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، وأكنُّ له مثلها، وبذكريات جمعتنا الخالدي قاسم بمحبة كبيرة يكنّها لي الصديق  

ها في أحلك السنوات )الحرب العراقية اإليرانية، وما تالها(. هذه المحبة  وأمّرِّ

 .لي وجديدةٍ  أن يتماهى مع نصوٍص قديمةٍ  –أو هكذا رأى أو أرتأى  –سمحْت له 

ومنعاً لاللتباس، ومحاولة لتبيه  وبالمحبٍة نفسها أعرضها أمامكم لألمانةِّ الشعرية

اعدني في هذا الجمع ]شاكراً جدا لمن س التحري والتدقيقإلى األخوة في المواقع 

 والمتابعة الشاقة[ 

وأحجم عن قول شيء ]سأرفق هنا نصوصي وأتبعها بنصوصه التي تماهْت 

دون تصريح أو  ،طويل مرير وموجع . فال تعليَق لدي. أنه مجرد عرض[آخر

 .تجريح أو تطويح أو تلميح أو تشريح، وأمامي المحبة التي تحدثت  عنها في البدء

......................... 

* 

 
 

   النوم تحت السفحفي  ونحن

  عليك أن تقولي

 اخلالدي[ قاسم عزيز]لألخ ال هل من شاغر لنا في القمة ؟

* 

  عىل السفح  / منطرحا  

 يسأُل:

ة؟/ هل من شاغر   مَّ
 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] يف الق 

 

*   *   * 

 

 أجلس مرتبكا 

 فوق الشرفة من الصحو 

 أنتف على مهل أو ربما على عجل 

 ريش الغمام وأنا مشغول 
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 ي[قاسم اخلالد كريم]لألخ الالى ما كنت أكتبه على مفردات 

* 
 

 ةفة  الحو،  أجلُس يف ُش 

 أنتُف ريَش الغامم  

 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] قٌة كجذوع  النخيل  عىل اجلرف  شفاهي مشقَّ     

*   *   * 

 

 

 المطر هو صديقي المغفل 

 يتساقط أحيانا على المدن التي التعرف 

 ..الخضرة من الحقول 

 ويجف على األرصفة منها 

 [قاسم اخلالدي يميم]لألخ احل ! ..دون أن يلتفت إليه أحدا 

* 

 

ا املطُر  ل  – /َأّيه   –يا صديقي املغفه

بة   ع  عىل أرصفة  املدن  املَُعله  حذار  من التسكه

ُد   قطرة   قطرة  /ال حمالة   –مثيل  –ستتبدَّ

 فُّ عىل اإلسفلت  وَت  

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ])...(  َك هنا رُ ال أحَد يتذكَّ 

 

*   *   * 

 

 أنا الذي يسألني ساعدي مرات    ︎▪ 

 عن خصر حبيبتي 

 أو يالحقني وتر نازف في آخر 

 ...الليل 

 أشنق نفسي باألنتظار  -

  " قرب الجسر من باب " المعظم

 مرتعشا أو ربما ستقاطع األنتظار 

 [قاسم اخلالدي نبيه]لألخ ال العربات بعواء شديد 

* 

  حبيبي.؟.. ْصُ ةفيسأُلني ساعدي: أين َخ 

ُقني َوتٌر نازٌف   -يف الكامن   -ُيََلح 
       .  عىل شارع  الليل 

 أشنُق نفيس بَخيط  ضياء  نويل  

َر من جرس    ُمرتعشا  /   "باب املُعظَّم  "حتدَّ
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 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] سُتَقاط ُعُه املركباُت......           

*   *   * 

 

 ال تقطف الوردة 

 دعها كما اللحظة منك 

 تزهو بجمالها 

 فحياة الوردة أقصر 

 []لألخ الغايل قاسم اخلالديمن اللحظة التي أنت فيها 

* 

 ال تقطف  ال،ردةَ 

ة / انظْر ...  كْم هي مزه،ه

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  .القحرية/ بوياهتا 

 

*   *   * 

 

 فوق النعاس من هدب حبيبتي 

 برما وتثأب سرب الحمام 

 [اخلالديايل قاسم ع]لألخ العلى الشرفة قربها 

* 

ا ةففزَّ نُ   برما   / عاُس األمرية  من ُهْدِب 

ُب الَ  ْ
 امللكيه عىل الُش /  م  اَم وتثاَءَب ِس 

. ةفة   [1996 "نشيد أوروك "من ديوانعدنان الصائغ؛ ]ة 

*   *   * 
  

 على خيط األنتظار 

 من وحدتي 

 كنت للمرة الوحيدة 

 أفكر بتقبيلك حينها قالت 

 اخلالدي[قاسم الفاضل ]لألخ  ...لي شفتاك وداعا 

* 

ة  ال،حيدة    يف املرَّ

 رُت بتقبيلك  التي ةفكَّ 

:  قالْت يل شفتاك 

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  وداعا                   

*   *   * 

 

 طاف أصقاع العالم 

 لكنه لم يصل الى نفسه 

 وظل في شوارع هذا العالم 

 اخلالدي[قاسم املفضال ]لألخ   ..تائه فيها ويطوف 
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* 

 طاَف أصقاَع العامل

 ملْ يحل لكنَّهُ 

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  .. إىل نفسه    

*   *   * 

 

 ( درس التأريخ١) 

 على سبورة الدرس ︎▪ 

 دهشة التالميذ لدمعة المعلم

 حيث أضاع عمره في التأريخ

 وما عاد التأريخ يذكره

 اخلالدي[قاسم املجّد ]لألخ  .. واحد بسطر

* 

 (1ريخ )ادرس يف الت

ُس الت  ريخ  العج،ُز ماسوا  غباَر املعارك  والطباشري عن نظهارتيهاَأْطَرَق مدره

 بتسَم لتَلميذه  الحغار  بمرارة :اثم 

  .ريخ  اما أجوَد قلَب الت

ة    املحفره
 أكله هذا الُعْمر  اجلميل الذي سفوُتُه عىل أوراق ه 

 [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]؟    ين بسطر  واحد  رُ كُ ذْ وس،ف ال يَ 

*   *   * 

 

 رؤوس تتدرج

 وأخرى تتدحرج

 هبوطا او صعودا

 والتاريخ بهذا -

 اخلالدي[قاسم  يليل]لألخ اجل ... الينتهي

* 

 ... تتدحرْج /رؤوٌس 

 ْج تتدرَّ /رؤوٌس 

 هب،طا  / أو/  صع،دا  

 األنني  و../  الطب،لعىل َسَلمل 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ريخاذلكْم ه، الت

 

*   *   * 

 



5 

 

 عند الضجيج

 بما يراود روحينا

 بهذا وذاك ال اسمعك

 وانت التسمعيني

 دعي العيون منا -

 اخلالدي[قاسم  فضيل]لألخ ال ...تكمل الحوار

* 

 الحاخبة يف الانة  

 ك   عُ ال أسمَ 

 عينني وال تسمَ 

 ناي شفاهَ ع  دَ ةفَ 

 [2011 "و.. " ن ديوانعدنان الصائغ؛ م] ُل ح،اَرناكم  تُ 

 

*   *   * 

 

     تشكيالت ︎▪ 

  قصيرة هي المسافة         

  بين شفتي وشفتيك لكنها             

  تالمس كل األحتماالت             

 

  دعي شفاهنا جانبا -           

  العيون منا تكملوأتركي             

 اخلالدي[قاسم  رفيع]لألخ ال ..    الحوار            

* 

 ( 9تشكيل )

 املساةفُة القحريُة التي 

 بني شفاهنا 

 لكلِّ االحتامالت/مفت،حٌة... 

 ناي شفاهَ ع  دَ ةفَ )..( 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ُل ح،اَرناكم  تُ 

 

*   *   * 

 

 يشغلني قلقي 

 ويتعبني هذا الحزن اكثر منك      

 وأنا ال أرتدي مثلك قميصا      

 ..   أسود      

  

 مكتفيا بلون ضفائرك      



6 

 

  [قاسم اخلالدي الوديعلألخ ] ..  على لون قميصي األبيض      

* 

عُ قلبا  وحيد/ حني تحادةفني عىل رصيف  دمعك  الط،يل  /ي ال أرتدي قميحا  َأْسَ،َد لكنِّ/ أنا أكثُر ُحزنا  منك    ا  يتسكه

 [1988 "سامء يف خوذة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] …ةفهذا أنا/ وربطة  عنق  َس،داء / بقميص  أبيض /

 
  

*   *   * 

   

 وأنا مشغول في الوسع        

 ..  من هذا العالم        

  

 أجده في نصفين نصف أنت       

 [قاسم اخلالدي نيعامللألخ ] والنصف اآلخر قلقي       

* 

 إنَّ العاملَ / ُيْقل ُقني..

 نقسٌم نحفني:مُ 

 نحٌف أنت          

 [1988 "سامء يف خوذة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ونحٌف قلقي        

  

*   *   * 

 

 بين امرأتين يتوزع قلقي   

 األولى تسرق األضواء من بيتي        

 واألخرى تسرق مسودة ديواني        

  [قاسم اخلالدي املحّب لألخ ] وقصائده لم تكمل بعد        

* 

ن  / امرأتان..  تنسَله

 إىل قلب  الشاعر  

 وربطَة عنقه / األض،اَء  / ه  ُق من خزانت  رْس  تَ / …واحدةٌ 

َدة  لقحيدة /  …واألخرى  "سامء يف خوذة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]ملْ ُتْكَمْل / يكفيها أْن حتظى بُمَس،َّ

1988] 

*   *   * 

 

  تقول هي للمطر رفقا             

  بثيابي أيها المطر            

 

 أرى العابرين ينظرون لي بدهشة         

  هل أنا لهم كما يريدون               
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 ..    قاسم اخلالدي[ قريبلألخ ال] أيها المطر              

* 

ا املطرُ   ..َل لَّ بَ قمييص تَ / رةفقا  َأّيه

 ُش من البِّ وها أنا أرتع  

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  هل أبدو عارية  / –بدهشة   –ُر يل العابرون نظُ ملاذا يَ 

 

*   *   * 

         

  تعرفين أنت أن أعمدة الجسر              

  لوال األنحناء منها             

 ..    [قاسم اخلالدي ريدلألخ امل] النهرلن يمر من تحتها               

* 

 حني ال ينوني اجلرُس 

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] عّمان 18/9/1993                        لن يمرَّ النهرُ 

 

*   *   * 

  وأنت تتحدثين عن اآلخرين

  في األتساع من الحفل

           

 كنت تغزلين المواعيد منك 

  على الرقة من شفتيك

 [د قاسم اخلالديفريلألخ ال] خارج القاعة من المطر

* 

 

ثني مع اآلخرين  وأنت  تتوده

 يف الفل    

 مهاالن م،اعيدَ غز  تَ /  كانْت شفتاك    

 دران  القاعة  خارَج ُج    

 مع املطر       

 واألشجار              

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  واألرصفة                    

*   *   * 

   

 في آخرة العمر 

 تكون المرأة التي عاشت جمالها

 بأفراط التتمكن من األنحناء

 أللتقاط ماتبقى من جمالها
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 لألخ العتيد قاسم اخلالدي[] ...     على األرض

* 

 مجاهلا الذي عاشتُه بإةفراط

 انفرَط من بني أناملها

 دون أْن تتمكن 

 االنوناءمن 

ى من حياهتا  [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  اللتقاط  ما َتَبقَّ

*   *   * 

 

 أتسكع في شوارع

 ..   الوقت

 أمضغه مرات وأنا بالتلصلص

 )...( الى واجهة المحالت

 الى بعد منتصف الكأس

 ..    من الشفتين

 أين عمري أعني القصيدة)..( 

 األسودكانت في جيب بنطالي 

 أشارت الى حبل الغسيل -

 ..    منها أنظرها كيف تقطر الكلمات

 

 كأنها عمرك هذا المملؤ بالشوارع

 لألخ النبيه قاسم اخلالدي[] متقطرا بالكلمات أو األحالم

   * 

.. ص  لل،اجهات   وتك،يرة  الردف    أمضغُه بالتلحه
ُع يف شارع  ال،قت   )...( أتسكه

../ طاَب املساء إىل بعد منتحف  الكأس    يف شفتيك 

 أين القحيدُة.؟  -

ع   -   عاملُة البار  / َغَسَلْتها مع البنطل،ن  املبقه

 يقطهُر... /لبل  الغسيل  /  كانْت تشرُي  …

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  بالكلامت.. 

*   *   * 

 

 النص هذا الذي نسيته في جيب  )..(

 بنطالي وعند الغسل والنشر 

 فوق الحبل من بيتي 

 قالت خادمتي  -

 أبصرت الكلمات تتناثر منه 

 ! ...كأنها أنت 

 ومرة كتبت نصا آخر  -

 لكني نسيته فوق الرف 

 ..من مكتبتي 
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 وأنا في المشي بعيدا عنه 

 أبصرته يمشي خلفي 

 مثل الظل مشغوال بمصافحة 

 البعض من الناس 

 لألخ الفطني قاسم اخلالدي[]   ! ...كأنه أنا 

* 

 أين القحيدُة.؟  -

ع   -   عاملُة البار  / َغَسَلْتها مع البنطل،ن  املبقه

 يقطهُر... /لبل  الغسيل  /  كانْت تشرُي  …

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]                       بالكلامت.. 

 ومضيُت /  نسيُت نفيس عىل طاولة  مكتبتي

 وحني ةفتوُت خط،يت يف الطريق 

ن ي ال يشَء غرُي ظلٍّ لنصٍّ    اكتشفُت أنَّ

ة    أراُه يميش أمامي بمشقه

ُه أنااةف  َح ويُ   [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ُح الناَس كأنَّ

*   *   * 

 

 بهدوء نشرب القهوة بعد موتهم

 من روحينا وعلى التأمالت

 ..يشربون هم قهوتنا

 هكذا هي أعمارنا ياحلوتي -

 رشفة قهوة وكلمات نص

 لألخ املكني قاسم اخلالدي[] ! ..   لم يكتمل

* 

ون بنظراهتم املفت،حة  عىل الغياب  /  وانسللنا من الباب  /  ِبدوء  شبنا قه،هتم  / يشيهعنا املعزه

 ليشَب قه،َتنا آخرون 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]    جنازتني/ بني / رشفٌة  /كأنَّ أعامَرنا 

*   *   * 

 

 قلت لك مرة

 أن الدوران من العجلة

 قاسم اخلالدي[ ثيمنيلألخ ال] ..   تكرار للمكان

* 

 دوراُن العجلة  

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  تكراُر املكان

*   *   * 
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 وللكالم في نفوسنا -

 ركض داخلي عليك أن تتأملي

 قاسم اخلالدي[ تنيلألخ امل] ...   كثيرا في هذا

* 

 الكَلُم 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ركٌض داخيلي 

 

*   *   * 

 

 األرواح المذبوحة

 ترقص كثيرا لكن األجساد

 قاسم اخلالدي[ منيلألخ األ] منها التتسع للرقص طويال

* 

 يف الروح  املذب،ح  

 رقٌص كثرٌي 

عُ   [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   غرَي أنَّ مداَر اجلسد  ال َيتَّس 

 

*   *   * 

 

 التخافي ياحلوتي 

 من قلبي هذا المتسكع في شوارع 

 " حبك سأدربه وأعلمه " األتكيت

 في حضرة جمالك اآلسر 

 ال يسمح ألصابعي 

 أن تمتد على عجل لشعر ضفائرك 

 واليخدش نعومة الخدين منك 

 وال يسرق نجمة من سماء أرتعاشاتك 

 ...على روحي 

 التخافي من قلبي بعد اليوم  -

 أيتها الحلوة سأمنعه من الترديد ألسمك 

 بين النساء والصحف وأمنعه كثيرا 

 خشية الوقوع أنا وأنت 

 بفضيحة العصر على ألسنة الناس 

 نعه من الحماقات هذي أم -

 لكنه يظل كما أعرفه في حبك 

 قاسم اخلالدي[صني لألخ احل]  ...وفي الحب عليك أحمق 

* 

ُع معي يف ش،ارع  حبهك    الذي يتسكه
 للجن،ن 

 هذا القلب ليك،ن أقلَّ شاسة  وجن،نا  أحاوُل تدجنَي 

 كي ال خيدَش نع،متك  
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 اآلِس  اجلل،س يف حرضة  مجالك   "أتكيت"أعلهمه 

 ق نجمة  أو برتقالة  رْس  ك  ويَ دَّ أصابَعُه إىل َشعر  مُ كي ال يَ 

ره من ترديد  اسمممك   ةفضمميوَة  -أنت  وأنا  -بني األشممجار  والنسمماء  والحمموف   كي ال نك،ن  -عىل األقلِّ  -أحذه

...  العص  عىل األلسن 

 رغم ال،صايا/ لكْن هذا القلَب العاقَّ الغريرَ 

 [1992 "مرايا لَشعِرها الطويل" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] نفسهايقُع يف الامقات  

 

*   *   * 

 

 أعرف أن األحالم في روحي 

 كثيرة مملؤة هي باألخطاء 

 وأنا كعادتي لها 

 قاسم اخلالدي[ عنيلألخ امل]  ..لم أقترف خطأ منها بعد 

* 

 أحَلمي؛ 

 أخطاٌء 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ملْ أقرتةْفها بعدُ 

 

*   *   * 

  

 أجلس مرات وحياتي معي 

 وأنا مشغول بالتفكير إتجاه حياتي 

 كيف سرقتها الساعات مني 

 لألخ القريب قاسم اخلالدي[]   ! ..وأنا إليها لم أنتبه 

* 

 يا... ليايت /  حيايت..

اُم منِّي  األيه
 كيف ِسقتك 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] أنتبه... .؟ وملْ 

 

*   *   * 

 

 العاشق الذي أعتاد 

 أن يلظم بخيط التأمالت خرز 

 تأمالتها أن يرشف قدر ملعقة 

 من لمى إمرأة وهو في النسيان 

 لألخ األريب قاسم اخلالدي[]  لدوائه فوق الرف عند زوجته 

* 

 ع  يف إبرة  اهلل .. خيط  اللهاث  املقطَّ  ها مثَل ويلظمُ 
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 ملعقة  من ملى شفتيها  ذُ ُخ أْ يَ )..( 

 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ه  رفِّ زوجت  / وينسى الدواَء عىل 

*   *   * 

 

 جفف وقتي باإلنتظار

 ممتدا فوق المطر الدافيء

 من نعاس يديك

 .. على قضبان النافذة

 وهذا الصباح المشاكس

 مازال يبحث في جيب بنطالك

 )..(الجينز 

 لألخ األديب قاسم اخلالدي[] رموش المصابيحوأنت تحت 

* 

ُف وقتَي باالنتظار    ُأَجفِّ

 مطٌر دايفٌء )..( 

 عاس  يديك  عىل ُعشب  الناةفذْة من نُ   

 والحباُح املشاكُس حيش، الش،ارَع يف جيب  بنطالك  اجلينمز  

 [1993 "غييمة الصيمغ" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  حتَت ُرم،ش  املحابيح   )..( 

*   *   * 

 كما القوس أنحني وال أنطلق

 أشياء كثيرة تشدني

 لألخ احلبيب قاسم اخلالدي[])...(  الى التي قالت وظلت

* 

 أنوني كالق،س  عىل نفيس

 وال أنطلُق 

ين إىل األرض  [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  أشياٌء مريرٌة تشده

*   *   * 

 

  يسيل العسل متقطرا

  ذاكرتي وأنا بالتفكيرمن سعة 

 .. إتجاه شفتيك

  أتؤلمك هي شفتاك

  وعندي تسيل عسال قطرة

 لألخ الودود قاسم اخلالدي[] ... قطرة

   * 
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ُر يف شفتيك    ُأةفكِّ

 عىل زجاج  ذاكريت/ ةفيسيُل العسُل 

 ميعلَ دون أْن تَ / …َألَعُقهُ  

  ..  قطرة  / قطرة 

؟  [1994 "حتت سامء غريبة" ديوانمن عدنان الصائغ؛ ]  ُتَرى أتؤملك  شفتاك 

*   *   * 

 

 قلت لها هي الحلوة التي تمشط 

 شعرها على الزقزقات من العصافير 

 من أين لك هذا الكحل بعينيك؟ -

 ..من سحر قصائدك  -

 وأنت يا قصائدي  -

 من أين لك هذي العذوبة في الكلمات 

 قالت بغنج الدالل من الحلوة التي 

 لألخ السديد قاسم اخلالدي[]    ! ...قلت لها 

* 

 قلُت لعينيها:

 يا أمجَل عينني عىل اإلطَلق

 من أين لك  كله هذا الُكْول  

:  ابتسمْت بغنج  عذب 

 من سور  قحائدكَ  -

 قلُت للقحائد:

 من أين لك  كله هذه العذوبة -

 قالْت بدالل  أيضا :

 [1992 "لطويلمرايا لَشعِرها ا" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] من سور  عينيها -

 

*   *   * 
 

 أتساقط بالنظرات على زجاج)..( 
 نوافذك او ألملم على مهل أطراف

 الجديلة عن دموع المشط

 … بالكلمات مني

 والقطرات من المطر – 
 تتسلل تحت قميصك تبلل الذي
 تخافين عليه فدعيني ياحلوتي

 أقبل قطرات المطر التي

 … بللت الذي

 ال تحملي مظلة–  
 الفتيات عن تساقط المطركما 
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 لألخ الويف قاسم اخلالدي[] فيزعل عليك المطر ويرحل

 
* 

 يتساقُط عىل الناةفذة  /  كان املطرُ 

رية    .. عن دم،ع  املشط/ وأنا كنُت أمللُم هنايات  الَضف 

 قطراُت املطر  )..( 

ُل حتَت قميح    ك  تتسله

 وأنا أمام زجاج  الناةفذة  /  تلوُس عسَل َحلمتيك  

 ألُس دم،َع املطر 

تحيم   الفتياُت )..(   لَن املظَله

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ويرحل/ يزعُل املطُر../  …لذا/  خشيَة البلل

*   *   * 

 
 أعتدت كما هي عادتي
 ال أدخل في اآلخرين

 وال أخرج منهم

 هل أنا حيادي– 

 اخلالدي[ لألخ الَصِفي قاسم] عليك أن تقولي .. ؟

* 

 يف اآلخرين / ُل دُخ أَ / ال 

 منهم/ ُج خرُ أَ / وال 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  معناي حيادي

*   *   * 

 

  أجد األتساع من الكالم إياك تالشيه 

  تكون فيه خطواتي للشوارع )..(

 ...   أرصفة متحركة                

  الجدار الذي بيني وبينك          

  يحاور نفسه ما جدوى النافذة                

  والخطى التي تسير               

  في كل إتجاه إلى هذا الجدار                

 ...     ال تصل                

  أنت تعرفين          

  ان الفحم في داخله نار حبيس                 

  للزمان والظل ياحلوتي شيخوخة                 

 لألخ الغيور قاسم اخلالدي[]  عليك أن تعرفي                  

* 

 يف اتساع  الكَلم   [-4-]تنويعات 
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 .... تَلشيه              

 أقداُمنا .... [-5-]تنويعات 

كةٌ    أرصفٌة متوره

 يسأُل الائُط  [-8-]تنويعات 

 عن جدوى الناةفذة

 .. …األقدامُ  [-6-]تنويعات 

 يف كلِّ اتاه .. /التي تسرُي 

 ال تحل

 يف الفوم   [-7-]تنويعات 

 ناٌر حبيٌس...

 الظلُّ  [-9-]تنويعات 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  شيخ،خُة الزمان

 

*   *   * 

 التعرف األشجار
 ... بعد الموت شكلها

 .. كيف تكون

 قبقابا او تابوتا
 ... او رفا لكتاب

 هي األشعارهكذا  -

 لألخ الطهور قاسم اخلالدي[] ... بعدنا تكون

* 

ُة يف الغاْب   هذي األشجاُر املخضله

َتام تغدو طاولة    ُربَّ

 مشنقة  

 بابا  

 أو قبقاْب 

ا  لكتاْب   أو رةفه

 هذي األشجاْر...

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] هذي األشعارْ 

*   *   * 

  الحقول تخيط قميصها 
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 لألخ املربور قاسم اخلالدي[] المطربأبرة 

* 

 املائيَّ 
 ة  بإبرته 

 يُط املطرُ خَي  

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  قميَص الق،ل

*   *   * 

  وأنت التي بخدك هذا المشمشي         

  تعبرين هدوء الشوارع          

 قاسم اخلالدي[لألخ املرسور ]  كم من شفاه العابرين تتلمظ          

 * 

ك  املشميش يَن بخدِّ  متره
 وأنت 

 ظْت بك  مَّ لَ كْم من الشفاه  تَ 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ؟.يف الطريق  إيلَّ 

 

*   *   * 

  فكل الخطى التي تمشي            

  على كل األتجاهات ياحلوتي            

 ور قاسم اخلالدي[عذلألخ امل] ...   ال تصل            

   * 

 .. …األقدامُ  [-6-]تنويعات 

 يف كلِّ اتاه .. /التي تسرُي 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ال تحل

*   *   * 

 

  أيامي عليك        

 كما المبرآة وأنا كما القلم        

  عليها عليك أدور       

   أدور حتى أنسل وأموت        

 

 دون أن أترك منك       
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  قاسم اخلالدي[العطوف لألخ ]    شيئا يذكر       

 * 

 هذا القلُم املسكنْي 

 ظلَّ يدوُر سننْي 

 يف املرباةْ 

 ومات            / حتى اْنَسلَّ  

 ملْ يرتْك حرةفا  يف ذاكرة  التدوين

وا / كْم بش    [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  حياةْ / دوَن / مره

*   *   * 

 

   الباب  (١)

  كنت جالسا قربها     

  وهي بالقول لنفسها      

  كم يدفعونني ويخرجون      
  وأنا ملتفة بأضالعي      

  وال أحدا قال كم هي    

  متعبة ومضنية    

  لألخ الرؤوف قاسم اخلالدي[]   آه يامهنة الباب    

* 

 باب

 أراهم..

 ل،نُخ دْ ةفع،نني ويَ دْ يَ  

 ج،نرُ ةفع،نني وخَيْ دْ يَ 

 وراءهم/  وأنا أصطفُق بأضَلعي

 لريى/ ال أحَد يلتفُت 

 وصفيقٌة  / ضنيٌة كم هي مُ 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] مهنُة الباب

*   *   * 

 

  السياط والهراوات   (٢)

  السياط أو هي الهراوات                    

  يوما أخبرت الغابات لو انها                   

  بما تفعله على األجساد                 

  لزعلت هي األشجار                

  وهربت من غصيناتها                

 ..   لألخ األنوف قاسم اخلالدي[]     كل العصافير                 

* 
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ة    والسياُط / تع،ُد اهلراواُت / ل، مره

 إىل الق،ل  

 التي متزَّ وتروي 
هات  األجساد   حتت لسعها /قْت تأوه

 ل،أدت  األشجاُر أطراةَفها 

َبت  الغاباُت عن الطعام    وَأْْضَ

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  أو ُغُح،ن/ عْد هناَك بَلبل ةفلْم تَ 

*   *   * 

 

    األيام   (٣)               

  ترحلاأليام التي                    

 ..   من أعمارنا                    

  هل هي عارفة بما نحن                   

  لألخ العطوف قاسم اخلالدي[] ..  بعدها من الغياب                   

* 

 النهاراُت التي ترحُل 

 هل تلتفُت 

 لرتانا ماذا نفعُل 

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] يف غياِبا

*   *   * 

 

 

 اتصفح كتب التاريخ                

 اجد رؤوسا تتدرج               

 ... وأخرى تتدحرج                

 أفر هاربا محتفظا بأصابعي                

  لألخ املعروف قاسم اخلالدي[] ..   من دم التاريخ                 

* 

ُح كتَب الت  ريخاأتحفَّ

ُث   [1996 "تكوينات" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ... بالدم/ أصابعي...ةفتتل،ه

 ... تتدحرْج /رؤوٌس 

 ْج تتدرَّ /رؤوٌس 

 [2011 "و.. "من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ريخاذلكْم ه، الت)..(  هب،طا  / أو/  صع،دا  

*   *   * 

 

 زهيرة الجوري                 

 كل مساء تدخل غرفتك                



19 

 

 تسرق العطر من جسدك                

 وتعود إلى الحديقة متوجسة                  

  لألخ القدير قاسم اخلالدي[] تخشى نميمة أزهار النرجس                  

* 

 أزهاُر الشبه،

ُل   كلَّ مساء   –تتسله

 ك  إىل غرةفت  

 ك  ُق رائوَة جسد  رْس  تَ 

سة  / وتع،ُد إىل الديقة   بخطى مت،جه

مة  [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] لئَل تيش ِبا األزهاُر النامه

 

*   *   * 

 

 يداهمني مرات هو الجوع  
 ال أجد شيئا سوى قصائدي

 … ألتهمها –
 وأنا في خجل من اآلخرين
 اليسمعوا صراخ الكلمات

  لألخ الكبريقاسم اخلالدي[] … في داخلي

* 

 خمالَبَه يف بطنيدُّ مُ اجل،ُع يَ 

 وأميش../ ةفألتهُم أوراقي 

 واضعا  يدي عىل بطني

 [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  خشيَة أْن يسمَع أحٌد طونَي الكلامت

*   *   * 

 
 أعتدت أن أكون مغرما 

 ..بال حبيبة 

 وال لي نغمة ناي بنفخة

 ...عازف 

 ثمل انا وال لي خمرة  -

 ...وال كأس 

 ممتلئا بالهدوء على مساحة 

  لألخ الصغري قاسم اخلالدي[] ..من ضجيج 

* 

 ثمٌل  وال مخرةٌ 

 مقيٌم  وال وطنٌ 

 مغرٌم؛ ال خليلٌة  وال ناي
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 هاديٌء..

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ني أضطرمُ سُّ ح  وأُ 

*   *   * 

 
 مضيت ضاحكا

 وأنا بالقول إلى صحبي
 اشربوني على مهل

 الحالوة من روحي وتذوقوا

 والتكسروا الكأس ففي القطرات

  لألخ العذير قاسم اخلالدي[]  األخيرة منه يعتق خمري باألفراح

* 

 وأق،ُل لحوبي: اشب،ين عىل مهل  

 لتذوق،ا حَلوَة روحي                 

 وا الكأَس رس  كْ وال تَ                    

 خرية  يف القطرات  األ 

 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  مخري يعتُق                      

*   *   * 

 

 كل عام              

  يسقط الجمر               

  من نار حبك في شوارع                 

 ..  روحي كل عام                

 

  وأنا وحدي محاط                

  بمواعيد ايامك إلي على                

  نقيض الصدق من الكالم                

 

 ..  كل عام               

  وأذرع العشاق تتعانق                

  وأنا أحدق عبر النافذة إليك                

 

  كعصفور حبيس يوزع                 

  نظراته للربيع                  

  لألخ النحرير قاسم اخلالدي[] .. من فجوات قفصه                    

* 

 كلَّ عام  

 يسقُط الثلُج 

 عىل قلبي            



21 

 

 يف ش،ارع  رأس  السنة  

 وأنا وحدي

 حماٌط بكلِّ الذين غاب،ا

 

 كلَّ عام  

 األذرُع تتعانُق 

 ُق حدِّ وأنا أُ 

 عرَب ناةفذة  املنفى

 إىل وطني

 كُعْحُف،ر  يرمي نظرَتُه الشيدةَ 

 إىل الربيع   

ه    [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] من وراء  قضبان  قفح 

 

*   *   * 

 قلت للشعر مرة 

 من أين أستدين أياما صالحة 

 ...كي أكتبك 

 ال تدري أنت أيها الشعر 

 قد أفسدت كل ما أحلم 

  لألخ القاسم قاسم اخلالدي[]  ...فيه وأريد 

 
* 

 أستديُن / من أين 

.؟ اما  صالة   أيه

عرُ  ا الش   َأّيه

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   لقد أةفسدَت عيلَّ حيايت متاما  

*   *   * 

 
 أنا كما المستقيم

 ال ألتفت إلى كثرة التعرجات
 فوق المساحات من الورق

 المثلثات والمربعات
 أو ربما الدوائر أتركها لغيري

  لألخ احلامل قاسم اخلالدي[]   السعةوأنا إلي الجمال من 

* 

ا املستقيمُ   أنَت متيض َأّيه
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 دون أْن تلتفَت 

جات  عىل ال،رق    التعره
 جلامل 

 أنَت متلُك ال،ص،َل 

َعة  [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  وأنا أملُك الس 

*   *   * 

 
 أيام أسكافي

 يجلس متأمال

 يمسد تجاعيد وجه بالهموم

 بأجرة المنزلمرة 

 وأخرى في أيام العمر منه

  لألخ القائم قاسم اخلالدي[] .. التي أنتعلها الناس

* 

 اإلسكايف الكهل

 جالسا  

 عىل الرصيف  

 أماَم صندوقه  

ه  التي / يرن، ام   أليه

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ينتعُلها الناس

*   *   * 

 
  الطرقاتتائه في                

  أمشطها من رصيف إلى رصيف                

  ومن وجه امرأة إلى أخرى                

  وأدفع عربتي فيها                

 .. سيرا على األحالم                                 

  وأنا في صوتي على المارة                

  التصطدموا أيها المشاة                 

  لألخ الفاهم قاسم اخلالدي[]   ..بعربة أحالمي                                        

* 

 .. من امرأة  إىل امرأة  

 ومن رصيف  إىل آخر 

 أميش 

 قاطعا  حيايت 

 سريا  عىل األحَلم 

 )..(....  أمرُّ / بعد قليل 



23 

 

 أدةفُع الياَة أمامي كعربة  ةفارغة  

ا العابرون  احذروا/  وأهتُف: َأّيه

 [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   أْن تحطدم،ا بأحَلمي

*   *   * 

 

 القبلة الساقطة 

 يجلس متأمال︎▪

 هو العاشق المتكيء 

 على عبق النرجس النمام 

 بتقبيل شفتيها 

 لكن القبلة تسقط منهما  -

 على العبق المتناثر منه

 فتضحك هي  -

 وبالقول إليه أن القبل 

 .. . الساقطة

 كما المطر في الصيف 

  لألخ العامل قاسم اخلالدي[]  ماعاد يبلل غصن القلب

* 

 قبيلة

م  النامه
 ومها يتَّكئان عىل سياج  الياسمني 

 ّيمُّ بتقبيلها

ه    ةفتفلُت الُقبلُة من ةفم 

 وتسقُط عىل الُعْشب  

 حمدثة  رنينا  أخرَض 

 ينوني ليلتقطها

 ةفتضوك...

 الساقطةَ ذلك أنَّ الُقَبَل 

 كقطرات  املطر  

 [1996 "تكوينات" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  فُّ ِسعاَن ما َت  

*   *   * 
 

 نسيان

 

 نسيت نفسي مرة ︎▪

 على الصفحات من كتب

 مكتبتي وقمت مسرعا

 أفتح الخطوات 

 لهذا الدرب المتسع أمامي 

  " فوجدت نفسي " نصا
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 يصافح كف المتلقي 

 بما كتبته لروحي 

  لألخ الظامل قاسم اخلالدي[]  ...قبل النسيان 

* 

 نص  

 ومضيُت /  نسيُت نفيس عىل طاولة  مكتبتي

 وحني ةفتوُت خط،يت يف الطريق 

ن ي ال يشَء غرُي ظلٍّ لنصٍّ    اكتشفُت أنَّ

ة    أراُه يميش أمامي بمشقه

ُه أنااةف  َح ويُ   [2001 "تأبط منفى" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   ُح الناَس كأنَّ

*   *   * 
 

 

  اعتدت أن أراك في المكتبة                          

  تفتحي ساقيك عند القراءة                           

  وانا أقرأ بين السطور                          

 ...    لألخ الساهم قاسم اخلالدي[]               عليك اشتهاءاتي                          

* 

 ُس يف املكتبةل  َت 

 ةفاحتة  ساقيها

 وأنا أقرُأ.. 

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]     ما بني السط،ر         

*   *   * 

 

 فرح السنابل تجرشه مجرشة 

 ..عند الحصاد  القحط على شحذ المناجل

 والريح التي رفعت ثوب األيام 

 عادت مقهقهة على رصيف 

  لألخ الدائم قاسم اخلالدي[]   ..القحط األحتراق من

* 

زَ      هتا اإلذاعاُت     يف األغاين التي كرَّ

 يف َحجر  الَقْوط  جيرُش ضْوَك الَسنابْل       

 )...( ُ   مقهقهة   –َج خدُّ الرصيف  ا ةفترضَّ التي رةفعْت ث،َِب  -رُّ الرياُح مَت

 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]                                                           

*   *   * 

 

  الشجرة              
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  ال تحصي وقتا للعصفور                

  والتطرده عن متعة الغناء منه                

 ...    للغصينات                 

  لكن الصياد               

  يحصي الوقت هو الذي                  

  لألخ احلصيف قاسم اخلالدي[] ! ..   للعصفور                

* 

 الشجرةُ 

 حف،َر املتأرجَح عىل ُغْحن هالن تسأَل العُ 

 كْم ستمكُث هنا  مستمتعا  بالغناء

 اُص..وحده القنَّ

 [1996 "تكوينات" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ال،قت يص  حُي            

*   *   * 

 

  من الذي يخيط لألبرة                 

 ..   ثوبها                 

  أتبقى هي عارية ولآلخرين                 

 ؟ تخيط البهجة منها                 

  لألخ الرهيف قاسم اخلالدي[] ...   للثياب                  

* 

 يُط لإلبرة  َمْن خَي  

 [1996 "تكوينات" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ث،َِبا املفت،ق

*   *   * 

  أجمع مرات                      

  بعض النساء بحقيبة األحالم                      

 مني فكلما خرجت منها واحدة                      

   كنت أنت الوحيدة                      

  لألخ اليلطيف قاسم اخلالدي[] بحقيبة احالمي ..!                                        

* 

 كلهام وضعُت النساَء يف كيس  أحَلمي

 وسوبُت ورقة  

 [1996 "تكوينات" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] طلعت  أنت  

*   *   * 

 

 أعتاد هو المدير   

 أن يكرز أيام موظفة في الدائرة 

 التي هو بها ويرمي قشورها 

 على طاولة األنتظار من ضحكتها 

  قاسم اخلالدي[ عفيفلألخ ال] أو الرف من غرفته 
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* 

 اَمها يَّ أَ  زُ رِّ كَ مرَّ املديُر يُ      

 ساعة  /ساعة                       

 ثم يقذةُفها

 [1996 "نشيد أوروك" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]كالقش،ر  عىل الرفِّ  

 *  *   * 
 

 أرملة الحرب 

 ترتب فوضى أيامها 

 على ايام ارمل غير متزوج 

 ...تاركة للحرب 

  لألخ الرشيف قاسم اخلالدي[] اللعنة على المعتدي األول 

* 

 ُر أرملُة الرب  كِّ فَ )ماذا تُ 

 ُب ةف،ضاَك َرتِّ وهي تُ 

ُج  ا األرمُل املتزوه  يا َأّيه

 ُر يف شاعر  من خراْب كِّ فَ ماذا تُ 

ام    ه  ورٌق كلُّ أيه

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] وضباْب(               

*   *   * 

 

  أراها بزاوية الذكريات               

  من روحي                

  تحصد كدس الورد من بنفسج                

  فستانها وأنا التائه بين مروجها                

  أظل على باب نافذتها الموصدة)..(                

  أحسب الخطوات مني                

  الى الطريق من شفتيها ليظللني                

  شعرها والدخان يمتد                

 من سيجارتي ملتفا على القضبان                

  قاسم اخلالدي[ فاضللألخ ال] ...   من النافذة                

 

*                

 …أراها

 بزاوية  البار  

  اتاهن  ْس حتحُد كْدَس البنفسج   عن مرج  ةفُ 

ن ي تائهٌ   أرى أنَّ
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 بني سيجارها األجنبيِّ 

 وهذا الطريق  الط،يل  إىل شفتيها

 يظلهلني َشعُرها  والُدخانُ 

ُد:  [1993 "الصيمغغييمة " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]               الذي يتبدَّ

 

*   *   * 
 

 قلت مرة لونين االجراس النحاسية 

 من الرنين ايتها الكلمات 

 كي تأخذ القصيدة 

  لألخ الكامل قاسم اخلالدي[]حجم المحبوبة من روحي 

* 

 النواسيَّ 
ئي من رنني  أجراسك   ة   هده

 يف صالة  رأيس

ُتها الكلامت ..  -  -أيه

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  القحيدة  كي ال يفسَد هذا الضجيُج هدوَء 

*   *   * 

 

  التتركي يا حلوتي              

  عينيك تثرثان كثيرا لوعة              

  لوعة األشتياق مني               

  علميها أسرار بالغة العشق           

  قاسم اخلالدي[ لألخ الشامل]  .. بنظرات األيجاز               

* 

 ال ترتكي هنديك  

 يثرثران كثريا  عىل ِسير  اللغة  

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] بَلغُة جسدك  يف اإلجياز

*   *   * 

 

  واحد حجم عندي والوردة أنت

  قطفها أصابعي التعرف

  شفتيك بأستثناء

  أصل لم أو اليك وصلت اذا واحد فالشكل



28 

 

  لألخ الصدوق قاسم اخلالدي[]  ةموجود غير إنك مالفرق

* 

 باستثناء  شفتيك  

ُف   ال َأْعر 

 كيَف أقطُف ال،ردةَ 

 َأصُل أو ال َأصُل )..( 

 [2001 "تأبط منفى "]من ديوان حني ال َأجُدك  / ما الفرق 

*   *   * 

 

 أنت لي نزهة 

 في آخر األبيات من القصيدة

 وأنا إليك جسر

 

 اعبري عليه

  يمر صوت الخطوات منككي     

  على مساحة قلبي             

  وأرتبط بها جذال لألغنيات             

  التي تراقص الروح             

 .. في آخر الذكريات                           

  الجمال أنت               

  وغيرك من النساء الجمال بها               

 ...    لألخ الفاروق قاسم اخلالدي[] أنيقكذب                 

* 

 أك،ُن لك  اجلرَس 

 ؟…هل كنت  يل نزهة  يف أقايص القحيدة

 ب  قلبيأحني دمي  كي مترَّ أغانيك   من ثقْ )..( 

 يف آخر  الذكريات  )..( 

 تسيُل عىل الطاوالت  

 ِبا األعنُي القاحلْة ةفتُش 

 ةفأقنُع نفيس:

 الحداقات   كذٌب أنيٌق  )..(بأنَّ 

 [1993 "غييمة الصيمغ" ]من ديوان تكراُر آْه /  …والنساَء اجلميَلت  

*   *   * 

 الشاعر ال يدري 

 أليهما الجمهور يصفق

 ... للنص او إليه

 فالشاعر يموت -

 والنص من الشاعر
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 على التصفيق من الجمهور

  لألخ املرموق قاسم اخلالدي[] .... اليموت

* 

 تلبهسُه الدورْ كيف 

 ملْ يدر  

 –حني ُأضيئْت أن،اُر القاعة   – 

.؟ ام النصُّ  أّيه

ام اجلمه،ْر.؟  [2011 "و.. "]من ديوان   وأّيه

*   *   * 
 

  ضفائرك تهطل بهدوء              

  فوق الصفحات من ورقي              

  سأترك كتابة الحروف عنها             

 

  تدون طولهاوضفائرك             

  لألخ الالمسبوق قاسم اخلالدي[] ...    في النص              

* 

 َشعُرك  الط،يُل؛

 ّيطُل عىل ال،رقة 

 بنيكتُ وأنت  تَ 

عٌر يُ   [2011 "و.. "]من ديوان  نفَسه نُ وِّ دَ ش 

*   *   * 

  أعتدت أن أقود هي الكلمات           

  وأعبر بها زحام األنتظار على          

  دكة مواعيدك الماطرة خشية           

  ان يعثر عليها أحد           

  لألخ الالميلحوق قاسم اخلالدي[]  وهي في طريق النص اليك         

* 

 أق،ُد الكَلَم من يديه  كرضير  

حاَم املعنى  وَأْعرُبُ به ز 

 خشيَة أْن يدهَسُه أحدٌ 
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 [1996 "تكوينات" ديوانمن عدنان الصائغ؛ ]   يف طريقه  إىل النصِّ 

*   *   * 

 

  خطوات مني عليك           

  في الضوء           

 وخطوات مني عليك           

  في العتمة           

  وبين العتمة والضوء          

  خيط يربط روحي          

 في روحك تتقطع روحي          

  و الخيط في روحك          

  لألخ الكريم قاسم اخلالدي[]  ..   يتقطعلم            

* 

 خط،اٌت يف الض،ء

 ةْ مَ تْ خط،اٌت يف العُ 

 بينهام

 شكٍّ /  من/خيٌط 

ُلُه للو    [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ةْ مَ كْ ُي،ص 

*   *   * 

 

  صافنا أنا          

  قرب تهجداتي منك          

  لقلبي أقلب الموجات         

  من نهر حياتي          

  .. موجة  موجة          

  وال أدري أين ينتهي هذا         

  الموج من نهر أحالمي         

  لألخ احليليم قاسم اخلالدي[] ...    إليك         

* 

دات ه    صاةفنا  أمام هتجه

 أقلهُب صفوات  حيايت

 م،جة   

 م،جة  

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  وأق،ُل إىل أين ينتهي كتاب الَيمه 

*   *   * 

 فكيف أرسم قلبي  -                
                 )..( 
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 كالذي يصف شكل الشبع                   

  لألخ النديم قاسم اخلالدي[]   وال سنبلة أمام فمه                

* 

 ال شمعة يف يدي  وال حنني 

  ؟ةفكيف َأْرُسُم قلبي

بع  لَ بُ نْال ُس   [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ؟ة أماَم ةفمي  ةفكيَف أصُف رائوَة الش 

*   *   * 

 أقلب         
 صفحات حياتي                

  لألخ القديم قاسم اخلالدي[]   ومرات حياتي تقلبني                

* 

 أو كتاْب / م،جة   

 قلهبتني الياُة 

غاْب / ُغَححا .... / وقلهبتها:   [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ور 

*   *   * 

 

  قلوب تتدرج واخرى             

 ... تتدحرج                   

  هكذا القلوب منا على                  

  تاريخ الصفحات للعشاق                   

  لألخ املحب قاسم اخلالدي[]  هذا تقرئينوأنت للتاريخ                  

* 

 ... تتدحرْج /رؤوٌس 

 ْج تتدرَّ /رؤوٌس 

 هب،طا  / أو/  صع،دا  

 األنني  و../  عىل َسَلمل الطب،ل

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  ريخاذلكْم ه، الت

*   *   * 
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 كعصفور جائع              

 يدنو فمي إلى كرز شفتيك               

  لألخ املعّز قاسم اخلالدي[]ألتقط بلل القبلة منهما               

* 

 

   ةفمي كُعْحُف،ر  جائع  يلتقُط الكرَز والُقبَلت  من شفتيك  الحغريتني

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]                                                                                    

 

*   *   * 

 

                         

 أتلفت مبهورا               

 الى رجل يرقص وحيدا                

 ...  في الطرقات               

 اظنه مجنونا بموسيقى                

 امرأة ضاعت منه                

  قاسم اخلالدي[ عزيزلألخ ال] ...   مقبل أيا               

* 

ُة مذه،لني  يلتفُت املاره

 مل َْرَأى رجل  

 )...( وحيدا ../  يرقُص يف الُطُرقات  

 مسك،نا  بامرأة  من م،سيقى 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] أين هي اآلنْ / ال يدري.. 

*   *   * 

 
 المربع يتربع

 فوق الصفحات من ورقي
 أضالعه على روحييغلق 

  لألخ السيمح قاسم اخلالدي[]  كي ال أتبع المستقيم

* 

 

ُع رَ َع املُ بَّ رَ تَ   بَّ

: / دا  تنهِّ مُ   عىل أريكة  الحفوة 

 َك إىل األبد  ني أْن أميض معَ كان يمكنُ

ا املستقيُم   َأّيه

 [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] م أغلق،ا عيلَّ أضَلعيل،ال أهنَّ 

*   *   * 
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 األشرار أغرقهم الطوفان
 منذ عصر السفينة

 … من نوح

 لكنهم خرجوا ثانية –
 فكان نصف األرض لهم

  لألخ الِغطريف قاسم اخلالدي[] والنصف اآلخر هو البحر

* 

 وإذا كان األشاُر ملْ يحعدوا إىل سفينة  ن،ح 

 وغرق،ا يف البور  

 [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ] ؟.ةفكيَف امتألت  األرُض ِبم ثانية  

*   *   * 

 

 أجلس على دكة وحدتي  ︎▪

 متأمال حجم حياتنا 

 ...في الكتب 

 هل هي أكثر عمرا  -

  لألخ احلصيف قاسم اخلالدي[]  ؟ ..من حياتنا عند الناس 

* 

  ؛حياُتنا

 يف الكتب   التي

 [2011 "و.. " ديوانمن عدنان الصائغ؛ ]  منها.؟/  حياة  / أكثر/ هي/ هل

*   *   * 

 القصائد في دواويني  ︎▪

 ..بماذا تتحاور 

  لألخ اجلواد قاسم اخلالدي[] ..وأنا بالبعد عنها غائب

* 

 الكتُب التي يف ُغْرةَفتي 

 تتواوُر / بامذا 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   يف غيايب

*   *   * 

 

 العقرب الذي اليلدغ أحدا 

 سيموت في سمه وحيدا 

 والعقارب األخرى 

اح قاسم اخلالدي[] ..في الضحك عليه    لألخ النفَّ

* 

ه  يم،ُت   بسمِّ

 العقرُب الذي 
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 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   ال يلدُغ أحدا  

*   *   * 

 

 تفل الشمس جدايلها

  تنشرها خصلة .. خصلة

 .. على قصائد الصحب
 .. بتمشيطهاوإبدء 

 
  ... هنا قافية

 .. هنا .. بحرا

  لألخ الفّياض قاسم اخلالدي[]  هنا ... فرحا

 * 

  -الشمس   –َنُفلُّ َضفائ َر حل،ت نا 

 ننثُرها..

.. ُخْحَلة    للرياْح /  ُخْحَلة 

 …َنراها)..( 

ُط يف صفوة  املاء     …مُتَشِّ

 ُخْحَلَتها الذهبيةْ                    

ها …هنا نجمةٌ   سقطْت من غدائر 

 [1984 "انتظريني حتت نصب احلرية" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  نبتْت  …هنا زهرةٌ 

*   *   * 

 

 فمن أيقظ العصفور من نومه  

 ارتعاش فرحة الورد     

  ام ارباك الفاتنة     

  لألخ األشم قاسم اخلالدي[]  تحت المطر                    

* 

..؟من ن،م  َمْن أيقَظ ال،رَد   ه 

 الندى..؟

 أم يدي..؟

 [1986 "أغنيات عىل جرس الكوفة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ] وهي تقطُف من ُغحن  ال،جد   نرجسة  

*   *   * 

 

 الليالي التي تمر بال أرق 

 على سعة روحي من الالنوم 

 تسقط من الحساب 

 على أصابعي ويبقى األرق 
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  األرحيي قاسم اخلالدي[لألخ ] ..وحده في دائرة النوم 

* 

 …الليايل

 التي بَل أرق  

 عىل ِسيري/  أنساها

 [1994 "حتت سامء غريبة" من ديوانعدنان الصائغ؛ ]  يف الحباح

*   *   * 
 

  أحدق مرات بأصابعي            

  لم أجد أصابعي كما كانت                   

  جراء العضات مني عليها                   

  لألخ األملعي قاسم اخلالدي[] .. من الندم                                             

* 

 ملْ تعْد يف يدي 

 أصابُع للتل،يح  

 لكثرة  ما عضضُتها 

 [2001 "تأبط منفى " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   من الندم

*   *   * 

 

 أين يختبيء النسيم                        

 من شفتيك عند عاصفة                         

  لألخ املعطاء قاسم اخلالدي[]  الحب من عينيك عليه... ؟                       

* 

 أين خيتبيُء النسيمُ 

 أثناَء 

 [2011 "و.. " من ديوانعدنان الصائغ؛ ]   العاصفة؟

 

*   *   * 

 

 ،وهناك نصوص آخرى

 والخ، والخ، والخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر املحب قاسم اخلالدي يف هذه املواقع: جميلة عزف أخرى مالحظة : ُنرشْت متاهيات األخ العزيز الكريم املوقَّ

وجميلة نرباس األدب ، 2020املوسوعة العراقية الكربى، وتريات قصيدة النثر ، 2021يناير  1الشعراء الثقافية 
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، ميلتقى أدباء 2020، وموقع النجم الوطني 2020، وجميلة سوا ربينا األدبية  2020، جميلة شط العرب2021

، االحتاد العام ملنتديات ومدونات 2020، شيموس احلرف الراقي 2020 جميلة واحة البيان، 2021يناير  2الرشق 

، 2020، رحيق األرواح واالقالم 2020لشالل سيمري اجليمل ، مدونة منتديات ا2020د. سيليامن الروييض ليلثقافة 

، منتدى بحر 2020، ساهو 2020، ميلتقى االدباء واملثقفني العرب 2020جميلة أقالم املبدعني ليلشعر العريب 

، جريدة مميلكة الشعر 2020، رواد الشعر العريب 2020، جميلة وجدانيات األدبية 2020الكيلامت ليلشعر واالدب 

، مميلكة أنس الوجود 2020مهس القصائد –، جميلة حميمود درويش 2020كاليل لالبداع االديب ، جميلة أ2020

، جميلة أكاليل لالبداع االديب 2020اكادييمية العرب االلكرتونية ليلشعر واالدب ، 2020لالبداع االديب والشعري 

مدونو سفري  ،2020جميلة وادي احلروف  ،2020، ديوان املبدعني العرب 2020، جميلة عزف الشعراء 2020

جميلة قيثارة القيلم الذهبي ،  2020مميلكة هند الشيخ لالدب والشعر  ، 2020امليلتقى العريب لالدباء  ،2020القيلم 

، مدونة فاتن عبد  2020، جميلة بصيمة عىل أعتاب احلروف  2020وهج اخلاطر  ، 2020جميلة املشاهري ،  2020

منتدى  ،  2020 جميلة أقالم مضيئة،  2020ولية لالدب الراقي جميلة الفؤاد الد،  2020النبي )عزف الشعراء( 

ديسيمرب  10 –مدونة لقاء احلروف ،  2020ديوان العامية ،  2020جريدة العريب االن  ، 2020الثقافة والفنون 

جميلة ،  2020ديسيمرب  15 –جميلة ميلتقى القيلوب لالبداع االديب ،  2020جميلة حنني الناي ليلنرش االديب ،  2020

امليلتقى احلضاري االديب  ،  2020مدونة داليندا لالبداع ،  2020جميلة اجليمل األدبية ،  2020نجوم سوريا والعرب 

 2020جميلة شعراء بغداد األدبية ، حروف ونقاط ، موقع  2020توثيق وتوسيم القيلم املتيميز ، 2020ديسيمرب  9 –

جميلة ، 2021جنيوري  3 –، جمانني قصيدة النثر  2020–نوغا ليليمعيلومات ، 2020مؤسسة زهو احلرف الثقافية ، 

، 2020ميلتقى ضفاف الرافدين ، 2020صالون جون االديب ، 2020 جميلة اهليكل األدبية،  2020عبق الياسيمني 

مؤسسة ،  2020جميلة الشهباء األدبية  ، 2020جميلة صدى األيام األدبية ، 2020جميلة سالل الياسيمني األدبية 

مؤسسة  –شهادة رشفية عيليا المجل نص ، 2020جميلة حياة املغرب ليلثقافة واالدب ،  2020ية الوجدان الثقاف

،  2020االحتاد الدويل ليلكتاب العرب ، 2020منتدى وجميلة ميلوك احلرف الذهبي  2020نوفيمرب  19 –داليندا 

 والخ، والخ، والخ آخرى، مواقعوهناك 

 

 

 

 

 

 


