
 

 القصُب الظمآن ؟؟

 صالح البدري

" 1 " 

 " الفرات" لنخلة على 

  لحبٌبة تتشهى رائحة َ الطٌن  

 . ورائحة َ الحنٌن

 لنورس ُمستوحش

 لبسمة مصادرة

 وهمسة قلب حائرة

 كل مساء عن عناق لشرفة ُمطلة تبحثُ 



عن َضفة تؤوي على رمالها آهات من 
  األشواق

تفرُش رملها بالهمس أو بالبوح 
 . أواألنعتاق

الشارع " لصبٌة من الحفاة فً 
 " العشرٌن

 لساحة ملعبنا الترابً

 ومسرحنا الستٌنً الفقٌر

 القدٌم" الثلج " لمعمل 

  أمنُح رئتً

  . أحنً هامتً

" 2 " 



 : ٌاوطنً

 أسكرتنا الكلماُت البللورٌة ُ

 والقهوة ُ المرة ُ 

 واألنخابُ 

 . الَمقٌتة  والذكرٌاُت 

 . ٌغلُف لٌلنا حلُم سراب ُمتعب

 . نقتاُت على مجد الوالدات العسٌرة

 فنحن حٌارى ٌاوطنً ،

 ٌستغٌُث القصُب الظمآُن فٌنا ،

 : وٌهتُف البردي حزٌنا  

 للعماره   "



 (1) للعماره ..

 " ، وٌرٌد غداره   (2)ٌحن  هور المجر

إنتخت ، جا وٌن  (3)والغموكه  "
 . " البشاره ؟

* 

 : نحُن سكارى ٌا وطنً

 صار الحلُم ، األفٌوُن ، الفتة  

  بدَل المطرقة

 . منارة  

 صار الوهُم القابُع فً الثكنات

 فً الساحات ،



 ..بدَل المنجل

 . (4) غدارة  

 ٌجٌفاره.. ٌجٌفاره  "

 إلموقده وناره.. العراق  (5) ٌحن  كٌض

 إلشٌمته وثاره.. ٌحن كٌض العراق 

 " ٌرٌد ٌغنً بؤشعاره

* 

 : حن سكارى ٌاوطنًن

 ٌلتُف الشارُع فً الخطوات

 وتضٌُع األعماُر فً الفلوات

 . خائبة   ، تتطاٌُر أوراُق العشق



 . تتآكلُنا الهفوات

 ٌسقُُط معنى األشٌاء  

 تخبو فً اللٌل األضواء

 ترحُل منا الصبوات

 تكثُر فً الدرب ، العثرات

 نصبُح زادا  لبقاع الغربة

  ونصٌُر عالمات إستفهام

  وفً كل عام ؛

 . حقائَب لؤلسفار

 وتجُف إبتساماُت األطفال  

 تخبو األمنٌاُت واآلمال  



 تتعملُق أسافٌُن األوهام  

 تترمُد عٌوُن الكلمات

 تترهُل أهداُب النظرات

  ونصٌر أسٌجة  

 للزنزانات

 ورتاجات

 . لآلهات واألحالم  

* 

 : ٌا وطنً

 ٌسكُر صبُحك فً الخوف

 وٌسكُن لٌلك فً الخوف



 رعرُع فً الخوف األحزانتت

 تزرُع رٌحا  وعواصف لؤلنسان

 ٌكبُر فً الرأس خدُرالنسٌان

 ، الزرُع المؤفون ،" آذار" ٌتسلُق فً 

 . أسٌجة   وأسالكا  لؤلسترخاء

 ٌنمو زهُر الخصخصة

 خمرا  للصلوات

  ناٌا  للسهرات

 . أقداحا  للحانات

 فً الحانات حٌارى من.. ونحن 

 : سكرتنا



نه المستحى  "  (7) ونضٌع  بكتاره (6)ٌلم 
.. 

 وكان  الوكت ناذرنه كلمات

 . " ناذر دمنه كفاره

* 

 : ٌاوطنً

 هل تشرُق فً الجنبات شموسُ 

 الخجل البارد  ؟

 عٌوُن الخجل البارد  ؟

 هل تقطُر جبهتكم خجال  

 ٌا أحفاَد الكلمات الفانتازٌة



 : وٌا أحفاَد الدار

 هل ال زالت داُر العشاق

 لنهم التجار ؟ مزارا  

 (أنصاُف الثوار)هل ما زال األحباُب 
..  

 عشاقا  للكلمات

 للقهوة واألنخاب والشعارات ؟

ووَن النوَم على األوراق الملساء  ؟ ه  ٌَ 

 نامت  كحٌلة عشكنه "

 السابكت رٌح الَمذله  

 وفزت طوٌرة سعدنه



دور بعٌون الَمَحله  . " إت 

* 

 : ٌا وطنً

 صاصاتكان الشاطىُء مزهوا  بق

 . الورق المنقوع بدم الفقراء  

 وكان الشارُع مفروشا  بصفحات

 . دمٌع من ورد و ضٌاء  : حبُرها 

 من زمن المسرات األولى ،

 صار الشاطىُء ظمآنا  للماء

 . للضفة الخضراَء المشتهاة

 فالصبٌة ُ ما عادوا من وحشتهم



 وما عادوا من حٌرتهم

 والضحكة ُ ما عادت ضحكتهم ،

 واللٌُل سكون  ،

  لكن اللٌَل ، هادئا  ٌغلً ،

 والنهاُر عٌون  

 عٌون

 !! عٌون

*** 
 . مركز محافظة مٌسان: العمارة  (1)

 . قضاء فً محافظة مٌسان -بكسر المٌم : المجر   (2)

 ناحٌة / منطقة من أهوار قضاء الشطرة( بالكاف الفارسٌة : ) الغموكه  (3)
 الدواٌة ، والتً إحتوت رجال المقاومة المسلحة الباسلة من الشٌوعٌٌن ، ضد

التسلط العارفً فً عراقنا الصابر عام ألف وتسعمائة وثمانٌة وستٌن ، و بعد 
  : محافظة بابل ، وعلى الرابط -سجن الحلة  هروبهم من



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=172433 

 

  . إسم لسالح وهو الرشاش: غدارة  (4)

 . وتعنً فصل الصٌف باللهجة العراقٌة( بالكاف الفارسٌة : ) الكٌض  (5)

   . الخجل: المستحى  (6)

  . بحماٌته: بؤكتاره  (7)

 
 2010   - النروٌج
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