
 عـٌون العـراقٌات

 

 
 وحٌد شالل المهندس

 لقد جبت عواصم الدنٌا وسحت بعٌون نسائها لكننً لم أجد أجمل من عٌون العراقٌات

 
 عـٌــوُن الـعـــراقــٌـات هــّن َ حــبائـبــً 
 أطـل هـــاللُ الـسـعــِد مـن كــِل حـاجــب

 وهن شراُب الـروح والــقــلـِب والــحـجـا
 وتـلـك لـَعـمـري مـن عــذاب الــمـشـاربِ 

 وهـــّن َ نــهــاٌــاُت الـــوجــــوِد وبــــدُإهُ 
 وهـّن َ جاللُ الـصـمِت فــً دٌــر راهـب ِ 

 ٌهٌـُم فــإادي بالــرمــوش ِ وٌـــتـّـــقــــً
 ... مٌــة صـائــبإذا مـا بـدْت عـٌـناك ِ ر

 ٌـدٌُر عــلــٌــنا الـلـحـظ ُ ســٌـفــا ًوربـمـا
 بــــالــــكـفـــٌـن ســٌـُف مـحــاربِ لٌهتز 



 وأعـــبــد فـــً عـٌنـٌك حـســنـا وانـنـً
 إذا قـلــت كـل الـحـسـن لــســـت بـكـاذبِ 

 فـٌـا رب زدنــً فـــً هــواهـن ضـلـــة ً 
 ولــٌـس ضــالال إن أبـــنــت رغــائــبـً

 (1) أطلت سمٌر امـٌـس من زهــو عـرشـهـا
 لتقـبَس كـحـالً مـن عــٌـوِن الـكـواعـــب

 ودارْت بــــكــؤس مـن سـالفة عـــٌنـهــا
 فـؤَْرَدْت وأحـٌـت مــن أمـٌـر وحــاجـــبِ 

 عـٌـون ُ لـهـا مـــِن ســحـر بـابـلَ روعـة   
 وإن خــالـط الـرمـشـٌـن مـكــر ثـعــالـب ِ 

 وكـحـــل بـجـفـنــٌـهـا كــلـٌـل   أنــــــاَره ُ 
 بــرٌـــق مــآقـــٌهــا بــضــوء كـواكــب

 وكــحــل الـعـراقـٌـات لــلعــٌـن فـتـنــــة   
 لـلـنـسـاء الـغــرائــب ِ  ولـــٌـس جــمــٌـال



 وتـغـنٌك إن اغـضـت جفونـاً على الرضا
 مــقـالـة واش  أو فـــحــٌـح َ أقـــــــــارب ِ

 وتـغـــنـٌك عـــن دنـٌـاَك شـّداً ورحـلــــة ً 
 مســافـَة مــا بـٌــن الجفــون وحــاجــب

 عـراقـٌـة الــعــٌـنـٌـن لـســت بــطــالــب ِ
 كـنـوزاً وجـاهـاً أو جــلـٌـــلَ مـنـاصــب

 وإنــً عــــن الـــدنـٌـا وكـــل مـتــاعـهـا
 إذا مــا َرضــت عــٌـنـاك ِ أزهد راغـب

 َزهــِدت بــذي الــدنـٌـا ونـبـح كــالبـهــا
 ألن طــرٌـق َ الـحـق ِ صـعــب المـناكب

 ـلــة تـــاركـاً وأحـبـبـت ُدنـــٌـاِك الـجــمـٌ
 وراء عــٌــونــً نـصـح َ كــلَ ُمـشاغـب

ـْال ً ثـم َ قــدمـت أخـتـهــا  وأخـــْرت رجـ
 ألحــظـى بــشــهــد مـن رضـابـك ذائــب



 فـما زالَ ذاَك الــشـهـد ٌـغـــزو صبـابتً
 ومــازالَ ذاَك الـشـهـد ٌـبـلــً تـرائـبـــً

 ومـازالَ عـطـر الـصـدر ٌـمــأل ُ راحـتً
 ٌـحـدث عــن نـهـدٌـك بــٌــن الـرواجــب

 ومـازال صـوت مـن بـقـــٌـة ِ ضـحـكـة   
 ٌـــرف بـؤسـمـاعـً شـجــٌـاً لـنـاصـــب

 ومــازال فـــً ســـر الـبــحـٌــرة سـرنــا
 طــوتــه عـلى مـحـض مـــن الــود دائـب

 تـقـولـٌـن لـم ٌـحــفـظ عــهـــود مــودتــً
 ومــازلـت مـن عــٌـنـٌــك دامً الجوانب

 ومـــازال أصـحـابـــً إذا حـان ذكــــرها
 حــــذارى عـلــى دمــع ِ العٌون ألسواكب

 (2) ورّزازة الـصــحـــــراء تــشـهــد أنــنـــً
 ـباَحــن إلــى مـــوج عــن الــرمـل نـاكـ



 أحـــن حــنـٌـــن الـطـٌـر تـسـعـى بـغربـة
 لـتـدرك أوطــانـــاً بـعــــزم مـــواظـــب

 وبــٌـــن فـٌـافــٌـهــا أقــمـنـا بـخـٌـمــــــة
 بــعـٌـدٌـن عــن جـلــف بـهـا ومـراقـــب ِ 

 سـمـــاء فـضـاء ال ٌـــعـكـُر صــفـــوهــا
 نــثـاُر غـــبـار أو ضـــجـٌــج مـراكـــــب

 وتــحــسـب أن الــــمــاَء فــٌــهـا لـرقــــة   
 قـــلـوُب عـــذارى أو حــــنـٌـُن مـحارب ِ 

 وأن خــرٌـَر الـــــمــاء جــــزالً وخـافــتـا ً 
 صـهــٌـل خــٌـــول   أو رفـٌــُف جــنادب ِ

 تـلـك الـفـٌــافـً وجـرفـهـاأحـــــن إلــــى 
 (3) تــحـنـو لراقــب ِ ( الطار) قـرٌـب كهــوفِ 

 أُســائــلُ هــل مـــّرْت عــلــٌهـا ظــعائــن
 (4) لخـــولة أو لـــٌـــلـــى بـلـٌـــل غــٌــاهــب ِ



 (5) فـٌهـا نــدٌـمـه( لـلـنـعـمـان ِ) وهـــل كـان
 واكــــب ِ ٌـبــٌـت عــلـى حــظ وســعــد مــ

 (6) وصحـبــه ِ ( الحسٌن) وهـل داَر فـً عـقـل
 خـٌـانـــة   داع   أو نــــكـــوص ُمـــكــاتـب ِ 

 ٌـنـادي عــلـٌـنـا كـل شــبـر   بـــإرضـهــا
 نــداَء حــبـــٌـب   مـوجـَع الـقــلـب ِ ناحب ِ 

 بـــرزازة الـصـــحــراء ِ نــبــنــً مـنـازال ً 
 ن الـرمـل ٌـــمـحـوه انـسكـاب السحائبمــ

 كـــــؤن بــهــا األٌــاُم حـــلــمــاً لــنـــائــــم   
 تـمــر سـرٌعا مثــل ُوصــل الــكــواعـــب ِ 

 عــلـٌـهـــا وإن أبــدى الــفــإاُد تـــجــــلــدا ً 
 أَرقــنــا غــزٌــرات الـــدمـوع الــسـوارب

 حـنـانـٌـك إّن الـعــٌــن َ ســقــم  لعـــاشـــق  
 وأَن وعـــوَد الـــعـٌـن بـــرء   لــنــاصــب ِ 



 لـقـاء لــمـشـتـاق   وعـــطــر لــخــاطـــب ِ
 ولـــٌـــل لـعــشــاق   وخـــمـر  لــشــــارب   

 وذكـــــراك بـالــقــلـب الـذي خـنت ِعهـَده ُ 
 ـبـاتــا ً مـن خــطـوط الــرواجــب ِ اشـــد ث

 امــً تــعـاود ُ صـفــــــَوهـاأال لـٌــــت أٌـ
 ولـٌـت الـذي فـً الـقلـب دومـا ً بـجـانـبً

 ولـٌـت الـذي قــد اسـهــر الـجـفـَن جـفــنه ُ 
 ٌواصـل وصـلَ الــسـهـد أبـلى ذوائــبــً

 بـٌـبـً فـإنهإذا غــــاب عـــن عــٌـنـً حــ
 عـن الـقـلـب والـــوجــدان لـٌس بـغـائــب ِ 

 أنـام عــلى جـرح من الـحب ِ فـً الـحـشـا
 وأصـحـو عـلـى جـرح ولـســت بـتــائــب ِ 

 ولــســت بــجان غـــٌـَر دمـعـً كــلـمــــا
 بــكـٌـت عـلـى مـاض مـن الـعـمـر ِذاهب



 حـبـٌـب أَمــنـــتـــه ُ  ولـٌـس عـجـٌـبـا ًمــن
 إذا خــان عـهـدا ً فــً زمــان الـعـجـائـب

 تـجـنـب مـن الـدنـٌـا وصـحــبــة ِ أهــلـهـا
 أعــدْت لـك الـثـعـبـان فً ثوب ِ صـاحب ِ 

 فـكــل الــمـال صـحـب إذا كـنـت قــــادراً 
 وحــاذْر بـحـال الـضعـف نـهــَش مخالب ِ

 طـبــائـعـنــا من ذي الـبــراري أصــولـهـا
 وتـسـمـو إذا غــذت بـحـــسـن الـتـجـارب
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