
 

 

لكمًشكرا ً  . .ًلكمًشكرا ًً  

بوسعكمًوصار..ًًقتلتًفحبيبتي  

الشهيدهًقبرًعلىًكأسا ًًتشربواًأن  

..ًاغتيلتًوقصيدتي   

األرضًفيًأمـةً ًمنًوهل  

القصيدةً؟ًتغتالً-ًنحنًإال  

...ًبلقيس   

بابلًتاريخًفيًالملكاتًأجملًكانت  

..ًبلقيس   

العراقًأرضًفيًالنخالتًأطولًكانت  

..ًترافقهاًطواويسً..ًوتتبعهاًأيائلًتمشيًاإذًكانت   

وجعيًيا..ًًبلقيس   

األناملًتلمسهاًحينًالقصيدةًوجعًويا  

..ًترىًياًهل   



؟ًالسنابلًترتفعًسوفًعركشً ًبعدًمن  

..ًياًغجريتيًالشقراءًًالخضراءًنينوىًيا   

تلبسًفيًالربيعًبساقهاً..ًأحلىًالخالخلًًدجلةًأمواجًيا   

..ًبلقيسًياًقتلوك   

تلكًالتيً..ًتغتالًأصواتًالبالبلً؟ًعربيةً ًأمةً ًأية  .. 

؟ًالسموألًأين  

؟ًوالمهلهل  

؟ًاألوائلًوالغطاريف  

قبائلًأكلتًفقبائلً    

ثعالبًقتـلتًوثعالبً    

عناكبًقتلتًوعناكبً    

..ًتأويًماليينًالكواكبًًإليهماًاللتينًبعينيكًقسما ً   

العجائبًالعربًعنً،ًقمريًياً،ًسأقول  

؟ًعربيةً ًكذبةً ًةالبطولًفهل  

؟ًكاذبًالتاريخًمثلناًأم  

 بلقيس

فأنًالشمسًبعدكًالًتضيءًعلىًالسواحلًًعنيًتتغيبيًال  

،ًالتحقيقًفيًسأقول   

المقاتلًثوبًيرتديًأصبحًاللصًإن  

،ًالتحقيقًفيًوأقول   



كالمقاولًأصبحًالموهوبًالقائدًإن   

قيلتًنكتةً ًأسخفً،ًاإلشعاعًحكايةًإنوأقولً..ً   

القبائلًبينًةً قبيلًفنحن  

بلقيسًيا.ً.ًًالتاريخًهوًهذا   

ماًبينًالحدائقًوالمزابلً؟ًاإلنسانًيفرقًكيف   

 .. بلقيس

..ًوالمطهرةًالنقيةًًوالقصيدة..ًًالشهيدةًأيتها   

..ًفرديًللجماهيرًالتحيةًًمليكتهاًعنًتفتشًسبـأ ً  

الملكاتًأعظمًيا   

السومريةًالعصورًأمجادًكلًتجسدًامرأةً ًيا  

سبلقي  .. 

..ًوياًإيقونتيًاألغلىًاألحلىًعصفورتيًيا   

المجدليةًخدًفوقًتناثرًدمعا ًًويا  

نقلتكًإذًظلمتكًأترى  

األعظميةًضفافًمن..ًًيومً ًذات  

مناًواحدا ًًيومً ًكلًتقتل..ًًبيروت   

ضحيةًعنًيومً ًكلًوتبحث  

قهوتناًفنجانًفي..ًًوالموت   

شقتناًمفتاحًوفي   

شرفتناًأزهارًوفي   



الجرائدًورقًوفي   

األبجديةًوالحروف   

بلقيسًيا..ًًنحنًها   

الجاهليةًلعصرًأخرىًمرةً ًندخل   

التوحشًفيًندخلًنحنًها   

والوضاعة..ًًوالبشاعة..ًًوالتخلف   

البربريةًعصور..ًًأخرىًمرةً ًندخل   

رحلةً ًالكتابةًحيث  

والشظية..ًًالشظيةًبين  

حقلهاًفيًفراشةً ًاغتيالًحيث   

القضيةًارص   

؟ًبلقيسًحبيبتيًتعرفونًهل  

الغرامًكتبًفيًكتبوهًماًأهمًفهي  

رائعا ًًمزيجا ًًكانت  

والرخامًالقطيفةًبين   

عينيهاًبينًالبنفسجًكان  

ينامًوالًينام   

  بلقيس

يسافُرًفيًالغمامًًبذاكرتيًعطرا ًًيا ..ًوياًقبراً    

غزالةً ًأيًمثلً،ًبيروتًفيً،ًقتلوك  

الكالمًلواقت..ًًبعدماًمن   



 .. بلقيس

مرثيةً ًهذهًليست  

..ًعلىًالعربًالسالمًلكن   

  بلقيس

مشتاقون..ًًمشتاقون..ًًمشتاقون   

الصغيرًوالبيت   

الذيولًالمعطرةًأميرتهًعنًيسائل  

غامضةً ًواألخبار..ًًاألخبارًإلىًنصغي  

فضولًترويًوال   

  بلقيس

العظمًحتىًمذبوحون   

والًأدريًأناًماذاًأقولً؟..ًًيجريًماًيدرونًالًواألوالد   

؟ًدقائقً ًبعدًالبابًتقرعينًهل  

؟ًالشتويًالمعطفًتخلعينًهل  

ًكأزهارًالحقولً؟ًباسمةً ًتأتينًهل ..ًوناضرة ً..ًومشرق    

  بلقيس

الخضراءًزروعكًإن   

باكيةً ًالحيطانًعلىًزالتًما   

..ًبينًالمراياًوالستائرًًمتنقال ًًيزلًلمًووجهك   

أشعلتهاًالتيًارتكسجًحتى  



..ًودخانهاًمازالًيرفُضًأنًيسافرًًتنطفئًلم   

  بلقيس

األعماقًفيًمطعونون..ًًمطعونون   

الذهولًيسكنهاًواألحداق  

  بلقيس

..ًوالغيتًالحدائقًوالفصولًً؟ًوأحالمي..ًًأياميًأخذتًكيف   

عينيًوضياء..ًًوقصيدتي..ًًوحبيبتييازوجتيً..ً  

الجميلًعصفوريًكنتًقد   

؟ًمنيًبلقيسًياًهربتًفكيف  

  بلقيس

..ًوالمعتِقًكالسالفةًًالمعطرًالعراقيًالشايًموعدًهذا   

؟ًالزرافةًأيتها..ًًاألقداحًسيوزعًالذيًفمن  

..ًوًورودًدجلةًوالرصافةً؟ًلبيتناًالفراتًنقلًالذيًومن   

  بلقيس

يثقبنيًالحزنًإن   

جريمتهاًتدريًال..ًًقتلتكًالتيًوبيروت  

..ًتجهُلًانهاًقتلتًعشيقتهاًًعشقتكًالتيًوتوبير  .. 

القمرًوأطفأت   

  بلقيس

بلقيسًيا   



بلقيسًيا  

عليكًتبكيًغمامةً ًكل   

علياًيبكيًترىًفمن   

صامتةً ًرحلتًكيف..ًًبلقيس  

؟ًيدياًعلى..ًًيديكًتضعيًولم  

  بلقيس

الريحًفيًتركتناًكيف   

؟ًالشجرًأوراقًمثلًنرجف  

ضائعينً-ًلثالثةاًنحنً-ًوتركتنا  

المطرًتحتًكريشةً    

؟ًبيًفكرتًماًأتراك  

(عمر)ًأو(ًزينب)ًمثل..ًًحبكًيحتاجًالذيًوأنا  

  بلقيس

خرافيا ًًكنزا ًًيا   

عراقيا ًًرمحا ًًويا   

خيزرانًوغابة   

ترفعا ًًالنجومًتحديتًمنًيا   

؟ًالعنفوانًهذاًبكلًجئتًأينًمن  

  بلقيس

ةوالرفيق..ًًالصديقةًأيتها   

أقحوانًزهرةًمثلًوالرقيقة   



البحرًضاق..ًًبيروتًبناًضاقت   

المكانًبناًضاق   

تتكررينًالتيًأنتًما:ًًبلقيس   

اثنتانًلبلقيسًفما   

 .. بلقيس

عالقتناًفيًالصغيرةًالتفاصيلًتذبحني   

والثوانيًالدقائقًوتجلدني   

قصةً ..ًًصغيرً ًدبوسً ًفلكل  

انقصتًعقودكًمنًعقدً ًولكل  

الذهبيًشعركًمالقطًحتى   

الحنانًبأمطارً،ً،كعادتهاًتغمرني  

الجميلًالعراقيًالصوتًويعرش   

..ًوالمقاعدً..ًواألوانيًًالستائرًعلى   

..ًمنًالقصيدةً..ًمنًالخواتمًتطلعينًًتطلعينًالمراياًومن   

..ًمنًالكؤوسً..ًمنًالنبيذًاألرجوانيًًالشموعًمن   

  بلقيس

بلقيسًيا..ًًقيسبلًيا   

المكانًوجعًماًتدرينًلو   

بيلسان..ًوعابقةًكغابةًًكعصفورًحائمةً ًأنت..ًًركنً ًكلًفي  

..ًهناكًكنتًتطالعينًًتدخنينًكنت..ًًفهناك   



تتمشطينًكنخلةً ًكنت..ًًهناك   

..ًكأنكًالسيفًاليمانيًًالضيوفًعلىًوتدخلين   

  بلقيس

؟ً(ًالغيرالن)ًًزجاجةًأين  

الزرقاءًوالوالعة   

رقتًشفتيكً؟ماًفاًالتي(ًًالكنت)ًالـًسجارةًأين  

ًًًًً..ًفوقًالقوامًالمهرجانً؟ًمغنيا(ًًالهاشمي)ًأين  

..ًفيكرجًدمعهاًًماضيهاًاألمشاطًتتذكر   

؟ًتعانيًأيضا ًًأشواقهاًمنًاألمشاطًترىًياًهل  

دميًمنًأهاجرًأنًصعبً :ًًبلقيس   

اللهيبًألسنةًبينًالمحاصرًوأنا   

الدخانًألسنةًوبين   

األميرةًأيتها:ًًبلقيس  

والعشيرةًالعشيرةًحربًفي..ًًتحترقينًأنتًها  

؟ًمليكتيًرحيلًعنًسأكتبًماذا  

فضيحتيًالكالمًإن   

عنًنجمةًسقطتًالضحاياًأكوامًبينًنبحثًنحنًها   

كالمراياًتناثرًجسدً ًوعن   

حبيبةًياًنسألًنحنًها   

أنتًقبركًالقبرًهذاًكانًإن  

العروبةًقبرًأم   



  بلقيس

عليًضفائرهاًأرختًصفصافةً ًيا   

كبرياءًزرافةًويا  

  بلقيس

عربً ًيغتالناًأنًالعربيًقضاءناًإن   

عربً ًلحمناًويأكل   

عربً ًبطنناًويبقر   

عربً ًقبرناًويفتح   

؟ًالقضاءًهذاًمنًنفرًفكيف  

فرقا ًًيقيمًليس..ًًالعربيًفالخنجر  

الرجالًعناقأًبين   

النساءًأعناقًوبين   

  بلقيس

فعندنا..ًًفجروكًهمًإن  

كربالءًفيًتبتديًالجنائزًكل   

كربالءًفيًوتنتهي   

اليومًبعدًالتاريخًأقرأًلن  

اشتعلتًأصابعيًإن   

الدماءًتغطيهاًوأثوابي   

الحجريًعصرناًندخلًنحنًها  

للوراءًعامً ًألفً،ًيومً ًكلًنرجع  



بيروتًفيًالبحر   

استقالًعينيكًرحيلًبعد   

قصيدتهًعنًيسأل..ًًوالشعر  

كلماتهاًتكتملًلمًالتي   

السؤالًعلىًيجيب..ًًأحدً ًوال  

بلقيسًياًالحزن   

كالبرتقالةًمهجتيًيعصر   

الكلماتًمأزقًأعرف..ًًاآلن  

المحالةًاللغةًورطةًأعرف   

الرسائلًاخترعًالذيًوأنا   

الرسالةًأبتدئًكيف..ًًأدريًلست   

خاصرتيًلحمًيدخلًالسيف  

العبارةًوخاصرة   

حضارةًواألنثىً،ًبلقيسًياًأنتً،ًالحضارةًكل   

الكبرىًبشارتيًأنت:ًًبلقيس   

؟ًالبشارةًسرقًفمن  

كتابةًكانتًقبلماًالكتابةًأنت   

والمنارةًالجزيرةًأنت   

  بلقيس

الحجارةًبينًماًطمروهًالذيًقمريًيا   

الستارةًترتفعًاآلن   



الستارةًترتفعًاآلن   

التحقيقًفيًسأقول   

والسجناء..ًًواألشياء..ًًاألسماءًأعرفًإنيً   

والمستضعفين..ًًوالفقراء..ًًوالشهداء   

زوجتيًقاتلًالسيافًأعرفًإنيًوأقول   

المخبرينًكلًووجوه   

عهرً ًعفافناًإن:ًًوأقول   

قذارةًوتقوانا   

بً كذًنضالناًإن:ًًوأقول  

فرقًالًوأن   

!ًوالدعارةًالسياسةًبينًما   

التحقيقًفيًسأقول   

القاتلينًعرفتًقدًإني  

  وأقول

الياسمينًبذبحًمختصً ًالعربيًزمانناًإن  

األنبياءًكلًوبقتل   

المرسلينًكلًوقتل   

الخضرًالعيونًحتى   

العربًيأكلها  

والخواتم..ًًالضفائرًحتى  

بواللع..ًًوالمرايا..ًًواألساور   



وطنيًمنًتخافًالنجومًحتى   

السببًأدريًوال   

وطنيًمنًتفرًالطيورًحتى   

السببًأدريًالًو  .. 

والسحب..ًًوالمراكب..ًًالكواكبًحتى  

والكتب..ًًالدفاترًحتى  .. 

الجمالًأشياءًوجميع  .. 

العربًضد..ًًجميعها  .. 

الضوئيًجسمكًتناثرًلما  

،ًبلقيسًيا  

كريمةًلؤلؤةً   

عربيةً ًهوايةً ًالنساءًلقتًهل:ًًفكرت  

؟ًجريمةًمحترفوً،ًاألصلًفيًأنناًأم  

  بلقيس

إنني..ًًالجميلةًفرسيًيا  

خجولًتاريخيًكلًمن  

الخيولًبهاًيقتلونًبالدً ًهذي   

الخيولًبهاًيقتلونًبالدً ًهذي   

نحروكًأنًيومًمن   

بلقيسًيا   



وطنًأحلىًيا   

الوطنًهذاًفيًيعيشًكيفًاإلنسانًيعرفًال   

الوطنًهذاًفيًيموتًكيفًاإلنسانًيعرفًال   

دميًمنًأدفعًزلتًما   

جزاءًأعلى   

السماءًولكن..ًًالدنياًأسعدًكي  

وحيدا ًًأبقىًبأنًشاءت   

الشتاءًأوراقًمثل  

؟ًالشقاءًرحمًمنًالشعراءًيولدًهل  

طعنةً ًالقصيدةًوهل  

؟ًشفاءًلهاًليس..ًًالقلبًفي  

الذيًوحديًأننيًأم  

؟ًالبكاءًتاريخًتختصرانًعيناه  

التحقيقًفيًسأقول   

لهبًأبيًبسيفًماتتًغزالتيًكيف  

المحيطًإلىًالخليجًمنًاللصوصًكل   

ويحرقون..ًًيدمرون   

ويرتشون..ًًوينهبون   

النساءًعلىًويعتدون   

لهبًأبوًيريدًكما   

موظفونًالكالبًكل   



  ويأكلون

  ويسكرون

لهبًأبيًحسابًعلى   

األرضًفيًقمحةً ًال   

لهبًأبيًرأيًدونًتنبت  

عندناًيولدًطفلًال  

يوما ًًأمهًوزارتًإال   

لهبًأبيًفراش   

يفتحًسجنًال   

لهبًأبيًرأيًدون   

يقطعًرأسًال  

لهبًأبيًأمرًدون   

التحقيقًفيًسأقول   

اغتصبتًأميرتيًكيف  

عينيهاًفيروزًتقاسمواًوكيف  

عرسهاًوخاتم   

الذيًرالشعًتقاسمواًكيفًوأقول  

الذهبًكأنهارًيجري   

التحقيقًفيًسأقول   

الشريفًمصحفهاًآياتًعلىًسطواًكيف  

اللهبًفيهًوأضرموا   



دمهاًاستنزفواًكيفًسأقول   

فمهاًاستملكواًوكيف   

عنبًتركواًوال..ًًوردا ًًبهًتركواًفما  

بلقيسً ًموتًهل   

الوحيدًالنصرًهو  

؟؟ًالعربًتاريخًبكل  

 .. بلقيس

الثمالةًحتىًوقتيمعشًيا   

..ًيقرفصونًالكاذبونًاألنبياء   

الشعوبًعلىًويركبون  

رسالةًوال   

إليناًمنًفلسطينًالحزينةً..ًنجمةً..ًأوًبرتقالةًًحملواًأنهمًلو   

إليناًحملواًأنهمًلو   

غزةً ًشواطئًمن  

..ًأوًمحارةً ًصغيراًحجرا ً  

..ًزيتونةً ًاحرروًقرنً ًربعًمنًأنهمًلو   

ليمونةً ًأرجعواًأو  

عارهًالتاريخًعنًومحوا  

بلقيسًيا..ًًقتلوكًمنًلشكرت   

الثمالةًحتىًمعشوقتيًيا   



فلسطينا ًًتركواًلكنهم  

غزالةًليغتالوا   

بلقيسًياً،ًالشعرًيقولًماذا   

؟ًالزمانًهذاًفي  

؟ًالشعرًيقولًماذا  

..ًالمجوسيً..ًالجبانًًالشعوبيًالعصرًفي   

العربيًوالعالم  

..ًومقطوعًاللسانًًومقموعً ..ًًقً مسحو   

تفوقهاًفيًالجريمةًنحن  

؟؟(ًًاألغاني)ًًوما(ًًالفريدًالعقد)ًًفما  

يديًمنًالحبيبةًأيتهاًأخذوك   

فميًمنًالقصيدةًأخذوا   

..ًوالطفولةًواألمانيًًوالقراءة..ًًالكتابةًأخذوا   

بلقيسًيا..ًًبلقيس   

الكمانًأهدابًفوقًينقطًدمعا ًًيا   

الهوىًأسرارًقتلوكًمنًلمتع  

الشوطًانتهاءًقبل..ًًلكنهم  

حصانيًقتلواًقد  

  بلقيس

فربماً،ًالسماحًأسألك  

لحياتيًفديةً ًحياتكًكانت   



جيدا ًًألعرفًإني   

مرادهمًكانً،ًالقتلًفيًتورطواًالذينًأن  

كلماتيًيقتلواًأن   

الجميلةًأيتها..ًًهللاًبحفظًنامي  

مستحيلً ًبعدكًفالشعر   

مستحيلةًاألنوثةو  

األطفالًمنًأجيالً ًستظل   

الطويلةًضفائركًعنًتسأل   

العشاقًمنًأجيالً ًوتظل  

األصيلةًالمعلمةًأيتها.ً.ًًعنكًتقرأ   

يوما ًًاألعرابًوسيعرف   

الرسولةًقتلواًأنهم   

الرسولةًقتلوا   

 

 

 

 

 

 

 

 


