
 

 

جً فً قراءات شعرٌة ااإلعالمً والشاعر المتؤلق فالح حسون الدر

 وأحادٌث شجٌة فً مالمو

 

 ٌحٌى غازي األمٌري 

 

والصحفً اإلعالمً  ،إلعالم اللثقافة والجمعٌة الثقافٌة العراقٌة فً مالمو ومإسسة النور  استضافت

تخللتها رائعة ثقافٌة أمسٌة  فًالعراقٌة لثقافٌة على قاعة الجمعٌة ا جًاوالشاعر المتؤلق فالح حسون الدر

 .شجٌة وهو أول عمل ثقافً مشترك بٌنهمامنوعة وأحادٌث جمٌلة قراءات شعرٌة 

 
 2011/ 4/5أمسٌة مالمو / ألتقط الصور بكامرتً الخاصة للشاعر فالح حسون الدراجً 

 

المئوٌة لوالدة للعالم الفٌزٌائً تفالٌة االحوٌعود الفضل باستضافة الشاعر المبدع فالح الدراجً إلى 

والتً نضمتها الجمعٌة الثقافٌة ( 1161ت -1111)العراقً المندائً البروفسور عبد الجبار عبد هللا 

للمشاركة  للشاعر كانت قد وجهت دعوة رسمٌة و 2011/نٌسان/ 30 -21ٌومً ل ،فً لوندالمندائٌة 

 .القت استحسانا كبٌر من قبل الحضور بقصٌدة جمٌلةرك وشاوقد حضر االحتفالٌة ،وحضور االحتفالٌة 

ضٌؾ عزٌز علٌنا قدم مع الشاعر من أمرٌكا األستاذ اإلعالمً  لألمسٌة كان من ضمن الحضور 

وكان من . والكاتب خٌون التمٌمً، والذي كان قد حضر أٌضا االحتفالٌة المئوٌة للعالم عبد الجبار عبد هللا

معهما لجمعٌة الثقافٌة المندائٌة فً لوند جاءوا لألمسٌة مصطحبٌن ضمن الحضور عدد كبٌر من ا

 ".    الشاعر فالح الدراجً واألستاذ خٌون التمٌمً " ضٌفٌهما الكرٌمٌن 



 

 

أن تنظم هذه مالمو ومإسسة النور للثقافة واإلعالم / العراقٌة  من الجمعٌة الثقافٌةكانت مبادرة رائعة 

فقط من  ٌوم واحد إذ كان اإلعالن واالتفاق قد تم قبل ...ضور الرائعبهذا الحوالسرعة األمسٌة بهذه 

  4/5/2011موعد األمسٌة والتً صادفت مساء ٌوم األربعاء 

 ٌزدادكلما كان الوقت ٌقترب من نهاٌته كان التفاعل  ،الثقافٌة مسٌةساعة ونصؾ كان الوقت المحدد لأل 

كانت   عقارب الساعةأراقب نت ك ،سٌة لفترة أطولأتمنى أن ٌمتد وقت األمبداخلً كنت  ،فً ذروته 

شد الحضور خاللها  ،قصٌرة مرت لحظاتكما لو كانت الساعة والنصؾ  انتهتبؤقصى سرعتها، تسٌر 

صوت المؽرد العذب وهو ٌنشد قصائده أو ٌدلً بؤحادٌثه الشٌقة الصرٌحة والتً تتخللها العدٌد للبنشوة 

ورقة  بدون تكلؾ أو، فٌهاالتً تحدث التلقائٌة  فً أحادٌثه كانت وأفضل ما من المفارقات والمداعبات

 .مسبقا  معدة 

حٌث  مدٌنة كمٌت مسقط رأسه العمارة، وطاؾ بنا فً إلىجنوب العراق  إلىعلى جناح السرعة حلق بنا 

ؼاٌة بالروعة والجمال،  ،ومنظر نهر  دجلة وهو ٌخترق المدٌنة لٌشطرها إلى نصفٌنالطبٌعة الوادعة 

متؤثرا بسٌاج اخضر بدٌع، وتلفها مروج حقول القمح والشعٌر التً تحٌط فً المدٌنة سرنا معه  فً و

؛ الثورةمدٌنة منجم المعادن الثمٌنة،  بؽداد الكبٌرمنجم وعاد بنا مسرعا  إلى  ،طٌبة ناسها وبساطتهم ب

 مآسً والحرمان واالضطهادوالوالفقر بالحزن  حد الوجع  ناسها والمتخمةطٌبة وشهامة الؽنٌة بالمدٌنة 

المدٌنة التً تزخر بشكل مستمر بطاقات هائلة من المبدعٌن والموهوبٌن وفً مختلؾ المٌادٌن  ،واإلهمال

وحاراتها ودرابٌنها أزقتها وأسواقها فً كالمسحور طاؾ مكث فٌها أجمل سنون شبابه ولقد  .اإلبداعٌة

كانت أحدى أكبر المحطات  فقدا وهمومها، وشوارعهناسها بعشق وصاحب وكثرة ناسها، ومالعبها 

 . تزود منهانهل و التًفً حٌاته الكبٌرة والمهمة 

ٌة باختٌاره للمفردات الشعرالدراجً حسون  فالح الجريء  الطموح الشاعر المتؤلقتبرز موهبة  

، فافةة، شعذبٌدخلها ل وٌشذبها وكؤنه ٌطوع الكلمات ببراعته وموهبته االمتداولة المإثرة والنسج علٌه

، لٌخرجها قطعة أدبٌة الجمٌل المتناسق فً هندسة ألوانه بساط نسٌجهفً رقٌقة، متناؼمة اإلٌقاع 

 ...!نفٌسة

وتجربة راصدة ذات خبرة  ٌقظةٌلتقط  فالح مفرداته الشعرٌة الجمٌلة بآذان مرهفة السمع وبعٌون  

بعضهن مع البعض " وت والصورةالص" لمؤساة، فٌزاوجهنصورة لٌلتقط معها  مرٌرة طوٌلةومعاناة 

تحاكً الوجدان منسوجة بلؽة شفٌفة رومانسٌة فٌخرجها من محرابه بعد فترة قصٌدة  !واجا  كاثولٌكٌا  ز

 وتدؼدغ المشاعر

 

 حبٌتك حب روح بروح بلهفه لهفهحبٌتك حب "

 ترٌد تظل ترٌد تروح هى بكٌفوخٌرتك والٌهو

 ٌامرافق صؽري وأٌامً ومعاشر صحوي وأحالمً

 شلون الحاجب ٌنسى العٌن

 وشٌفارك ولفٌن اثنٌن

 لو جانو فد نٌه وروح

 ترٌد تظل ترٌد تروح

 كك ٌهواك بوصلك وفراككاشوأ الحبك والراد



 

 

 حبٌناك شكد منحب وشكد بهالعالم حب

 ٌا سمر ٌاؼالً ومملوح ترٌد تظل ترٌد تروح

 بلهفه لهفه حبٌتك حب 

 حبٌتك حب روح لروح

 تظل ترٌد تروح ترٌده ولٌهوى بكٌفخٌرتك 

 ال شوكك ٌنساه البال

 ال حبك ؼٌر هالحال

 وال تكدر تنساه الروح 

 "ترٌد تظل ترٌد تروح هخٌرتك ولٌهوى بكٌفو 

 ...الحماس وتثٌر الذكرٌات األلٌمة تحفزثورٌة تثٌر الشجون وتقلب المواجع وقصائد ٌكتب أو  

 أكبالك وأنٌاب المالمة تلوچنً..... ٌلومونً بمحبتك عده وصحبان) 
 

 والمّدٌت چفً لغٌر ماٌك..... ًكضٌت العمر عطشان وحك ماٌك،
 

 وبحلًكً العسل خبزك وچاٌك.....جوعان وًحك نعمة خبزتك مآنً
 

 ( تطرب أجروح لغٌر ناٌك فال..... وإذا ملٌون ناي ٌعزفن ألحان
 
ثورٌة مقالة مدوٌة بعد ساعات تسطع على واجهات المواقع الصحفٌة االلكترونٌة ٌجعلها أو ٌحبكها ف 

 .!الذعة نارٌة أو ثؤرٌة تؤدٌبٌة 

ال تسعه  ،ً باب فن كتابة القصٌدة والمقالةوالحدٌث عن كتابات اإلعالمً المبدع فالح حسون الدراجً ف

متنوع فً ؼزٌر وفنتاجه ، المطولةالعدٌد من الدراسات والبحوث مقالة فهو متنوع متشعب ٌحتاج إلى 

 .لوعتها وشدة مآسٌهاوقسوتها  ٌة طوٌلة ومر بمراحل متعددة متنوعة فًالكتابة ٌمتد لفترة زمن

أعداد البرامج اإلذاعٌة لها حضور متمٌز فً  إعالمٌة شخصٌةالشاعر المبدع ذلك ف إلى باإلضافة

 هاالعراق الحر والتً نشر إذاعةالتً بثت من قد تابعت أؼلب والمتمٌزة اإلذاعٌة الحوارٌة  المقابالتو

لكوكبة والتً سجلها  " الثقافً فً موقعه الفرعً فً موقع النور "موقع النور لح الدراجً فًالشاعر فا

عراقٌة إعالمٌة ثقافٌة  كوكبة سٌرة  تارٌخلمحطات من مهم توثٌق كوالتً تعد  من المبدعٌن العراقٌٌن،

وأتوقع لهذه فٌها، أبداعً وسجلت لها حضور فً الساحة اإلبداعٌة العراقٌة جدي ساهمت بشكل مهمة 

المستقبل، تفٌد العدٌد من الدارسٌن والباحثٌن  اللقاءات الحوارٌة الجمٌلة أن تكون مرجع مهم فً

 .والمهتمٌن فً دراسة الثقافة العراقٌة وتطورها

وأدناه رابط الموقع الشخصً للشاعر فالح حسون الدراجً فً موقع النور، وفً الرابط مجموعة من 

 .ض من مقاالته وبعالحوارات اإلعالمٌة 

  http://www.alnoor.se/author.asp?id=41 

وقصائده لمقاالته وشعبه، فمن خالل متابعتً المستمرة  الدراجً مسكون بحب العراقحسون المبدع فالح 

وإحداثه  ه متابع دقٌق للوضع العراقًأرى انوالمنشورة فً العدٌد من المواقع الصحفٌة االلكترونٌة 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=41


 

 

متنوع الكتابة ٌكتب فً األدب والفن والسٌاسة والرٌاضة، موسوعً ؼزٌر اإلنتاج،وتداعٌاته المحزنة، 

المعلومات، واسع العالقات والصداقات، ٌدافع عن نفسه بقوة وتحدي، ذو حراك مستمر، طموح جدا، 

قد ال أتفق مع بعض مما  ،والتعلٌق والتعقٌب علٌها إلحداثاالخاص فً الكتابة وتناول  أسلوبهله مثابر، 

ٌكتب فٌها بعض من التً و" العٌار الثقٌل"التً تحتوي كلمات من  وخصوصا اللؽة " عبارات الٌكتبه من 

وأقرئها ومعاركه الجانبٌة كتاباته معظم لكنً أتابع " مقاالته فً حالة الهجوم أو الدفاع أو التعقٌب 

 ! بشؽؾ

 
أمسٌة / تقطت الصورة بكامرتً الخاصة الدكتور حسن السودانً ٌقدم ألمسٌة الشاعر فالح الدراجً ال

 4/5/2011مالمو 
 

نعود إلى أجواء األمسٌة والتً أدارها وقدم لها الصدٌق العزٌز الدكتور حسن السودانً، فبعد كلمة 

قراءة جمٌلة عن سٌرة حٌاة ضٌؾ  الدكتور السودانًبعدها قدم  ؛والشاعر بالجمهورالدافئة  رحٌبتال

وكانت قراءته . وؼٌر تقلٌدٌة فً طرٌقة تناول سٌرة المبدع الضٌؾ وجدٌدةاألمسٌة وكانت قراءة جمٌلة 

وقد نالت ( ولكن)أوراق ؼٌر منشورة من سٌرة الشاعر فالح حسون الدراجً بعنوان  "تحت عنوان

 ولكنعلمانً جدا ٌكره الزواج المتعدد  جًفالح حسون الدرا" وأدناه مقطع منها استحسان الحضور، 

كانت كثٌرة اللعب على .. زوجته االولى كانت كثٌرة الخداع والتقلب والتلون.!!. تزوج اربع مرات

.. رؼم ذلك احبها وتلوع بها رؼم خٌاناتها الالمحدودة " .. تخرج الحٌة من الزاؼور" الحبال وؼالبا ما 

 "سٌاسة" كانت زوجته االولى اسمها 

اما زوجته الثانٌة فقد احبها حد الوله وركض خلفها حتى ادمت قدماه وتعثر فً درب اللحاق بها مرات 

تركها رؼم  فجؤةعلى حٌن  ولكن.. وكسور   ومرات وتحمل من اجلها ركالت ودفعات وجروح

 "رٌاضة" زوجته الثانٌة كان اسمها .. اخالصها وودها وحبها له 



 

 

 :نشورة كاملة على موقع النور الرابط أدناه ولم ٌرؼب متابعتها ٌجدها  م

http://www.alnoor.se/article.asp?id=113405 

الجمهور الذي واالمتنان  شكرالمقدمه ولشكر ابتدأ بتوجه ال بعدها فسح المجال للشاعر الضٌؾ للحدٌث

ورتوش ترتٌب هذا للقاء ثم  تحدث بتلقائٌة وشفافٌة ودون تكلؾ لسعى  نم كلحضر لألمسٌة، وشكره ل

 . عن ابرز المحطات المهمة فً سٌرة حٌاته

هً أن ٌسؤل  التقدٌم لفقرات األمسٌةأن تكون طرٌقة الدكتور حسن السودانً بعدها اقترح مقدم األمسٌة 

وتكون  " أي ماذا تعنً له" لمفردات ا أو الضٌؾ الشاعر عن بعض الكلمات أو األسماء أو  واألحداث

إجابة الشاعر الضٌؾ عنها بقصائد شعرٌة بعد أن أوضح الدكتور حسن السودانً أنه لم ٌتفق مقدما  مع 

الشاعر الدراجً سلفا على طرٌقة إدارة األمسٌة بهذه الطرٌقة، فكانت قراءات شعرٌة متنوعة جمٌلة 

 !وأحادٌث شٌقة شجٌة

 أختارها  وكانت من الكلمات التً

 اللٌل 

 الؽربة 

 الحبٌبة 

 مدٌنة الثورة 

 األصدقاء 

 أول قصٌدة ؼزل

 حسون األب 

 الحسٌناإلمام 

 المقابر الجماعٌة 

 المسٌحٌون فً العراق

 سٌمفونٌة المقابر الجماعٌة

كتبت بلؽة قد كانت قراءة قصٌدة موجعة حزٌنة وأخرى ، بٌن الكبٌرة هذه المفرداتعن الشاعر أجاب 

 .بالشرح والحدٌث ٌجٌب عن المفردات أوؼنائٌة زلٌة رقٌقة عذبة ؼ

د وأوضح أنه ٌقص" سبحان من غٌرك سبحان من دارك" كان قصٌدة " تً قرائها للحبٌة،فمن القصائد ال

 :فٌقول! لحبٌبة أخرى  ٌقرأل ا ٌتهٌؤ واستطرد بعده. " حسون أم"   بها  زوجته

، وانتهى نهاٌة أتزوج حب استمر حوالً سبع سنوات ولكن قبل أن"حبٌبة "وحدة أخرى ــ أما إلى 

 . مؤساوٌة

http://www.alnoor.se/article.asp?id=113405


 

 

فلحنه لحن جمٌل جدا   قتها فً  "كاظم الساهر"وقد أعطٌته إلى الفنان  " لهداٌاا "سمٌته أنص  تكتب"فقال 

موقؾ من ولكن لم ٌسجله لحدوث خالؾ بٌنً وبٌنه بسبب  بعد التلحٌن، فً عمان وأسمعنً شًء منه

لمطرب الفنان تحدث بنوع من االعتزاز بصداقة باوقد ق أي شًء عن ذلك الموقؾ، ولم ٌتطر، العراق

 . مساعدته بالخروج من العراقعلٌه فً " كاظم الساهر"فضل الفنان وشرح قصة  "كاظم الساهر"

ًّ وصلتنً هدٌتك وشكرا  األحباب واعز الناس  أؼلىٌا " وقد قرأ النص الشعري والذي كان مطلعه   إل

  "ةالهدٌ على

" جكلٌت "كانت توزع   حدة بالقاعةى ووالتً أهداها بذلك الوقت إلى أحل "جكلٌت "وبعدها قرأ قصٌدة 

وحدة جمٌلة " وكانت فٌها  فً تلك االحتفالٌة التً دعً ألٌها وكانت القاعة مكتنزة بالنسوان على حد قوله

وحدة بالقاعة دون ذكر أي أسم  ، وٌسترسل فً حدٌثه وعندما قلت اهدي هذه القصٌدة  إلى أجمل"جدا  

 !الجمٌع إلٌها ألتفت

 :وأدناه مقطع منها

 وكونچ تندلٌن البٌت..... كونچ تتعرفٌن بؤمً 

ٌَت.... من حٌن الشفتچ ٌحلٌوة  ونً من اعداد الِم  وعدَّ

 وشگد سوٌت وسوٌت.... أشگد سوٌت أبها الدنٌة 

 وشگد عدٌت وعدٌت... وشگد شفت أبهاي الدنٌة 

 :بعمري وهللا بس ماشفت 

 چكلٌت ٌوزع چكلٌت

 (ع)عن عالقته باإلمام الحسٌن حسن السودانً . دوعندما سؤله 

 !تخرج من قلبه كؤنهابكلمة أهلل و: كانت أول أجابته 

أحب أبوي " وقال عن حبه لوالده بالنص بشؽؾ كبٌر،  "رحمه هللا" وسترسل بالحدٌث عن حبه لوالده

ٌعود الفضل  "علٌهم السالم" والحسٌن  علً ابن أبً طالبهم لإلمام بأن الفضل بح" وأكد "  بشكل خرافً

 ".، رؼم أن البٌت كله ٌساري فً نفوس عائلته ذلك الحب منذ الصؽر فٌه لوالده الذي زرع األول

ن اوك ( ع)بمناسبة عٌد مٌالد اإلمام الحسٌن ٌشرح الظروؾ التً كتب فٌها قصٌدة قوٌة جرٌئة واسترسل

" وكان شهر المناسبة فً نهاٌة شهر نٌسانوقت  صادؾ، والقرن الماضً ؾ تسعٌناتصفً منت ذلك

ابن " له  كٌؾ طلب منه قرٌبوشرح أربعة أٌام أقل من تقرٌبا تزامن مع مٌالد صدام حسٌن ٌ "رمضان

فً  فً سوق مرٌدي لقراءتها فً جامع الزهراء  ( ع)ن مٌالد اإلمام الحسٌنع أن ٌكتب قصٌدة " أخته 

 "بعض من أسمائهم ومنهم له أبن أخته مع نخبة من األدباء والشعراء المشاركٌن وعدد  مدٌنة الثورة

 ".رحٌم المالكً الفقٌد عرٌان، وحمزة، وصباح الالمً،وطالب الدراجً و

األول  األمن فً الصؾلمنبر فً الجامع كٌؾ شاهد رجال واعتالئه ل للقراءةوعندما جاء دوره : وٌقول 

" الحفل وقالها بلهجة شعبٌة   وأختتمفً الحفل ضجة كبٌرة  أثٌرت كٌؾ القصٌدة وعند قراءة ،امًاألم

جاء واحد اخذ منً القصٌدة ، بعدٌن و ولؽط، صارت هوسه وحجً"قائال  وأردؾ " المهرجان  خرب

 وقال عنها الشهٌد الصدر كما ذكر"  محمد صادق الصدر" عرفت أن القصٌدة وصلت للسٌد الشهٌد 

 ." حتما  الذي قرأ مثل هذه القصٌدة مجنون" لشاعر ل



 

 

بعدة  أٌام شعر لكن المسؤلة مرت على خٌر، وبعدها  تلك االحتفالٌة  دبعاألمن  إلىالشاعر  أستدعً 

الفنان كاظم الساهر للخروج من من مساعدة المما أضطره إلى طلب ، منٌة علٌهالضؽوطات األٌد زابت

بإدراج اسمه مع الفنان كاظم الساهر  سفر مع الفنان كاظم الساهر وقد نجحالعراق مع وفد كان مهٌؤ لل

   .من العراقالوفد فخرج 

 :مطلعهاالتً وقرأ مقاطع من القصٌدة و

 أسنٌن ماشفنه الفرح وأعٌاده... اللٌلة عٌد وخلًَ كلنه نحتفً 

 وٌاهو بسَوه النحتفً بمٌالده... إذا مو بحسٌن بٌمن نحتفً  

 وشعلته آلخر زمن وَكاده.. ، والَكمر ما ٌنطفً حسٌن َكمرة  

 وجمره ٌلسع ؼصبا  اعله أرماده... ُحَبه ثابت بالَكلب ماٌختفً 

 أهلل َمد اٌَده لحسٌن أوساده ...وٌوم طاح حسٌن فً أرض الطؾ 

 وبالسماء أتعطلت العبادة... الرسول اؼتاظ واحتد النبً 

 اح عٌن َكالدهٌالهواشم ط... حتى جبرٌل اختنَك من البجً 

ه علً   وضلع من الزهرة شَك أضماده.. دمعة طفرت من أبو الٌمَّ

 عالحسٌن الطاهر وأوالده... القضٌة اتهون لو بس ٌاعلً 

 بالحسٌن وشٌعته وأحفاده... التزال اسٌوؾ تذبح ٌاعلً 

 .بعض المقاطع أكثر من مرة عاد قراءةأر وتفاعل معها الحضوجدا  كانت قصٌدة مإثرة 

 " المسٌحٌون فً العراق" عن السودانً حسن  . دما  سؤله وعند

ٌٌن ٌدألٌزاعن و "عشق مندائً"ة المندائٌٌن عن الصابئ العراق بجمٌع أطٌافه كتبت انه كتب لكلأجابه 

 .والقصٌدة حولت إلى عمل فنً ؼنائً "ٌا مسٌحٌٌن العراق  ٌا ولد اشرؾ نبع"وللمسحٌٌن كتبت 

والذي وجدته منشور فً العدٌد من  وقد اخترت هذا المقطع منها ٌحفظهاه لم وقد اعتذر عن قراءتها لكون

 . المواقع الصحفٌة على شبكة االنترنٌت

 ٌا مسٌحٌٌن العراقً)  
  

 أرٌد احلفك بالمآسً وبالسجون والقمع
  

 وارٌد احلفك باللٌالً واشكثر حركن شمع
  

 وأرٌد احلفك بالمآقً شكثر شالن دمع
  

 مك مهما ٌتردى الوضعالتؽادر شجرة أ



 

 

  
 بٌر جدك وأنت من اشرؾ نبع

  
 اثبت وكلهم عراقً وأسالوا الحق والشرع

  
 ( أنت مثل الجبل باقً والجبل ابد ما ٌندفع

 
التً كتبها الشاعر فالح الدراجً من احد  "عشگ مندائً"وكذلك اخترت المقطع أدناه من قصٌدة 

 :فٌهوالذي ٌقول .المواقع من على شبكة االنترنٌت
 

 بترابك أطٌب وأَبَره من دائً
 ألن حبك شفائً، وعلتًِّ ودائً
 عراقً، ومستحٌل أگدر بدونَّك

 ألف موته أموت وما أخونك
 َهم شاٌف عشگ بٌه خان مندائً؟

 
المقابر " سٌمفونٌةأو  (ظالم وٌن تروح ٌا)قصٌدته الشهٌرة عن عمله الكبٌر  زواعتزابفخر وتحدث 

الؽاشم  سقوط النظامبعد التً كتب فٌها العمل أثناء تواجده فً الكوٌت وشرح الظروؾ  "الجماعٌة

والتً كانت ،إنحاء العالمفً كل وقامت ببثها العدٌد من الفضائٌات  ،مباشرة واكتشاؾ المقابر الجماعٌة

فً  (  وٌن تروح ٌاظالم) كٌؾ انتشر العمل وتحدث .ورعبهاقسوتها ولم تزل من المناظر الفظٌعة فً 

باسم "  العمل ألدائه  بصوت القارئ الحسٌنً المعروؾ المبدع إعطاء ، وكٌؾ تم االتفاق علىقالعرا

من  جدا   مقطع صؽٌر" جزء"وتحدث بزهو أن تكون  ." عالء ٌحٌى فائق"وأخرجها الفنان  "الكربالئً

 ٌاوٌن تروح )وهً تعزؾ  كان ٌظهر مع محاكمة صدام حسٌن مع الموسٌقى ،عمله الفنً الكبٌر هذا

 (ظالم

 وقرأ منها المقطع التالً

  أرقام.. أرقام 
 وأكٌاس ٌم أكٌاس.. أرقام عنده البشر 

 جم َكبر ما بٌه راس.. حتى الدفن مو دفن 
 تمشً علٌها الناس.. وَكبور ماتنعرؾ 

 هم أنت شاٌؾ َكبر َحِدر الرجل ٌنداس؟
 وأجٌاس ٌم أجٌاس.. أرقام تالً البشر 
 ! والحراسبس هللا... مَحد ٌَعرؾ الرقم 

لتلك المناظر الرهٌبة وأنا   (وٌن تروح ٌا ظالم)من قصٌدة أكتب هذا المقطع وأنا عادت بً الذاكرة لقد

 مدفونٌناء ورجال نسلعب أطفال، وأتابع القنوات الفضائٌة فً تلك األٌام، أكوام من الجماجم والعظام 

فٌما كان ٌعلوا عوٌل نساء  حة تستؽٌث،اجم مفتوأفواه لجم ،من العظام أكواموأحذٌتهم ، ،بمالبسهم

تلملم الجماجم والعظام فً مشهد هً تلطم ووتبكً وتصرخ و ورجال وشٌوخ وأطفال وهً تنبش

 !مفزعةالصور الأقسى ،أنها من  دراماتٌكً رهٌب



 

 

 " كل صرخةدموعً تنهمر مع مشدود مرعوب و لفازأمام الت أجلسبداٌة وصولً السوٌد فً  كنت وقتها

بؤلم وهو ٌنوح ٌلملم أشالء ابنه الوحٌد  "آب  "أوأو جده  أبٌهٌجمع عظام  "طفل"أو ضناها  تفقد" أم 

أنها مؤساة جماعٌة لفقدانها رفٌق حٌاتها وتوأم روحها  ثكلى تنثر التراب على رأسها " زوجة"أو مرٌر 

 !مرعبة 

ل مفردة األصدقاء وكم كنت عندما تناووذلك ، " قاسم " قرأ قصٌدة موجعة جدا  فً رثاء صدٌقه من ثم و

، وفد سؤلت الصدٌق الشاعر فالح الدراجً  شاعر المبدع الفقٌد رحٌم المالكًأتمنى أن ٌقرأ شًء بحق ال

 .بعد انتهاء األمسٌة

 رحٌم المالكً؟الفقٌد الشاعر  ـ هل كتبت قصٌدة عن 

ت فً وقتها مقالة األستاذ ، وكنت قد قرأة عن الفقٌد، ولم ٌكتب عنه قصٌدةـ أجاب انه كتب مقالة طوٌل

 !الشاعر فالح الدراجً بحق الفقٌد الشاعر رحٌم المالكً وبعثت له بطاقة تعزٌة ومواساة 

كان صوت " حبٌتك حب لهفة بلهفة حبٌتك حب روح بروح" لشاعر فالح الدراجً لقصٌدة قراءة ا وأثناء

، لفت انتباه وٌتداخل معه ٌرافق صوت قراءة الشاعرٌؤتً من وسط القاعة  نسائً ٌنساب بعذوبة

صوت الشاعر رؼم مع وشفافٌة  وٌمتزج بمودةٌتناؼم شد الحضور له، كان الصوت والحضور لعذوبته، 

 .صوته القوي والملًء باألحاسٌس الدافئة والمتفاعل بنشوة مع القراءة

 
أمسٌة الشاعر  "التقطت الصورة بكامرتً الخاصة المبدعة نور جبار الشطري تنشد مقطع من األؼنٌة 

 4/5/2011بتارٌخ  مالمو/ فالح الدراجً 
 

 نور"  واعدصاحبة الصوت الالنور  مإسسةرئٌس  احمد الصائػ اإلعالمً لتكون مفاجئة جمٌلة أن ٌقدم 

فتفاعل معها  ،ؼنت مقطع من القصٌدةوقد  ،ورؼبتها فً أن تؽنً مقطع من األؼنٌة "جبار الشطري



 

 

ما  أن القصٌدة كانت قد تحولت إلى أؼنٌة مشهورة ؼناها المطرب الحضور وصفق لها بحرارة، عل

 .المبدع الفنان سعدون جابر

العدٌد من كبار المطربٌن  بؤدائهاوالشاعر المبدع فالح الدراجً كتب العٌد من القصائد الؽنائٌة والتً قام 

سعدي الحلً،  هالل،،صالح عبد الؽفور، فاروق كاظم الساهر،رٌاض احمد، فإاد سالم" مثل العراقٌٌن

مهند محسن،هٌثم ٌوسؾ، كرٌم منصور، حاتم العراق، ماجد كاكا ،عبد فلك، عارؾ محسن ، حكمت 

 "المقام فرٌدة وحسن برٌسم، وؼٌرهم العدٌد من المطربٌن  ةالسبتً، رعد بركات، وسٌد

 حول القصٌدة والالذعة السرٌعة الدراجً فالحالشاعر قفشات  إحدىتقدم نور األؼنٌة كانت  أنوقبل 

 :فقال

 !ازوجتً ما تحبه أن أنً أحب هذه القصٌدة جدا  ولو ـ  

  !ذا ال تحبها زوجته؟الملكنه لم ٌعلمنا  

سٌاسٌة و وطنٌة وعاطفٌة بٌن قصٌدة ؼنائٌة  150كتب ما ٌزٌد على المبدع فالح حسون الدراجً  

على مختلؾ انتماءاتهم الفكرٌة وه األبطال ٌمناضلتمجد سٌرة الوطنٌة منها تتؽنى بحب العراق وو

أؼانً بؤصوات العدٌد من المطربٌن العراقٌٌن  إلى وقد حولت أؼلبهاوالسٌاسٌة والدٌنٌة والقومٌة 

بؽداد أم  "ومنها" أوبرٌت "  أعمال فنٌة ؼنائٌة قصائد ؼنائٌة طوٌلة حولت إلى  وكتب كذلك المبدعٌن،

جبار  الذي شاركه بكتابة كلماته المرحوم الشاعر:" اكالشمس تشرق من هن" وبرٌت أوكذلك كتب " الدنٌا

 .الشدود

المبدع فالح حسون الدراجً فً كل أنواع كتاباته قرٌب جدا  من نبض الشارع العراق ال بل ٌعٌش مع 

نبضه لحظة بلحظة ،ٌعٌش معاناته ووٌالته وأوجاعه المؤساوٌة المستمرة،فهو ٌتنفس محنة الوطن ، رؼم 

، وتعٌش معه أمانٌه وتطلعاته إلى ؼد !مترات عنه لكن قلبه وعقله وروحه فً العراقبعده أالؾ الكٌلو

 .الحزن والبكاء و رداء الموتٌنٌر طرٌق العراق وٌنزع عنه و  ٌوقؾ الخراب مشرق

والذي  وقبل أن انهً مقالتً عن المبدع الصدٌق فالح الدراجً اخترت هذا المقاطع من أحدى قصائده

 : لعراق وشعبهبا تعلقهن مدى ٌبٌ

ه  ه ، وأنتوا جوَّ  إحنه برَّ

ه  ال تَكولون الزمن بٌكم أشسوَّ

ه ًَّ نفس النار بٌها الكل تجوَّ  وه

ٌَّنه بنفس العذاب  أحنه وأنتوا أثن

 إحنه بره وأنتوا جوه... وفرق واحد 

 

 كلما نسمع خبر عنكم نحتركَ 

 والشفاٌؾ تٌبس وتصبح زركَ 

 األصابع تؽدي سعفة من القلق 

 ون تصٌر جمرة من األرقوالعٌ

ه   وللصبح نبقه نتَكلب ونتجوَّ



 

 

 

 ماكو بالدنٌا وطن مثل العراق

 والشعب عانى مثل شعب العراق

ه المصاب  من مصٌبة كربال لهسَّ

 ورؼم كل الموت والدم والخراب

ه  العراق ٌَكوم وبجرحه ٌتَكوَّ

، تفاعل معها هقصائدمن  نوعةمتجمٌلة أخرى  باقة  فالح الدراجً لشاعروقبل انتهاء األمسٌة قدم ا

، وقبل نهاٌة األمسٌة أعلن الدكتور السودانً أن بحرارة لها األكؾ لتصفق خفقت معها القلوبف الحضور

واللقاء  والتحدثمحاورته ولمن ٌود  ،بٌنكم  الشاعر فالح الدراجً سوؾ ٌبقى فً الجمعٌة لٌكمل سهرته

خالل تلك  وفعال  ، ات ثناء ومودة وباقة ورد عطرةكلملتنتهً األمسٌة ب، فهو سوؾ ٌكون بٌنكم  به

الصور  معها العدٌد من والتقطتدارت العدٌد من األحادٌث الودٌة التً بقً فٌها الشاعر فسحة ال

 .وقت قصٌرولكنها كانت فسحة ب التذكارٌة،

الح حسون ف المتؤلقأترككم مع باقة من الصور التً التقطت بكامرتً الخاصة فً أمسٌة األدٌب الشاعر 
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، الشاعر فالح الدراجً وكاتب سطور المقالة ٌحٌى األمٌري أمسٌة من الٌسار الشاعر نصٌؾ الناصري
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 األستاذ،األستاذ أحمد الصائػ، ٌحٌى األمٌري، ضٌفنا الكرٌم من الٌمٌن المبدعة نور جبار الشطري 
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