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ـعـتادة ( آخـر ثالثـاء من كل شهـر ) وفي لـيلـة رمـضانـيـة مبـاركة يتـشـرف مجـلس الـصدر بـدعوتـكم حلـضور جـلـسته ا
ن ترغبون تـميزة . فأهالً وسهالً بكم و تضفي على اجللسة نكهـة خاصة وتغمرها باشذاء الـشهر الفضيل وأنفاسه ا

ان يكون معكم من عشاق الفكر واألدب والثقافة والوطنية .
رموقة في األوسـاط العلمية والفكرية واألدبيـة والثقافية والوطنية وكـأنه الرئة التي يتنفسون بها انّ ( جمللس الصدر ) مكانته ا

وينعمون بآفاقها الواعدة .
كان :مكتب سـماحة السيد حس ( هيئة االمناء جمللـس الصدر ). الزمان :الثالثاء  28/ 5/ 2019 الساعة التاسعـة مساءً  ا

الصدر القريب من ساحة عبد احملسن الكاظمي .
شارك الكرام. ملحوظة :سيتم تقد هدية اجمللس لكل واحد من ا

رسالة بغداد
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×××
اي صوم كنت فيه

                لعلي كان عيدا
تبكر له فطورا

            ليس تمرا او ثريدا
بعض ماء بل ريقا

         يغسل النزف الشريدا
" لكن احفظوه "فزتُ

           وامنعوا عنه الردودا
احسنوا "تلك وصايا"

             وارفعوا عنه قيودا
اطعموه خير زاد

          فِضت اوجاعا وجودا
×××
  مثل يوم العامري

             يوم رددنا النشيدا
ال فتى اال علي

             عدل سيف وحدودا.

ابن ملجم و الظالم
           يقتل الفجر الوليدا

رمت مهرا لقطام
          ينهك العهد الرشيدا

غلت شمسا للزمان
             كنت وعدا فوعيدا

جتمع ثأر الشراة
            قطم تعطيك نهودا

رب سيف سل يوما
           يطلب اجملد البعيدا

رب سيف صال بغيا
        كان في البغي سديدا

اي راس ذاك تبغي
           عنك يزداد صدودا

في شفاه صائمات
          تذكر الرب احلميدا

اي بطش من حقود
زيدا            صرت للنار ا

مال كتف للجدار
           حث للضرب زنودا

مد عينا للطريق
           يظهر الدرب ركودا

ليس يدري ليت وقتا
            يدلف مشيا وئيدا

ليت منك اجلفن يغفو

           يجعل الله سدودا
مثل ليل الدار هذي

          ارسل القوم جنودا
تهبر النُصلُ نبيا

       ساوى بالشيخ العبيدا
×××
بئس فكر جال طيفا

           تكره االصنام هودا
يا ابن ملجم تلك عاد

          صار للترب وسيدا
ثم جائتك ثمود

          تــــصـــــرع جــــيــــدا
فجيدا

ان للنوق معاجز
        تـــخــــرق الـــصــــخـــر

العنيدا
فتعاطى اشقى قوم

              وتــــــعــــــاطــــــيت
العهودا

اي حور توعدان
             تــــــأتي كــــــفـــــرا

وكنودا
تضرب القرن انتقاما

       تــــــخـــــــصب الـــــــوجه
الودودا

رفـيــقـا لـكــلـكـامـش تـتـحــ الـفـرصـة
لـاليــقــاع بــيــنه وبــ خــله انــكــيــدو
رة - سـأكون شيـئاً مخـتلفـاً - هذه ا
بثالثةِ رؤوس... وعدد ال يحصى من
الــعــصي واألذرع فــاحــذر ان تــعــيــد
رسم نفـس اخلارطـة الـتي قتـلت بـها
ـلكـة ستـصـعد مـعي ولـكن بفم امك ا
فـارغ يـلـيق  بـشـفتـيك الـغـائـرت في
اخليبة..ستـصعد معي   سلم الرمال
والــكــثــبــان فـقـط ألُريكَ كــيفَ تــنــشـأ

الـزوبـعـةُ وكـيف يـتمُ نـزعُ عـبـاءتـهـا
من فـوق اخلـيـولِ الـصـهـبـاءِ وكـيف
عــــلــــيك ان تــــفــــتـحَ نـــافــــذتــــ في
جمـجـمـتك وتـسـتنـشقَ هـواءً طـيـباً

مرةً واحدة..
لــعــلك او لــعــلي ســأحــظى بك مــرة
كن الركون واحدة صديقا ..رجال 
الـى صـحـبــته في هـذه الــبالد الـتي
ـفـاجئ صـارت غـريـبـة حلــضـورك ا

في صورتها االخيرة.
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نص سردي

هل ينصف القولَ ما  يأتي بهِ القلمُ
وأنتَ أبلغ من تسعى لهُ قدمُ

×××
ال يعرف احلبّ إال من يكابدهُ

والعيش لواله موت ح ينصرمُ 
×××
لكنّما القلب إنْ صاحتْ لواعجهُ

ففي  رحابكَ  هذا القلب يعتصمُ
×××
إنّ القصيدة إنْ جاءتكَ داميةً

هي احلقيقة منها يستغيثُ دمُ
×××
أيا عليُّ  كأنّ  الشعر أوهمني

فموج بحركَ عالٍ كيف يقتحَمُ
×××

عذرُ القصيدة تستجدي لها وطناً
وعندَ بابكَ أدري ينتهي الكرمُ

×××
كلّ الفضائل فيكَ الله أودعها 

اذا سوف أختتمُ لو أبتديها 
×××
في كلّ منقبةٍ يأتيكَ حاسدها 

مذ قد ولدتَ وضجَّ البيت واحلرمُ
×××

يا عارف الله لم تسجدْ الى صنمٍ
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ولو  تمكّن  حقّاً ينطق الصنمُ
×××

يا  أصبرَ الناس ح احلقُّ مغتصب 
فصرتَ باحلقّ يا موالي تتَّهمُ

×××
ما كنتَ تخشى  اذا اشتدّتْ وقائعها

او رفَّ جفنكَ والفرسان تزدحمُ
×××

و ما شكوتَ جراح احلرب من ألمٍ
لكنْ  بنفسكَ جرح كلّهُ ألمُ

×××
لم يعرفوكَ فتاهوا في ضاللتهمْ

وأنكروكَ لِما أُعطيتَ دونهمُ
×××
وأبغضوكَ قساة القلب فافتقروا

ح اغتنى العرْبُ حبّاً فيكَ والعجمُ
×××
ون اذا ما الشمس توقظهمْ الظا

نازل فيها تسكن الظُلَمُ ترى ا
×××
األدعياء تمادوا في تقمّصها 

ليمأل الع  من هذا القذى ورمُ
×××

إذ كنتَ قطب الرحى منها فما طحنوا 
انها نقموا إال عهوداً على أ

×××
قالوا علي فتىً لسنا نؤمّرهُ

للحرب يأتي وفيهِ الثغرُ يبتسمُ
×××
أخ ألحمدَ  لالسالم  أسبقنا 

وأعدل الناس فينا ح نحتكمُ
×××

لكنّما األمر ال نعطيهِ مغنمةً
يكفي لهاشمَ قبل اآلن ما غنموا

×××
طلّقتَ دنياكَ ما غرّتكَ بهجتها

ّا تناءيتَ عنها وهيَ حتتدمُ
×××
حتى ملكتَ ولم تملكْ خزائنها 

لكنْ ملكتَ أناساً ملؤها العدمُ
×××
عدمون اذا ما اجلوع يفزعهمْ ا

ضي لواديك منهم  يستجيرُ  فمُ
××
أما  أتتكَ على كرهٍ  خالفتهمْ

همْ هدّموها لتبني أنت ما هدموا
×××
تَ ليلتها إيهٍ أبا حسنٍ ما 

وكنتَ ترقبُ حتى نامت النُجمُ
×××
 وأنتَ  تعلمُ انّ الفجر يعلنها 

في صيحةٍ اذ لها االركان تنهدمُ
×××
سالت دماؤكَ واالسالم في ظمأ

يرنو اليكَ وفيهِ النار تلتهمُ
×××
أفتوا بقتلكَ هل صوم سيمنعهمْ

حتى استبيحتْ بذاك االشهر احلرمُ
×××

ركن الصالة ونهج الدين همْ قتلوا
كيما يسودَ بغير الدين دينهمُ

×××
شُيّعتَ ليالً كأنَّ االرضَ واقفة

ّا نُكّسَ العلمُ والكون ينظرُ 

×××
ما كان بعدكَ عيدً عندما فُجعوا

فيكَ احملبّون حزناً صار عيدهُمُ
×××

والعيدُ امسى ألهل الظلم  ذا طربٍ
ّا قُتلتَ فشاع الرقصُ والنغمُ

×××
إنّي وحقكَ قولي فيكَ معتقدي 

. ليس ادعاءً  وحسبي يصدق القسمُ

ال تـثـيرنـي هذه الـزوبـعـة .. اعتـدتـها
..فـــقـطْ  ..اتـــســـاءل عن مـــوســـمـــهـــا

ضطرب.. ا
أمـد الى احلـمــامـاتِ ظــلي وأدعـوهـا

للجوء الى خيمتي
خــــيــــمــــتي الــــتي تــــضــــحك بــــوجه
..جـدرانها الفضـاء الالمتناهي الريحِ
من الـلوعة واحلـن والـغربة ..ارض
ـــتــقـــدة عـــلى مــدار من الـــوحــشـــة ا
الــســنــة. الــظل هــنــا فـي الــصــحـراء

صديق وشريك..وهو الزمن ايضا..
ـلــون ) حـيث انــقـله( في مــخـيــالي ا
أشـاء من الـضـبـابِ او بـ الـنـظرات

احلارقة
رمريةِ وألنني لمْ أجـلس عند دكـتكَ ا
ولمْ أغـازل فـتـيـاتكَ الـوقحـاتِ الالتي
ــتــفــرقـة تـقــضــمــهن بــ أسـنــانك ا
ـــســافــات الــدعــوة الــكــاذبــة الــتي
تـسـيل كـصـديـد زهـريّ مزمـن..ايـتـها
اللعنة..والـثياب السود.. الغارقة في
ــتــخــثـــر..ايــهــا ألــســوط.. الــعـــرق ا
والـــقــيــد..والـــكــثــيــر مـن الــشــعــوذه
والـكــذب.. ألنـني لـمْ أعـمــد الى جـمعِ
س قـرون ــتـســاقــطــة.... و أوراقك ا
اســتـشـعــارك سـأقـرر في الــنـهـايـة ..
ساقـرر ما يـجـدر ان يقـرر  وألنني لمْ
أستر أيَّ غـصن من أغصان اصابعك
اجملــوفـة ســتــأتي زحـفــاً .... كــأفـعى

عمياء  من كائناتك اخملاتلة
تراوغُ في الرمالِ  –هي عادتك وهل

تشتريها? -
تقتربُ من باب خيمتي

عـهود اربت - كمـا هو إطـمـئنـانك ا
- على كـتفـيك وانـفض حزنـاً جتمع
فــوق راسِكَ ..ارشك بـبـركــات نـخـلـة
ـــة من الـــنـــخـــيالت الـــدائـــمــة قـــد
فـضله العـطش وكـأسا من نـاقـتي ا
لكن عليكَ أن ال تـعتمدْ بعد ذلك على
خُرجي... فـتـدلف اليه بـحـجةِ الـبردِ
والهـروبِ من نظرات فـتيات احلي..
الــــعــــاشــــقــــات ألســــرار رجــــولــــتك
زيفـة..ومجـموعـاتك الورقـية التي ا
تعلن هـلعك وشـهواتك الثـعلـبية لنْ
أركـلك بــعـد أن رســمت لكَ بــااللـوان
وسـميـتك بـاسم  تـشتـهي ان تـكونه
ـــزيـــدَ من بال امـل.. وســـأعـــطـــيـك ا
اإلطارات الذهبـية والفضية   ,لعلك
عـدي كمرض تـقتل بعض ضـجرك ا
خـبـيث ..فأنت تـلـهو كـثـيراً وتـثـرثر
ــا ال تــدعْ مــعـه حــمــاري أن يــنـامَ
طــوالَ الــلــيلِ وهــو يـنــهق مــعك في
جــدال عــقــيـم عن شــبــابــيــككَ الــتي
أوصدت في اجلبالِ او أختفائك في
حـــلـــقـــاتِ الــدراويش واإللـــهـــامــات
زيفة التي تدخل في فراشك  وعن ا
ولــوجك في االسـاطــيـر الــسـومــريـة
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صورة متخيلة البن ملجم بريشة الشاعر


