسان ال اعريه إاسان اعريه 

 

 :و يي آخر الق يدة يقو 

 

 آمنُت بالشعب الذبيح بدمعه

 دحم الطغاة و نودأن  سوف ينع

 قسما بنخيلك يا عراق سننتمي

 لهالل نصرك بالفدا نعّيد

 درب التحّرر بالنجوم مرّصع

 و مشّيٌد بجماجٍم و ُمعّبدُ 

 

 



 :يقو  الماغوق

غاة يسيرون وسقهاالش هداء يتساققون على جاالي القريش    .ألن  الق 

 

اججالية قلي  أن يسيمع  و المعارضية قلي  أن يفهيم    و الاكيم لميا ال يعليم  و  يذا مين جعي  : من أخيالش الجا ي 

 :السياسيين قققا يي الخضراء لعد أن كااوا يئرااا   ذا ما قاله يوما علي عة  ليجو ييت 

 

ا اجا  .سان ييكون خقيرا عادما يشلعيكون الايوان خقيرا عادما يكون جائعا  أم 

 

م وعيودا   ذا ما يادث يي الاكوما   يكي   سياسيي ييدخ  اللرلميان يكيون جائعيا قلي  جلوسيه عليى الكرسيي ييقيد 

كاذلة  لكن أو   ما يستلم ةمام األمور و تمتلن جيوله لاألموا  مين الا هيب و السيرقة ت ييله التخمية      و ياسيى 

 .و ال عالقة له له الش عب و كأا ه ال ياتمي إليه

 : اا الشاعر  خلدون يقو 

 

 آمنُت بالشعب الذبيح بدمعه

 دحم الطغاة و نودأن  سوف ينع

 

 .إذا أرد  معرية اقيقة إاسان  أاظر كيف يعام  من  م أضعف ماه: كأا ه يقو 

 .يوما ما سيقوم الش عب و يمس  دموعه و يرمي ك   الفاسدين يي مةال  الت أريخ

الش اعر لاخي  العراش لأن  كي   شيريف سييدايع عين أر  اليوقن ليالا ف  و الا فيي  ليعيود اليوقن لسيالش  م  ُيقِسُم 

 .عهد   كيف ال و قريقه معل د لأرواه الش هداء و أرضه مرتوية لدماء قا رة ستظ   خالدة

 

 :يقو  الشاعر خلدون( الج ث اللاسمة) و يي ق يدة 

 

 المدينة نهر

 يتدفق بالجثث الباسمة



 عة بنعيم المجاعةتالناس را و

 فالجراح في الرافدين ياسمين

 و الدماء ياقوت

 و الدموع آللىء

 شهداؤنا تبكي علينا

 على بلوائنا و بأسائنا

 و الموت شحاذ معّمم على كل باب

 على كل رحمٍ 

 

ااتضياها شيهيد  و كييف تيدي ش اهير دجلية لالج يث الك ييرة و  8100الق يدة  اا تتاد ث عن مجةرة سيلايكر لـيـ 

لا لها و اااًيا عليها لعد أن قتلتهيا القائفيية عليى ييد وايو  آدميية لألشيع القيرش  يي جويه ياتاا ذراعيه لها ُمرا 

 .التي تشمئة  ماها الا ف 

جع  الش اعر لرائاة الدماء علش الياسمين  ألا ها دماء الش هداء و  ي قا رة ةكي ة  و شل هها لالياقو  اليذه ةي ين 

 .ا ه تاو   لل ون األامر يي ذل  اليوم المشؤومالا هر   أل

 و اان الكي شهداءاا : الش اعر عكَ   اا المشهد يلد  أن يقو  

يية عيين لعضييهم : قييا  متاييا القائفييية    و شييت تاا و ألعييد  األال  اييا لائسييين اق  شييهداؤاا تلكييي علياييا  لكيين لميياذا؟ ألا 

لعضاا اللع  يأ ل  دماا االال يي عين غيراا و  يو ياظير اللع   ألن  القلوب لات  مليئة لالضغياة و الاقد ل

 .  إلياا

 

 (:الكسكسة) يقو  الشاعر خلدون يي ق يدة 

 

 يتكسكسون و خنجر العجمي يغدر

 و الناس نهب الموت و الدفان يحفر

 غام الطريق و نحن نحمده و نشكر

 نكاد بخالق الحّكام نكفر !نفنى 



 

ل  أمريكيا أغرب شييء اعيشيه و اتعياي  معيه  يو  تيدخ   األجاايب ييي ايياة شيعب  كميا ايدث ييي العيراش  تيدخ 

ام و  ي موجودة يي العيراش   5001لهدف االستعمار متخف ية لغقاء المساعدة و اجاسااية  و ماذ  و سقوق ال  

ييره الش يعب يومهيا ألا يه تخليص مين . و ماةال  تستولي عليى خيراتيه و افقيه   و تسيي ر الش يعب اسيب أ وائهيا

 .لعث و الديكتاتور    و لم يعرف أا ه يي يم األيعى و  ي تلث  سمومها عليه لالت دريجال

العجيب أن  العراش موقن له اكومته  لكن أمريكا  ي من يقيوم ليذل  الواجيب ييي الخفياء  و الييوم ااقشيع  تلي  

مه لاا الش ياعر ل ييغة أدليية ُماف ًسيا. الغيمة التي كاا  تاجب ك   شيء عين غضيله لق ييدة الكسكسية   ك    ذا قد 

 .يكان العاوان واييا للمضمون

م لاا اقائقا تكون ملفوية لألف قاا  و قاا  ه الواقع لُيقد  داا الشاعر خلدون جاويد  عادما يكتب  و ُيعر   . كذا عو 

ق أجالي.. يا لخيلتاا  .القات  عرلي  المقتو  عرلي  الممو   عرلي و المخق 

 

 :يقو ( كمتفل على إسالم)يي ق يدة 

 

 إسالمكم مذابٌح محارٌق مسالخٌ 

 مساجٌد تصدر السيوف

 إسالمنا جنائٌن مؤتلقة

 "جنائز معلقة"إسالمكم 

 "أشودة المطر"إسالمنا 

 إسالمكم سياسي

 إسالم تمييز و تفريق و تكفير

 إسالمنا عباد شمس و قمر

 إسالمكم  خناجري

 إسالمنا الوردة اإلنسان

 إسالمنا حنان

 



ا  و  يي تيدعو لتواييد القليوب ييميا ق يدة ال ل   معايى القائفيية لألعيد الايدود  ق ييدة تاشير رسيالة عظيمية جيد 

لياهييا كمييا تايياده ألن اجعيي  اليييد يييي اليييد لاكييون جسييدا وااييدا م يي  سييور عظيييم ضييد  ميين ياييوه ةعةعيية أمااييا          

 .و تشتي   فوياا و الم   لكرامتاا

ين  ل  يسب    .أيكار القائفيةالش اعر  اا ال يسب  الد 

 

 :يي قوله

 

 إسالمكم مذابٌح محارٌق مسالخٌ 

 

ة: يقو  جلران خلي  جلران ة ك   قليلة ييها أم   .ويٌ  ألم 

 

 اا يقق لو اقوم لتالي  كتالية الش ياعر خليدون  يهيي تاكيي عين سيلايكر و االافجيارا   المفاجئية كميا ايدث قلي  

سياتين يييي الكييرادة        و كمييا ايدث يييي القريييش إلييى السيماوة السيياة الماضييية  و مييا اعيشيه ميين أيكييار ر يليية 

كة ييما لياها من اقد األخ على أخيه  و االلن على ألييه و األب عليى ألاائيه و  كيذا  و جعل  العائلة الواادة متفك 

 .ك    ذا من سموم ُرسخ  يي العق  من خال  عقو  يسود ا الظالم

ين و اتعم ش ييه أك ر  .يهو دين رامة  ال دين قت  و  مج: لو اعود للد 

ين أن تلتسم ييي وجيه غيير   ال أن تكفهير وجهي   ين  الد  ين مسياماة ال إدااية و تجيريم  اليد  أن تفيره لسيما  اليد 

ين إاسيااية ال  ين ال عالقية ليه لالسياسية  اليد  موسيقى  ال أن تلقم و ت رخ     و تلكي لفقدان األال ة لالمو   اليد 

 .عا رية و ال قائفية

 ي ذه رسالة الش اعر خلدون جاويد التي أراداا أن افهمها من خال  الق يدة التي شره لاا ييهيا الفيرش ليين  يذا 

ر المةي ف اجسالم و ذا   .الذه ارا   لين الاقيقي و المةو 

 :و من اف  الق يدة يقو  الشاعر خلدون

 

 ضاع الزمان الجميل

 بغدادنا تغّص بالخراب

 في ربعها الخالي



 

 .اين تاتضر الذكريا   تأخذاا إلى قريش الوجع

 

 :قال  أ داف سويف

 .كلرى اان اتمس   لالاةن  خويا من أا اا لاقتالعه سارتكب خيااة

 : و غا   أم كل وم يوما

 و عايةاا ارجع ةه ةمان

 قو  للةمان ارجع يا ةمان

 .و  ا  لي قلب ال داب و ال اب و ال ااجره و ال شاف ارمان

 

شت ان لين لغداد األم  و اليوم  لين اضارة األم  و تخل ف اليوم  لين ضاكة األمي  و دمعية الييوم  ليين تفيت   

 .األم  و خراب اليوم

من الجمي  يتاد ث شاعراا و عن اةن ما آل  إليه لغداد اليوم عك  الماضي الرائععن  مان و الة   .الة 

القهوة و القلم  و  اا كاا  لاا وقفية ميع قليم الشياعر خليدون جاوييد مين :  ديقان رائعان لي  لديهما أه  م لاة

 ...(:كالمي قلقةٌ ) ق يدة 

 

 كالمي طلقتي و فمي عتادي

 رابضٌ و أصبعي 

 و على زنادي

 و إّني حتُف من حابوا عروشا

 و دّجلوا في المحافل

 و الّنوادي

 أطالوا اللحية النكراء عمدا

 توّشحوا قد و ُزلفى 



 بالسواد

 

 :يقو  ال ائر جيفارا

 .ال شيء أسوأ من خيااة القلم  يالر اص الغادر قد يقت  يردا  لياما القلم الخائن قد يقت  أمما

 

أه  أاياايا اضيع ليه خقوقيا اميراء ال يتجاوة يا  ليي  أله  كيان سيلقة   و القليم يكتيب ميا يرييد  ُيعل ير عين الير 

 .عليه  لي  المهم  أن يرضي الا ا      و األ م  أن يرضي ضمائراا

 

 :قلم الش اعر أو األديب  علارة عن ساله يي و ف الش اعر خلدون جاويد لقوله

 

 كالمي طلقتي و فمي عتادي

 ضٌ و أصبعي راب

 و على زنادي

 

ياله  القليم كمسيد   و األ يلع اليذه يكتيب كمين يضيغق عليى ةاياد لتخيرج تلي   الكلمة ر ا ة  الفم عتياد الس 

ارخة و المدوي ة أك ر من  اروخ   واد ا الكلمة الش جاعة و اللليغة تكيون أقيوى ( الكلمة)الر  ا ة  القوية ال  

يييه و الفاسييد لتخيفييه و  و يتاكيية  ألا هييا ت يي  العقييو  يتاي ر ييا و القلييوب لييه  و الش ييعب لتوع  لتفتاهييا و العييالم لُتجم 

د  لفض  أمر   .الماايش لتهد 

 

 :يقو  كامي لوراا 

؟  . لماذا يفيد األدب إن لم ُيعل ماا كيف ُااب 

 

 :الاقالب المواةين يي الوقن قا  أامد مقر

 .خلدونيي لالده تال  القايلة و الكلب يسير  يلاقرأ ماذا قا  الشاعر 

تي جوعي)يي ق يدة  ته و ا    :يقو  الشاعر خلدون( ك ي له ا  



 

 كلٌّ له حّصته و حّصتي جوعي

 و النفي و اإلبعاد و االندحار

 زرعُت آمالي فال

 سنبلتي اخضلّت

 في حقلي األجرد

 و طائري الغّريد ما غّرد

 

 :يقو  مامود دروي 

 

 .المقد   كل ما وجد الفقير عشاء سا ير شعلا اين ال اتلو  الة الشكر للوقن 

 

أاا لخير ألا اي توق في  عين ميا  الفيرص لمين ال يسيتاش   ألا ايي كليرُ  عليى يكيرة العيي  عليى مااولية إرضياء 

 (.آ  لاتشياو)د أ تم  لما يقوله الك ير عا ي الجميع و لم أع

دما   يالاياة مفاجآ   قد تأ ين لتلق ي ال   تياا من اللعيد  و قد تأتياا مين أقيرب الا يا  علياا أايااا أن اكون مستعد 

ر أن ال اغضيب  و اقضيي يوميا  ادئيا جمييال   يم  التقيي ليلع  األغليياء اليذين يجعليون  إلياا  يفي ك    لاه اقر 

 :ذل  مستايال  و عن ذل  المافى و اللعد عن األلم يقو  الم   الفراسي

 .لتع  سعيدا  ع  لعيدا

ا  ا يأكلاا  إا ه القلش و الهم  قراة المعدة ال تأتي مم   .و الاةن   م من يأكلاااأكله  ل  تأتي مم 

 

 (:ُج   القغاة الفاسدين ذئاب)يقو  الشاعر خلدون يي ق يدة 

 

 ُجلّ الطغاة الفاسدين ذئاب

 أّما الغزاة فكلّهم أذناب

 و الشعب في اإلعصار طوح جّثة



 بالدمع تطفو بالدما تنساب

 ُتزهق روحهاحرٌب على األزهار 

 هاٌم يدّق و تستباح رقاب

 ما أضيع الوطن الكسير، بأرضه

 حلّ الدخيلُ، فأهله أغرابُ 

 

يي ب  كميا قييا   م عل  دم  لي  لليت  تجيارب الايياة  ليسي  للا  ب ال ُيجير  ماهيا أ ييل  الش يعب واعييا  ماهيا تعل ييم أن  المجير 

 :اجيب مافوظ

 

 .من العين ما ال يرتاه له قلل  ال ت ش له ألدا يالقلب أل ر

األخالش كاألرةاش  الا ا  ييها لين غاي  و يقيير  و الش يهادة ورقية ُت لي  أا ي  ميتعل م  لكا هيا ال ُت لي  أا ي  تفهيم  و 

 .المتسل ق الااكم الفاسد يستقيع الا و  على ك   شيء لالقوة  إال  الاب  و االاترام من قرف شعله

 

 :قي 

 .الا ان على جدار   ل  عادما تاة  عق  الامار من رأس الاظ  ال يأ  عادما ُتعل ش ادوة 

 

 : يقو  الشاعر خلدون

 

 ما أضيع الوطن الكسير، بأرضه

 حلّ الدخيلُ، فأهله أغرابُ 

 

 : دش لاخت ار  األدلي و العمش يي المعاى  و كأا ه يريد أن يقو  لاا

 . تقضي األغاام اياتها خائفة من الذئب يي اين يأكلها الراعي

 



 :األخيرفي 

 

 (.لاولو كويلو)قو  الاقيقة و إةعاج الا ا  أيض  من الكذب جرضاء الا ا  

ية ييي تيأريخ الش يعر  الش اعر خلدون جاويد يساريا و غةليا  و  و من الش عراء العظماء الذين  اعوا ل مة خا  

ليي  ييهييا تشيعر لإيقاعهيي ا الخيياص  الخلييدواي و األدب العراقيي و العرلييي  لييه ا يوص لديعيية و سيياارة مهميا توغ 

 .الرائع

 .يمل  قلما االضا  قوي ا  مااضال   ائرا و غةليا

 .قلمه  ارخ يي وجه الفساد و الا فاش  غةلي يي وجه الموسيقى       و الجما  و الاب  

ه المايايقين و ياية  األقاعية  و يعقيايا اللهجية  يااة األدليية و العالمي ية  يعير  ايين القليم الخليدواي ليه  يلية ييي الس 

 .يكتب عن الاب  

 (.يوسف خادقجي)ُكنف شيوعيا لالفكرة و الفكرة  و ال تكن شيوعيا لالمظهر 

 :عادما يكتب الشاعر خلدون جاويد عن الاب  و المرأة اتذك ر قو  ال ائر جيفارا

 .عل موا أوالدكم أن  األا ى  ي الرييقة   ي الوقن   ي الاياة

 

 (عراق)شاعرة،كاتبة، باحثة و ناقدة  *

 


