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 اكنت اتوقع ان يصوت له الماليين خصوصاً اولئك الفقراء فيي ميينتيه التيي انتميي الي ي
، بكل مشاعره ونذر ل م سنين عمره المتعبة ، لكن م اخطئوا طيريق م وتعريرت خطيا م 

يرت م اتعبت ييا قصييف اافتييراء ويخييان الحييروص وبصييغبييار معمشيية بالقييذل والعيييون م 
، ربما سيبكي الكرييرون سسيفاً حييا كيان شياعر م النبييل اميام م وحكايا الليل الخرافية 
  . ااو امفتخطوه سائرين نحو 

حين اختار الشاعر كاظم اسماعيل الكاطع طريق الشعر فانيه اختياره شيعراً شيعبياً ليي  
زورقييه صييعي ء الفقييراء شييواطي شييعراً نخبوييياً رييم اختييار ميياءه يتليية والفييرات وميين

سنوات الظلم والليل الطويل الذي كلكل بظلمته علي  ابراً اليساري يشق امواج الخوف ع
مساءات النا  السابحة بالعتمة والالئذة من الخوف بالركون الي زوايا الصمت ، ابتييس 

والحياة  الخلقعن  هحياته رياضيأ رم  بيست ا تماماته بكتابة القصيية مع بياية تساؤات
ف و ابن ميينة الرورة الفقيرة و و كل يوم يرل بعينه البيؤ  والفقير والعيوز تتحييا  ،

بييه ابييواص البيييوت وشييبابيك ا واازقيية والطرقييات التييي تطفيي، بالمييياه ااسيينة ، وانييه 
يساري ال ول فقي بياً يفك طالسيم ااحتيية شيعراً ، وكيان الشيعر ويبقيي افضيل وسييلة 

خة ، سيييتلقف ا الفقييراء موضييوت رسييالته ، فييي ميينتييه الفقيييرة للتعبييير ، واقييول صيير
والغنية في ان واحي ، تعرف علي كبار الشعراء ، الشياعر عرييان السييي خليف ، شياكر 
السييماوي كتابتييه ااولييي كانييت مييع قصيييية انت ينييا والتييي سشييرت لن اييية حلمييه العيياطفي 

ااوليي و ييو ييرل فقيير النييا   كانيت حياتييه مليئية بييالفواتع الفاتعيية ولخيبتيه ااولييي  ،
وعوز م في بلي نفطي ينام علي بحر من الذ ص ، ليذ ص  ذا الكنيز ااسيوي اليي تييوص 

اميا عامية النيا  فتيزكم انيوف م روائي، المتياري النتنية و يي ، الحكام والييول الكبيرل 
ابييي ان يصييب، الشيياعر يسييارياً او  يبييياً  ، فييي واقييع مرييل  ييذا تقطييع شييوارت ازقييت م ،

اا يرص اليسيار اليذي مريل  واضيحاً لم ينفت، اماميه  ،ياً ، لكنه اختار الطريق العلمي قير
مؤسي  العراق بكل اطيافه وقومياته وانحاز عن قصيي واصيرار اليي فقيراءه  ، وتسيي 

ف ييي صييورة الييوطن ، كييان طريقييه الييي الحييزص الشيييوعي ميين ميينيية الحييزص الشيييوعي 
، وايحتاج الي اسيتئذان او اليي بطاقية يخيول  الرورة سالكاً وواضحاً يخلو من المطبات

 نييي للييوطن  وحمييل حنييين الم يياتر ر ييم انييه لييم يفييارق الييوطن كيييف تلبسييته عفاريييت 
اليقيقية وبخطوط يا الحياية التيي تتير  بتليك الصيور  اواوتات الغربة وكييف عبير عن ي

ية فؤاي المغترص وتشيه الي وطنه بطريقة مؤلمية وكيايت ان تكيون مذلية فيي ظيل الفاشي
    :ن ووضعت الحرا  علي طرقات النا  التي ا لقت ابواص الوط

 گعلٌمني إل فرا 
 

 گلحن  ربتي إبقيرارة سشوا سعزف
 

 وسنفعل وحن  سس ر
 

 گواشتا وستمنيٌ 
 

 مرل ييرتي مامش
 



 !!!نمشي طول العمر  لو
 
 إعراگ ناگمرل إعرا هتلگما

 :عن  الغربة   وكتص
 

 والصفناهْ . .والسكتْه .. عالس ْر  وإتعلٌمت
 
 ذلْ الن ر من ينَكطع متراهْ  ذلٌيت
 

 كل شي إعرفتْ  وإعرفت
 
 النخلْ ينحني لري، السفْر من يتي حتيٌ 
 

  ريص إوياهْ  وتايص
 
 يا  الوطن شمٌسوي بٌيه سهلل!!  سهلل
 

 مرل الرلجْ  نيرانه
 
 تيْك عالضلعْ  كلما
 
 وَكول إٌشاهْ  سبري
 
 !!إمضٌيع ذ ص إللٌي
 

 ـــــاهْ الذ ْص يلَكـ بسوكَ 
 

 ...مفارْك محْص  وإللي
 

 سنْه وينســــــاهْ  يمكن
 
 إل مضٌيع وطــــــــــــــنْ  ب 
 
 الوطن يلَكـــــــاه ؟ ؟ ؟ وين

 
فالفاشيون لطخيوا تييران البييوت بالسيواي واحبيوا سيواي اللييل وارايوا لن اراتنيا ليون  

عياً مضيافأ يطيرق بابيه الليل  ، ر م ان لون السواي  طي قلوص العباي لكين لشياعرنا وت
 :ويقض مضتعه القلق برحيل وليه حيير 

 العام اليراسي وبيت ال موم بيل
 عالميار  بابه صاير وبيتي
 وياعتك تيت اشتري  يوم... نسيت
 ومحضر اقالم ويفاتر... الك
 وليش ماتَكوم؟...تسمع قيام  مو
 حاضر...اسمك وا من َكال  ومر



 مو وكت نوم ...طلعت علينا الشم 
 عيكم صب، يا ا ل المَكابر و م
 ونتوم...وشباج ...ضوه ...عيكم  و م
 ينطونكم واتص ال باتر ؟ و م

 :وفي نف  الموضوت 
 وانا ارنين ن والي وشاعر...بالويات يصير م موم  الوالي
 وصارت طيحتي بين الحوافر...طشرتني وتنت ملموم  خيلك
 ره ااواخر ؟شيظل بالحيل بالعش...عشرين يوم وما شفت نوم اذا

 بنف َكلوبنا تلَكي التواير...الفاتحه لو شفته ملموم  فراش
 ويينه ل يوم..المصبغه  يمنه

 مشترينه قماش حاضر الحزنك
 كلسات ملتوم...تر   تمنيتك
 الليل بشفاف الخناتر وتبات

 نزل مني يمع يعمي النواظر...يا بوي من ونيت مالوم  انا
 وتحص الماي خشبات الَكناطر...متعويه تتنيل كل يوم  خيويي

 شلحك ؟ وبسفينة الموت عابر...الرو  ب  شفايني اللوم لمت
 ونزلتلك نسر كاسر...عليك ...عالسط، وعيون ا تحوم المنايا
 اخذ عين الَكاليه ورا  طاير...هللا نغط بييارنا البوم ستر
 مظا ر بلكي انعشك ينيانا...حالتك حلو الرسوم ييني
 لوما  الخشص توه ااظافر...كاظم وصبري وياي مكظوم اظل
 خاف ا لط وبالمسموم اكاسر...كاسين ب ن كا  مسموم ا ن
 وريت اكرر بعي من  الخساير....البيت ريت البيت م توم بعنه
 شلون تحملت وشلون صابر؟...انت اللعص والكبر ملموم  تحص
 ل ول تطيص الخاطرونسمات ا...من ال ول يابوي محروم  وليش

 وليش تعلَكت ياشاص يا قاصر... و ؟ الشوفك صورة المعيوم من
 وعصافير الحزن تگضي البياير...ظنيت زرعي يرو  في يوم  ما
 ومن عيني اليمع يملي...اكتص قصييه تزيي الغيوم من

 :كتص لزوتته الراحلة ومن قصائي الرراء والبكاء 
 احتيت قصت ا علي اليفان زكية
 گلحتي اليفان ما صيبا لكن
 النتف وشكرر بيج اسرار تگا يا

 الصبر ه اشعتص ما تز گ نحسي ه
  رفتج تبقي كل ا اتراص ممصيگ
 العر  تابوت الج تنيگ واخشاص

 
التي حفرت حزن ا في اخاييي القلص قصيية مامرتا  التي رسمت المشي ي ومن القصائي 

وتفشيي النفياق رعيص المتعياظم والالعراقي في ظل الظغيان والحيروص و حياات الخيوف 
طغيان  الت لة اليذين سييطروا عليي كيل مرافيق الحيياة وتراتع قيم التمال والخير امام 

وا لقوا كل نوافيذ الحيياة والنيور ، فتحوليت الميينية اليي قريية مشيو ة ، لتؤكيي تراتيع 
محياوات  يواتيهالحضارة والمينيية اميام العسيكرة وااسيتخفاف بالرقافية ، شياعر نبييل 

 يزائم وانكسيارات سياسيية وتراتيع وانبطيا  كريير مين المرقفيين  اصيرحريرة ليالذال يع
النابتية عليي حيروف  الينخالت التي ترفت م قوة ااعصار ال متي ، لكنه تمسيك بتيذور

، لم اتيي قصييية اقيول فيي التعبيير عين حالية الضييات التيي  ان اره فلم يترفه الطوفان 



مرل سيطرة النفاق علي المش ي الكلي للحالة العراقية عشنا ا والم ازل التي وعينا ا و
 :قصيية مامرتا  

  مامرتا 
 

 تستحي ب  اليموت اوكا  عيوني
 
 مرتـــــــــا  ما

 
 من التاي من الرا .. مٌني .. مٌنك
 
 مرتــــــــا  ما

 !!وي الزمن ورتعنه مكسورين  عركه
 

 ..المسافه ويٌنسي اللٌي طا   وبعييه
 
 ـــــــا مرتــــــ ما

 
 شفت الشم  نزلت تبو  الًكات ألن
 

 الطفل تنال  وبكف
 
 قاضي البالبل مٌيي التوقيف وألن
 

 السما ومفتوحه
 

 !عنيه تنا   والفيل
 
 مرتـــــــــــــــا  ما

 
 قفل المحبه إنباكً  ألن
 

 عليه مفتا  ِوترٌ م
 

 بتزيره وتٌي ت بالليل متروك
 

 ربعي علٌيه بقافلة سشبا   وإتو
 
 إشبيك ؟؟؟؟؟ إنتهو

 
 يافعت عن نفسي صابك  يض لٌمن
 
 حتي الًكنافذ من تح  بالخوف مو
 

 !! تلي ا سال   تستخيم



 
 مرتـا  من ربعي وا مرتا  ما

 
 إبن ر م صاحوا من الخوف تمسا 

 
 بحياتي من سمعت إصيا  وتازفت

 
 !!! المنٌيه وبييه  زني الموت صارعت

 
 إطلعت  وميٌمي

 
 !ـــــا  للتمســـ صفًٌقوا

 
  ذا وتريي سرتا ؟؟؟؟؟؟؟؟  كل

 
 مرتـــــــــــــــا  ما

 
 تن الفتر مرل الفتر محبوص وا
 
 !!الفتر صاير يقبض األروا   لون
 

 الستارة بحرقة عالشباك  رتعت
 

 الوري وبتيت ورريت
 
 شفت النيل فوق الميافع طا  من
 
 شوف السفينة والضباص يزيي قل

 
 مال المالمة بتلوة ال وسيوف

 
 الصخر وتكسرت بالروج ياسن
 
 كنت بزمانك تر ص السفان؟؟؟؟ مو
 
 مرتا  من ربعي وا مرتا  ما

 
 وركضت إبليــل.. نايوونـي

 
 الرسن بي ا وإيي بي ا سال  إيي

 
 وربعي قبل ما طيــ،... م رتي  عررت

 
 :ًكال للراني واحي



 
 طـــــا  سبشـــــرك

 
 طــــــــا  سبشــــــــرك

 
مرل تمرات طازتة فيي سيلة فيال  عراقيي متعيص ،  يي رميرة رحلية قطياف فيي صييف  قصائيه

عراقييي قييائظ ، العميير المييييي والعافييية لشيياعرنا الكبييير كيياظم اسييماعيل الكيياطع ، وايعييو كييل 
المرقفين في الوطن والمنافي لمتابعة وضعه الصحي ورعايته وا ايعو المسؤولين ، الشعراء 

 .وتسب، باليموت تعاني الرمي  ان انترك االشرفاء عيون الوطن ، يتص 
 

 
 


