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 األهداء
 

 

 000الى        

 الذين حملوا معاناة الناس

 في ضمائرهم

 وترجموها قصائد شعرية

 أمتدت جسورا بين األجيال

 لتحكيها للزمن القادم

 قصة األنسان وصراعه

 من اجل المثل والقيم

 

  
 

 فرقد الحسيني                                                 
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 المقدمة

 

ـ   د   د لي  ل ق  ة المقدم  ة م  ا الر  دشع ي  ا الو  ال الو  ا ة ق  ة  ي     الا  لا  1   
 الذي شمتلز ما اليلرشة ال الغشة  اليقدشة  كثش ل م ا الر  ل الةيش ة اللااا ة الت ة 
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دتقل اهمشة يا الر ل ال الغشة قة الوال الةر ش.و هذ  الر  ل ال الغش ة ت لتة 
ا ة ية ش ةوألا الو ليل ق ة ه ذ  المي ل ي ل   شا لة ال الغ ة  ل   قة الو ال الو 

شسمع  هلو  هيلك مشزة اخلى للوال الو ا ة ق ة ال ي    ه ة ايي ل يس ت شع م ا 
خالل  ا اا ير   ل األو  شلء  ير  ل ال  ل الماي  ل المقر   د  ببر  ل ال   ل  ا    ش    
والي  ارد  خالة الوال الةر ش. رش ع ي  د الو ليل الةر ش. ش ه د يةس ا ق ة 

  األرشلا لل ر ل الل غلضا قل  شست ع قشيظ  القر شدة الكلمل ة ا  األ ش ل  اغل
الادش  دة ل  ذلكو كم  ل اا اغ  لاا الو  ال الو  ا ة يدش  دة  متي ي  ة    ل ه  ة ية    
اغلاا  قي ا الوال الةر ش. وكللم دش. و  اله  لءو  اللث لءو  الةخ لو  ال  زل 

الول لذلك ت  د   مل ول ا ذلك  بد ت ل  الوال الوا ة الل م ض يل  الخشل  
شقتل  ما الو ال الر دشع ق ة الت دش د قل   شقتر ل يل ل الملض ة   ل ر لل رلق ة 
 رل  شا الملضة  الرلض ل  ب د ظه ل الادش د م ا الةلس لا ق ة ه ذا الم  لل ق ة 
مدشية س   الوش خ لغ  ا تالد هذ  المدشي ة   لاقش ل ي ا ملاك ز الم دا الك ش لةو 

ل ش  مرر  لا ق ة التال ش   ال تال    لش  غلش  ل ذل ك رش ع اا الي     ق ة األد 
 الممللسة لكت  األد   كثلة الم للاة قشهل  التر ة. له ل  األرتك لك   التدلش 

الو  دشد  لألد   لء  األخ  تال   له  ل الة  ا  الم اظ   ة يل  ل اس  تظهلل الو  ال  رة  ظ 
قرس   و  ل ب د شك  ا ق لش ل تس    الش ا الال ة ة  شس ليد  األد   األكث لل ميهم ل

 كذلك التل ة ال ش ة  ال شاة الر للرة الت ة ش ل د  شد القل ل للتبثشليلشا الميلخ ال 
ادش ل م   ي ل يل ل األد   و ليلا ي قلش ل ق ذا م ا  قشهل األيسلا  شتليلع قشيوب

 ا  شتثقة  مدلسة ا  شتخلج يلل شد مال  و د ا اا شتيل ل ذلك يلل شد استلذ
  
د ا شيه ل ا  مقلهشه ل  ـ  اي  تت  ل قة مدشية س   الو ش خ وا  يي دمل ت دخل2 

ا  تو  تلي رل   ة م  ا ر  لر  دك  لاو ت  لى الي  ل   ه    شر  دث يك ي  ا ام  ل م  ل 
وشلدق   ا ر  دشثه    ش    و  الي ا  اهز    ة س  ما هل ا  رةظ ه  ل ي  ا     لاه  ا  
ا   داده  و لك   ية م  ا ه  ذ  المدشي  ة الو  ليلةوققد س  ما   رةظ    الكثش  ل م  ا 

  قة م بة ايسلية كيرلة والهل وا شل كلا ا  قرشرل  ما اهلزش هل التة بشل
مظل    ا  ار الب   شا الي ل  ا  م ب ة     لة ول ذا قك ل  اا اد ا ه ذا الت لاع 
ال ذي ل   ش د ا ق ة ش    ملو ال ذي س  ة شي دثل ق ة ر لل تلك ا ش د ل يل ل الس  ية 
اليل  قق واضلقة لمل تقد  وققد التقش  ارد الو الاء ق  لدلية  للس  ال وه ل قا ال 

ليل المال ة ) ا   ماشوة( ؟ قب  تا  لليا  وييدهل اي ز  كتل ل مستقال يا الو
 الدة بلاال اآلا  لد ا   ماشوة و ل  شم وو
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لق د رلك    كلملت  ا    داخلة المس    لشة رش ع ميري  ة زمالا  ة األد   لء ق  ة المدشي  ة 
ولة التكلشة  بيتخل ة ) لاشسل للت مع الثقلقة قة س   الو ش خ(  ال ذي شض   

ل ي ة األد  الو ا ة( اض لقة لك  ية م ا ه ذ  س   ل  لا اد ش ة  قيش ة   ض ميهل )
المدشية التة تزخل  تلاع ك شل م ا األد  الو ا ة ممت د لس يشا   شل ة وو دقاتي ة 
ك  ل تل  ك األس   ل  قو  لي    م  ع ه  ذا الت  لاع  يقل  ا م  ا الو  ةلهشة ال  ل الت  د شا 
 رس    األغ  لاا الت  ة اي ل  ي م  ا ا له  ل ويس  ل اا شض  شة و  شال ال  ل المكت   ة 

س    لدة المهتم    شا      لألد  الو    ا ة الزاخ    ل  ا لا    ا ق    ة      الد الالابش    ةو الل ال
اللاق   دشاو الل الق   لليء  الازش   ز ال   ذي شات   ز  م ل ث   ا الو   ا ة ووالا   ذل ي   ا 

 التقرشلو ما هللا الت قشي و
      

 مالحظات تستحق األشارة :

بد ش د القلليء الازشز  شا دقتة ه ذا الكت ل   ا ا األ ش ل  الو الشة  ه ة ـ   1 
غش ل ملشاتق د و اي ل   د لي اب  ل ل ا ايي ة ت لدد  ق ة ت د شا  ا ا ميس   ة ال ل 

األ شل   هة بلشلة  دا مع ذكل الوليل الذي اكد  لة الكثشل ا و لكا م ع التبكش د 
 با بلاله ل و ليل م ا مدشي ة س    الو ش خ  رةلض ل يلشه ل م ا الض شلع د يته ل 

 للقلد  ما األ شلل
 

السياسي أو الديني  للشعراء بل ما                     ـ أنني كباحث اليعنيني األنتماء الفكري  2

يعنيني هو النتاج األدبي فأنا اتعامل مع المادة الشعرية وأدونها بتجرد أال من 

 0الوعي بأهمية  تلك المادة األدبية 

                                                                     
 الم لة                                                                 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                
 الشعر الشعبي في سوق الشيوخ

              

 دراسة موجزة                                                                                

      األديب الشيخ جميل حيدر                                                                    
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كان لالجتياح الهوالكي المغولي فعله الفاعل في ظهوور اسوباا االنحوالل اللغووي 

.. مما سارع في استحواذ ) الدارجة ( على معظم اساليب لغة الحضوارة العربيوة 

ي قاومووا الغووزو .. وحافظووا علووى لغووة .. لوووال مناعووة بعوون الموودن الكبيوورة التوو

القوور ن بووالحفل والووتعلم علووى ايوودي شوويوخ العربيووة فووي المسوواجد .. والبيوووت .. 

والتكايا .. وكانا ديار ربوع المنتفوك ومجورة ) سووق الشويوخ ( اسواى دواعوي 

هووذا االسووتحواذ اسووتجابة .. وأدناهووا لهجووة منووه حتووى لكووأن مجوور  الفوورات صووار 

المنموونم السوو.ور .. وكووأن نابووات نايلهووا .. ومنع.فووات  لووديها كتوواا هووذا السووحر

شواطئها بعن صفحاته العازفة الموج .. ومواتلم المضوايو والمنوازل المعرشوة 

على جانبيه اال محافل لشدوه ومضواربا  لمسواجالته .. ويجوري نسويا هوذا الونم  

 النغمي الحزين نالبا متوزعا على ثالثة انواع.. ) الموال ( ) الدارمي ( 

) األبوذية ( التي صارت اكثر نماذجه شيوعا  وممارسة . وربما حافل )الموال( 

علووى سووما القصوويدة الفصوويحة .. ل.ووول مقاطيعووه وألحتوائووه علووى جماليووة جهوود 

األسوولوا الفنووي للقصوويدة العربيووة .. ولووم ياتلووو ) الشووعبي ( عوون الفصووي  فووي 

..  والنسووويب .. بواعوووث نظموووه .. والفوووي مقاصوووده .. فالمووودح والهجووواء والغوووزل 

والوصو .. والتباكي على الديار .. وفقدان األحبة .. والعتاا في معاناة الصبابة 

.. والهجر .. والحرمان .. كل ذلك كان من مضان صويانته .. واسوباا انشواده .. 

حتووى لقوود حفلووا بووذكره  مجووالة .. وانديووة .. وتنانمووا مووع اصوودائه دروا .. 

 ود .. ومناطر حراس .. وكان) بيا  ل حمدي (وزوايا .. وسهرت عليه ربايا حد

) وبيووا  ل سووعيد ( )وديوانيووة الوودجاني ( وبيووا  ل مهنووا ( منتووديات شووعرائه.. 

وحلبووات م.ربيووه .. وكووان )بوواا القولووه( )وراس التابيووة ( ) ومن.وور السوووق ( 

)ومقهوووى اموووان ( ) وشريعةالشووو  ( )وعلووووة السووويو (... محاطوووات التالقوووي ... 

...  حتى ندا انيسهم الشانل ولهووهم الودائم فوي متعوة الاواطر ... والتناوا فيه 

 وتسلية النفة .. وبلغة ال.لب ... وكان لجوالت الشاعر المرحوم 

) الحاج زاير ( من النجوو .... ومكوثوه فوي الشو.رة ... والسووق.. اياموا ولياليوا 

 أثره الفاعل  في توطيد نهضته على هذه االرض الشاعرة .. كما كان 

للمنبر الحسيني( ) ومواكب العزاء ( وحفالت األعراس ( أبلغ األثر فوي تنميوة  )

 وتوسيع الوان) الفلكلور الشعبي ( التي تناسبا منه وبرز فيها كل من )النّظام (

) والوورادود ( ) والمهوووال ( الووى نيوور ذلووك موون اهووازيا .. وزجليووات المناسووبات 

يوات  الشوعبية واألحواكي التوي العامة والااصة وفوي ذلوك رمووز القصول والحكا

تنامووا فيووه وضوولا سووائده لعهوود لووية بالبعيوود .. وبووذلك كانووا ) السوووق ( مهووده 
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وكووان ) الريووو ( مالعووب صووباه .. فأنووا حووين تريوود األجتيوواز فووي السوووق مووثال 

فستجد نفسك واقفا امام حانوت الشاعر مال حميد السنيد الصباغ منجذبا اليه في 

يتناوح مع صاحبه ) حبيب العوج ( طيلة نهاره على صوت) فلي  الدهان ( وهو 

ابوورة الاياطووة .. وحووين تموور فووي السوووق عصوورا ستنشوودي مجموعووة )الحمووالين( 

يتوسو.هم )عبيوود الفكوور ( وهوم يتمووايلون )بووالونين ( علوى صوووت ننائووه الشووجي 

المووسنة ... وحووين تقصوود سوووق الايوواطين لوويال  صوصووا فووي شووهر رمضووان 

متجاوبة األصوات مون جوانبي السووق موع دوي مكوائن ..ستأ ذي موجات الغناء 

 الاياطة لديهم .. وكان اشهر مغنيهم ) السيد عباس الب.اط ( والشاعر 

 )عبيد السبع (  ... وحين تعلن لك رؤية )مقهى جاسم الهالل ( على حافة 

)نهووور الدكسووونية (سووويهزي صووووت الم.ووورا المشوووهور )حضووويري أبوووو عزيوووز ( 

تووزاحم عليووه حوووامالت )مصووا ن الموواء ( لووود   صوصووا وقووا الغووروا حوووين ت

)شوووريعة الدكسووونية (واذا انع.فوووا صوووباحا او عصووورا موووع مجووور  نهووور الفووورات 

 تتجاذبك اصوات مجاديو)المشاحيو( الذاهبة والعائدة من ) الكرمة ( والى 

) السوق ( وهي متجاذبة مع اصداء الغنواء وموجوات الميواه المنسوابة  صوصوا 

تووه ( فووي )طرادتووه ( الم.ربووة مجانووا ... واذا رمووا صوووت )الوودافوع ()زايوور لف

الد ول الى ) السوق الكبير ( من باا )السيو ( ستسمع اصوات )بايع الكعوك ( 

الل.يو ) ليو طويره ( وهو يكلكل في ننائه الضاحك البواكي ابودا لجلوب انتبواه 

الموواره اليووه ... هكووذا نمووا صوووت ) الشووعبي ( فووي مدينتووه منووذ بدايتووه وحتووى بعوود 

صحو روح الفصحى لدي على هدي البيا العلمي األدبوي )لل حيودر ( فقود وجود 

 من لدن ابرز رجاله العالمة المجاهدالمرحوم 

)الشيخ باقر حيدر ( نظرة استحسان وسماحة تشجيع .. فمما يذكر عنه انه لد  

مروره علوى دورة نهور )العكيكوة ( يبوا مون )شو  السوفحه ( سومع نغموات )مودلي 

 اور مع نفسه ونسيمات الصباح بهذا البيا الحكمي البليغ التعبيرالنال ( يتح

 ) ارد العب بدنياي ماطالا ايدي .... الفكر والشبعان  امه بمجيدي ( 

فتوقو) بلم الشيخ (وطلب صاحب الغنواء لكون الم.ورا المسوكين فور  ائفوا بيود  

 مرحوم ان الشيخ اهداه هدية تكريم .... وحادثة ا ر  له مع ابنه الشاعر ال

 )الشيخ محمد حسن حيدر (حينما تسلل فجرا الى منزله فوجد اباه يتوضأ 

 فقال له :  

) اين كنا ياولدي ( فصما األبن لكن والده الشيخ اجاا عنه )نعم كنا في بيا 

زق الغنوواء وال.وورا زقووا ( وكووان يعنووي بووذلك بيووا ) ل حموودي ( .... بمثوول هووذه 
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بعد انتشار صوت الفصحى فوي )عكواظ الرحابة تواصل نموه رنم تضائل صوته 

السوق ( لكنه مع ذلك فقد تري لنا موروثا جليل القيمة موفور التنووع . بعود هوذا 

العرض يجدر بنا ان نشير الى نماذج األشتشهاد محاولين األلماح الى فهوم حالوة 

رؤية البناء الشعري لد  الشاعر الشعبي ومن  والل متابعوة انلوب اعمالوه نجود 

 والبساطة هما جناحاه الى ال.يران . ان العفوية

 لنستمع الى هذه النماذج الثالثة من ) الدارمي ( لبعن النسوة . 

اوال . )هذا الضعن هل جاي ينعيمه رده ... روحي جدحهه ازنير  وافن تبوده (  ان 

النظرة االولى  توحي الى وجود رؤية قصود فلسوفي فوي البيوا الشوعري ولكون مون 

وية الصادقة والبساطة في التعبير فق  ... وبغن النظر عون المسكد لية نير العف

الجنة والعمر والتحصيل , فربما نجود ملمحوا علميوا محسوسوا فيوه .. لكنوه جور  

في سياق العفوية والالقصد مثل امرأة تعتز في طوقها الفضي عن البيوع قبول اوان 

هول ( ومووع موسوم الثموار )موابيع طووكي والملجو  بالناوول .تسوعين ليلوه والمبشور ي

بساطة هذا البيا اليالو مون قيموة جماليوة فوي التعبيور ... وحوين نسوتمع الوى قوول 

امرأة ثالثة تااطب )مزرعة شلب ع.شان ( مرت عليه فاتاذته مجيبوا لهوا لتفورغ 

له عنها في هذا الشجن الحنيني )ياشلب ياع.شان حن وانحب وياي .... انه اعله 

نعورض انموذجوا ثانيوا مون االبوذيوة فوي هوذه ولفي الراح وانوا علوه المواي (   ثوم 

 االبيات البسي.ة النظم البليغة المحتو  .

 علي عزة السلوه من يسلني

 وصديا بغمد هجري من يسلني

 شكل عنك الشاما من يسلني

 اجابر والدمع يغلب عليه
 

 

 في صوت ا ر نستمع الى هذا القسم الجمالي بمعسول شفاه الحبيب

  

 نتصاحييناهي اقبل ارشادي وا

 جذا من شاف شاصك وانتصاحي

 وحك سكرة عيونك وانتصاحي

 رضابك سلسبيل وعذا ميه
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 وصوت ثالث في هذه الصورة ال.فولية التي يتمناها لكي ير  حبيبه فيها 

 يناهي كون شمامه ولجفاي

 بديه وبهذي لساني ولجفاي

 ابجميع العلل عذبني ولجفاي

 العلل تبره وجفاي ايعم عليه

   

ر ينتصر فيه صاحبه مزهوا على عاذليه , متحديا نيهم في اصراره وصوت ا 

 ...على هواه ومعاشرة الحبيب وقد احضر لديهم اثارة لهم وتحديا

 

 هذا البيه جنتم اليميني

   عذر الفادبيكم اليميني

 لون تجتو يساري اليميني

 ذاي  نه الهوه نالب عليه 

 

لنكمل صورة التدرج في بناء ومن المستحسن ان نستعرض لكم بهذا االنموذج 

هذا الفن )الشعبي ( لد  انماطه الثالثة المهمة )الموال ( )الدارمي ()االبوذية ( 

.)..التي هي ثوابا عمارة الشعر الشعبي  )الموال    

  

 

 يافاتر اجفان رين في جدامك دون

 اشجيلك الحال نيرانك بكلبي دون

 ماسمع لنداي كوطر والضفاير دون

 بي من المصايب شااتميا حيران كل

 وال.فل لوشاف ماشافا عيوني شاا

 والشاا هيهات يرجع ياوليفي شاا

 ون ياكلب ون ولفراي االحبه دون 
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بهذا الملم  االستعراضي الااطو نرجو ان نكون قد وفينا الحركة الشعرية 

..الشعبية بعن حقها في مدينته  وربما اسهمنا بقس  نير يسير في تثبيا  

دراسية له لمن اراد التوسع والتحليل والمتابعة في موضوع هذا مالم  منهجية 

..البحث  ؟ومعذرة من القصور المستعجل    

 

الشيخ                                                                        جميل حيدر                           

                                                                                سوق الشيوخ
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 ماتارات من األبوذية

 

 

 

 

الجنوا هو)لون األبوذية( فهو القصيدة التي  يف الشعبياشهر الوان الشعر من 

وكثيووورا  المناسوووباتناسوووبة مووون  كووول م وفووويتووودور علوووى السووونة النووواس يوميوووا 

بهذا اللون من الشعر ويتغنون به .حيوث يتغنوى بوه الرجول والمورأة  مايستانسون

فووي عملهووم وفووي ليووالي السوومر.ويتالو بيووا األبوذيووة موون ثالثووة  سووواءعلووى حوود 

 المعنى وينتهي بقفل تنتهي قافيته بياء وهاء وعلى ماتلفةاش.ر متحدة اللفل 

ر هوذا الفون اكثور شويوعا مون سوائر فنوون االدا الشوعبي , ويعتبو) بحر الووافر(  

,ففيووه تتجلووى البراعووة وقوووة السووبك ,وقوود اسووتادم هووذا الفوون فووي الغنوواء الريفووي 

 لفهوويمن علووى االحسوواس  واضوواف عنصوورا حيووا الووى عناصوور الغنوواء, وقوود علوو

البعن قديما سبب تسميته بـ  )األبوذية( من كلمة مركبوة مون )ابوو( أي صواحب 

األذية فيكون المعنى )ابو األذية( ,وقود عثور علوى ما.ووط قوديم عوام  و)ذية( أي
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م يرجوووووع تارياوووووه الوووووى ثالثوووووة قووووورون ويضوووووم مئوووووات األبيوووووات مووووون 1967

األبوذية,والموال,والعتابة كتبا على ابيات األبوذية )ابيات أبنيه( وهوذا يت.وابق 

(كوان مع رأي األستاذ حمدي الحمدي فوي هوذا المجوال , حيوث ذكور ان) االبوذيوة 

بووه  ن.قوواوان مدينووة سوووق الشوويوخ هووي اول مدينووة فووي األصوول يسوومى)ابنيه( 

  اللوونوعلى لسان شاعرها حسين العبادي ثم ظهر العديد من الفرسوان فوي هوذا 

وكتابتووه الووى الفوورات األوسوو   تداولووهانتقوول  بعوودهاجنوووا العووراق تحديوودا .  فووي

وفووي هووذا العراق. فوويواصووب  اللووون األكثوور شوويوعا موون الوووان الشووعر الشووعبي 

الفصل ندون فيه ماتارات من هذا اللون , لشعراء من اجيال ماتلفوة فوي سووق 

 الشاعر حسين العباديالشيوخ ,نبدأ بالرائد في هذا اللون هو:
  لخا شلتما  ا ل رة  تلهاهذا أول بيت قاله/      

  يك ك  شش تتسلا  تلها
 رمل  ت يهل  و كك  تلها

 غضا  يشلايهل  لي  سلشا
*** 

 كرل ة اقلاك خالية  لر ة
 مملل. غشله   لل د  لر ة

 ولخص رل  دخ لي  لر ة
  بمله   ايتظل  ا   ا يلشا

 الشاعر/ الحاج سعود عبد العزيز النفيسي
 

 شيلهة ك ا وملما  ل ةلك
  دشا   هذا السلية  ل ةلك

   مشع الالل يذ ية  ل ةلك
 الالل ت ل    ةلك اشا  يلشا

 
*** 
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   ايلشا  سلديملتدلي او ل

 اغذاي الرزا  هم مة  سلدي
  كش  اقتل ر ل  رلك  سلدي

 تم   تكّ ع ا ت   ال دشا

 
 

*** 
 

 شيلهة اب ل الولدي  ايتا رلرة
  ذ  ما ولة وخرك  ايتا رلرة

  رك سكلة ايش يك  ايتا رلرة
 لضل ك سلس شل  يذ  مشــا

 
 
 
 

 
 الوليل قشرل الموللي

 
 ليا ردل الم لل   اليا ديا

 يا ال ةيا ال سشاا  اليا ديا ل
 ليا ر لا ايلل رديا  اليا ديا
 ا ـــــــــــــلة  دت د  شيا اللدشا

 
*** 
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 سة. دماة يلل ال  يا مرل 
 يلل الش ما و ا ش   المرل 

  شلمذه  لث  خـــد  مرل 
  سةك دمة م لب ا  شل دشا

 
*** 
 

 ايش يا ك ل اولقا وتمية
 ايذهل يكلة  دلشلة وتمية

    شتج شل رة وتميةايه 
 تميشتة الذي شرا  يلشا

 
 
 
 
 

 
 الوليل الرلج قزشع ي د  الخلبلية

 
 اقليشا يلل ردل  مال شة

  الشد اللق ا كل لة مال شة
 وة  سليد مع مار  مال شة
 ل شــــــــا قة ل شا اوت ا لشا

              
*** 
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 ا ة اقلك ا لمل ادمش ا شلارلي

 ي س   كل رشا تيل ما شلارل
 وخرة كلما اشو قا شلارلي

  يا مش  ا س   قلكلك الشا
 
*** 
 

 مل   الدمع يلل  يل  ل سلل
  سمة ملشةشد  الزاد ل سـلل

 الولم  م ش لبا  شل  ميسلل
 يسل اشكل لا ار الا لدشا

 
*** 
 
 
 
 
 

 لب يةسك ا سل    شا خالك
  دتكوة لايد اليل  خالك

  ل  سه  الاسل  رولك خالك
 ا اسهل  الميشاالوملتا ارا  م

 
*** 
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 الةلج ميك شال  الالش لشالي
 ا س ا   ة ا يشية اسهلا لشالي

 رل  مثل الشة ج ا ّرل لشالي
 ملشدلي الي لة ا شل ي شـــا

 
*** 
 

 شولم  رية ل لشيك  دشيك
  ر   ستلقة يت لتك  دشيك
  رك الملتضل رشدل  دشيك

 الي   وملتتك رل  يلشا
 
 
 
 
 
 
 

 وملي)ا   ماشوة(الوليل  ماا ماشوة ال
 

 ا خدل  راد يلشهل سلة ما سلة
  وة  ا ا د ق ك المتا ما سلة

 لهل شمة مرمــــــد يشا ما سلة
  لـــــــــهل لرظ الش سدية الميشا
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*** 
 

  رك  شة يرل م سل  سشيا
 الك رث  لكلشــ يا  سشيا

 الك رسا الي ة ش سة  سشيا
 الة  ال ية الك  اليلل الشا

 
 
*** 
 

    و رةيا  لك يشاالك رل
  لك  سهل  تلمشية  لك يشا
  لك هّ د  لك   ل  لك يشا

  لك م  د   تتمل . يلشا
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 خ ذ ا ما دل  كل ة يلل ش  
  تضل ادشلليا دز  يلل ش  
 اومل  لل  سالمتيا يلل ش  

 يلل الرد ا ايرمل أللا ال  شا
 
*** 
 

 لل ايو  يا  ملل ش  التلة  
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 وكثل كل ة رلكلا اسالة  لل اي
 مثل اشــــ   شللاولك  لل اي
 يلل سليا  ت لدلية الميشــا

 
 

   ش  ا د  دمع للداي ش لشا
 يلل كو. اليرشل الرمل ش لشا

  لاسك ل  ايظل  ايضلي ش لشا
  ثلى لردي  ه اك امرش   شا

 
 *** 

  اد مستير. الديشا  لشملا
  زتية  كم  ادك يسما  لشملا 

 غلش  الول  شل الة  لشملا
 غلش  ال للرد مليلد الشا

 
 
 

 الوليل الملا مساد اليلوة
 

 ر ش ة ما زغل سيك  لا لي
 مثميا اثشل  ل ستا  لا لي

 ي   تيسا لز   ةة  لا لي
  يسش  اتملضاك مل شا ادشا

 
*** 
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 شل رة للش دج رشل  دشا

 الا رية   ثشل الو ك  دشا
 يلة  ا   لز   اكضشا  دشا

 لك شلة كثــل قضلك يلشاا
 

  لا شخل   الوليل سا د اليةشسة
 

 
  ش  القل   القل ل   د اي
  اكت  لل  يتا اوةلي  د اي

 ايا كل رشا او  شسا د  د اي
 ما هظ  المرل  الرلل  شا 

 
 
 
 
 
 

 المال رلل. الرثشل الرل شاو
 

 اومل ايت  يلل ل رة  دالي
 مرشلي للاد  تللة  دالي

  دالي د د ملتضل دالك
 ا يزلها شلا  غلا  الميشا

  
*** 
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 متل يشوة شلذ  ش ش   شهلا
 ال  الشر ة يدل شيال   شهلا

 ر ة ال اد  ا هذا ال ك   شهلا
   ا زشا ا  ا شرمل لدشا

 
*** 
 

  س ا ما لوش. الدمع ش ة ا
 الل ع  للضشج ملضيش  ش ة ا
 اللدته  ي ا الل  شلي ش ة ا

  ة ية ا ش    كتة ضلك  شا
 
 
 
 
 
 

 الوليل ر ش  الا ج الرسشية
 

 خدك  ل يلل ال لد  ال اا
  يلشك اهل ش كل ة اذ لا  ال اا

 ي رـــة زاد شلمدل ل  ال اا
 شة   رولي را  اي ة يلشا
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*** 
 

 رزية ايلشك ملش  ل  يلرلي
 اس  الالمية ا  دك  يلرلي
 ت ل  اليل  مستل   يلرلي

 لشلة  الي   شوهد يلشا
 
 
*** 
 

 ا ا الش  رد  رك اللة ت لّ 
  ل كل ة الشس ك الضاا  رد 
 ايودك لشش س دك قلد  رد 

 سلاك  ل  تلشد اتا  يلشا
 
 
 
 
 

 الوليل  لس  مرمد الر لمة
 

 يةلية  شة الة مه ا  لة ل ب
 ادا ي  للالل كلهل  لة ل ب

 ملية ا رلل ما ش كا  لة ل ب
 ا رللك شللك ا  ال رل  شا
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*** 
 

 زملية اول ا  لوية  الولة
 تا   التا  ضلشع  الولةا

 مثل السلب يد خللا  الولة
 شكلا اغيشك لا اشد  خلشا

 
*** 
 
 

 ا ر ل اه اك  لتةية  يلمش 
 كل  يشا كل ولم   يلمش 

 تلاية اليل  رة اموة  يلمش 
 س ى ث   الر ل سلتل يلشا

 
 
 
 

 رسا الوشخ م سل
 

 ارمدية  ة ل  ل الاهد يل لل
  د رل ما ر لل ال رل يل لل

 شررل  اد  شلك يل لل متل
 كضا   ل اله ى  ل رة وهشا

 
*** 
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 ت شل يللضة  الوش   ش لا
  تملكز هظ   للددل  ش لا

 اي لا اليذل ييد   ل   ش لا
 ييد هللا الكلش  اشا د الشا

 
*** 

 اهال شل يسش  اللشــ. شللمل 
 يلل الو ه ا خد  ال لد شللمل 
 ال لد شذ ل شرلر  رشا شللمل 

  لا ارتمل لشا خد  اومل اب
*** 

 ل رة اسيلا المةللك يسيها
 الي اش  شله  المثلة يسيها

 ا ملل الولل  ار ل ة يسيها
 ضلاا  دت د السشل هشا

 
 
 

 الوليل المال  لدل ر ل   الس ز
 
 

 يلة يزة السل   ما شسلية 
  ردش  ا  مد ه لك ما شسلية

 وكل ييك الولم  ما شسلية
 ا ل ل  الدمع ش ل  يلشا
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*** 
 يشة امتشمك ملش    سل د

 ام ذشية شسلهة الاشا  سل 
 ما   دك غدش  ايلظ   سل 

 ا د س  الخشل  اشضشج  شا
 
*** 

 الر ل ك  ل  دشيةع يداملي
 تظا اشلشا ال لسة يداملي

 شولم  سكي ا ال  ل  يداملي
 او كا ييدي   اد تيود يلشا

 
*** 

 يلل   يل  سلهة الاشا ولمل 
 مل موا  دتز د  ما قشا ول

 وك ل  يــا اذا دكش  ولمل 
 ايس ش  ا  د ر ش ة  خلا  شا

 
 

 الوليل ي ل  الرلج اسمليشل
 

   ش ة ملت   ي ضة ومللة
 غد  شميلي ملت رل ومللة
  يا ال ــي  الاذش ة ومللة

 رل  ول ة  يلل ال اد  اذشا
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*** 
 

 دما دمــع ال شل ة سلل  يهل 
 يلشك اكضة الامل رسلا   يهل 

 اذل  الومل    يهل ه اشا ال
 ملخذية اله   غر ا يلشا

 
 
*** 
 

  اا ي رة الخيسا مللات ا 
 يسل  ش  الالشضة مللات ا

 ايـــا  شا يد ي مللات ا
 يتل ة  ي ردش ة الخلا  شا

 
 
 

 الوليل مرمد  لس  المهيل
 

 ارل  ما ش   المةللك  يلما
 ما اذكل  اش ش. ما  ةة  يلما

 الشيلوـــــدية وكللا  يلما
 اختيك  ر لشتة ترا  يلشا

 
*** 
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 قتك  ا ل ب كل ة  اللشلقا
  لةلية السك  ميك   اللشلقا

  شا ال شا مريا  اللشلقا
 ش شا  ايلة الذاتا  قشا

 
*** 

 م زل  لله   م ل د ملوش 
 ارمدية   شة الشا يكل ملوش 

 القاية ما الديلسا  ك ل ملوش 
  شل مشزاا ر ية ت د  شا

*** 
 شمشيةهذا ال شا  يت  د

  يذل دقلد  شك  دشمشية
 ل ا ت تة شسللي دشمشية

 هذاك  يا اله ى غلل  يلشا
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 الوليل الرلج رسشا شلسل الا لة
 

 كتل ك ما لةلية اهالل هلكلا
 الك ثكلا ا ضمشل ارولي هلكلا

 يلول ذ  رس  ل  لا هلكلا
 ش ش  ال لد ارسا ما  لشا
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*** 
 

 اموة امكل ل تلايةيلرل  
 ا لد خلة يد اية تلاية
 تلل  الم   شدهلية تلاية

 اررا ما شمل ولم  يلشا
 
 
*** 
 

 الايلد    ع للل لل  ال ل 
 ايشّد ل  لةلية الك ا  ال ل 

 يد ي يش  ا ش   شل   ال ل 
 ايشلا  شا مثل مليلل  شا

 
 
 
 
 

 الوليل سلشل الالة
 

  لش ة اومل ار  الاسل مل ا
 ايلا دل ا د   مل اس   يشية 

 ش للش ل   رل  اليزل مل ا
 ا  ة  اوتكشلا الرلل  شا
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*** 
 

 ايل   و ك مر   ة شالية
 اقز ملي    اتخشل شالية

 هلة الدمع ملخ را شالية
 يلل اللة  لل رل ور ا يلشا

 
 
*** 
 

 تلة و ك الشمسية يلد مسالك
 يةتية ل  اـــد  شلك مسالك

  رك زلةك بس  للم   مسالك
 شع اش ل ل المظل  يلشالر 

 
 
 
 
 

 الوليلالمال ي د  الرمدي
 

 
 اوهل غشضا شيلهة ما كلاهل
 زيل ل  ترد يية ما كلاهل
  ة ا الاشا يش  ما كلاهل
 قال  هللا تض ك ال سا هشا
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*** 
 

 كثل ي رة لبش ة كلمية
 ا زيل لا الي اهة كلمية

 يظل  الر ج اثللي كلمية
 ا اسمها لما يما يلشا

 
 
*** 
 

 دتيلودية يلل رولي مدلي
   ش   ر  دمع يشية يلل رولي
 ت ا  الضاا   ة قة يلل رولي

 ومملل الضاا ل رة اتمشل  شا
 
 
 
 
 

 الوليل ي شد ساشّد الظللمة
 

 رشلة  و ة ال اشية تلاداي
  دتق ل امــــديها تلاداي

  ر  مل ر  ايا مسلشل تلاداي
 اوادك  لاي شهل اليظل  شا
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*** 

 الل    ل ااالشد ال    س ي 
 يلشا  شر  دمع الاشا  لل اا

 ايا اللة يلشا ا  كا  لل اا
 وش ة  اله   مرل  يلشا

 
*** 

 لش  الم   الة  هل رلل شديا
 يم    ديمد لل شل شديا
 دسشد  ك ل ا  ل  شديا

 وكل لليل  ل  مدش  ادشا
 

 *** 
 تسال ده ا يللي  لد اي
 اس ل دبل  ييدي  لد اي

  لد اي شك ل هللا كل داء
 س ى داء الك ل ضلشع يلشا

 
 الوليل  لس  مرمد السمشرة

 
 

 رشلة  سماة  و قة تلادا
 شخة ا   يد المرت  تلادا

 ايا اومل  ز  ما اشلمة تلادا
 يلشا مس لا  ش ا  لدشا
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*** 
 
 

 هلا شلة يلشك الكل  لشالي
 ا ّ ة   ي ب اكضة ايلشك لشالي
 ايا الم ي ا  ايتا رل  لشالي

 ا  مرش   شــــــــــــاهلش   ال ل
 
 
*** 
 

 يررتا  ديةع  شل  يررلي
 سكلل  اريا  ه ا  مل اد يررلي

  ةلية  رل  يرة مش  يررلي
 يرشـــــــــــــــــــل  داثل يكلد  شا

 
 
 

 الوليل ي ل   لش  ال ل لي
 

 هلا شلة ا همة  شلي همش 
 يدل   يا يلشك ايتقد همش 
 او قك شليةل  للضاا همش 

 ل موش  اول ا  شا   ل ل
 



 35 

*** 
 
 

 رسلقا الدهل  لل ش شا  للدال
 كضا   دل هتش  الرةل  للدال
 لاب الرلل كل  الخلة  للدال

 اهل هللدال و ور ا يلشا
 
 
*** 
 

 مل دالع يلشا الش   وةتل 
 ش   ماشوة ما الشلب   وةتل 
 لوة خد   مسك لل اد وةتل 
 الك ل  ديتك ل رــــــــك وهشا

 
 
 
 

      قزشّع الخلبليةالوليل م
 
 

 ام ش  خل لي ملش    سل 
  لش ة ململا  ال ك   سل 
 لدتك لل ل ب اترشل  سل 
 ش ش  ال لب ل  ملش   شا
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*** 
 

 رل  مدلي وب  ّل  اد ودهلا
  ثشلا   يلشا را  ودهلا
 ولدهية زملية ول ا ودهلا

 ما اس لةها تو  اليلل  شا
 
*** 
 

 ودك ول   وي را و  شليا
      شيا و  شليايلل الخد

 ير   ايلل الي اهة و  شليا
 رو  ملرو  ا   ازل ة الاذشا
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 الرلج  الد رلت  الا لة
 

 
  شيا الما كل   لسلا  دلة

  س لة ضش  كل ة ايلشا  دلة
 ا اال  الملي ارةل  شل  دلة

 ركمك ل رك  ل ة يلشا
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*** 
 

 ولاشك  لألخذ كل ة  قل  شا
  و قا ايلل ال مل ر ا  قل  شا

 لشش األضرك ا   ها  قل  شا
 شر  ما الظهل  ايل   شا

 
 
*** 

 ا كل ة الزشا ار يا  قشلّا
  س ي اظالل ما يشية  قشلّا

 رتل الملالة ش قة  قشلّا
   ع  شلي مدلي غو   شا

 
*** 
 
 
 
 

 تك  ا د  دم ية ملوة  لة
 مزميا ا ل ب كل ة ملوة  لة

 ملوة  لةركش  اليل  كلة 
 د   اشسكا  يشية الهلج  شا

 
 
*** 
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 ميه  اليلب ميك  ميّاللة

  لب مزما ا كل ة ميّاللة
 ه ش   بلا سةلل مّياللة

  ر   ا  ل زملية رشل  شا
 
 
*** 
 

 م تا الروم   شه   يلخش 
  كل ة ايال  ما يده   يلخش 
 دقيهل ال شا ما  لك   يلخش 

 ا لها ميشا ملضل مكا لشا 
 
 
 
 
 

 يل هالل رسا  هش الول
 

 
 لس لة هلك اخذ لة كتل   شلك

 ترلا  تقل  سل ال شا  شلك
 الشدك ل  ررتلا   لع  شلك

 تكلا اهالل مولة يللميشا
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*** 
 

 الاسل  لللشج  ك  الضشج ولاي
  خلة اشا  يلل المخل ك ولاي

 اي لا ايتا لايد الملي ولاي
   تلك ملي   هة ا شا ادشا

 
 
*** 
 
 خمسشا يلمليمضللة ما الامل 

 مثل م ي ا      لع يلملي
 هلي اتك ل   شا  ذشج يلملي
 ما اسل   اد ملمش ذ   الشا

 
 
 

 الوليل ش سة اللاود
 

  د ش   اقتل  كل ة  دسلع
 يلل اللة دخ ل ميه   دسلع

 ه اه  داش ددلة  دسلع
 مثل لد  األقلية  قتك  شا
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*** 
 

 لاب الةلب ما ل رة  شلها
  كتة  شلهارزا   يلل ما 

 رل  ا ل  شخة ميه   شلها
 ما ال لي ا ك ل خدا  الشا

 
 
*** 
 

 شرلر   لي  الالشا لهليا
 الي اش  يا س ا قه  لهليا

 ملها    يلة رللا لهليا
  لا ك لة ا ش   الهلومشا

 
 
 
 

 الوليل رمدي الرمدي
 

 ييدي ا وخص مر   ة يالما
 ما او قا  ا وم  تض ي يالما

 يالما يالما اشاذ  ا ل رة
  ه  ل رة  ايز ميهل يلشا

 
*** 
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  هكيا  للم د   ا تلشيا
  ب ليا المالما   تلشيا
 ا د ملش   كليا  ا تلشيا

 يهديا  الرشل يديا س شا
 
*** 

 هل كاد  شالهة دمهلشيا
  يلشهل ما ال شل ة دمهلشيا

 يلل ه يج شديشا دمهلشيا
 مدا  اضا يا اي  كا س شا

*** 
 يك  يشيلك لشلة مليّملا

 ذ ل ي دي ا  دادك مليّملا
 يلدتيا الي د  مليّملا

 س اية اهلة  سلاهل ايتقل لشا
 
 
 

 الوليل كلظ  ارمد اليداة
 

 شل رة اما ال  ة  الي ب كةلي
 ا ة  دتي س  لليل  كةلي

 ال رل ميك ش د الذا  كةلي
 يض. مل لأليلء   لا لشا
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*** 
 

 شكل ة اي   رلل ه   يده 
 يده هذ لا ال ايد ا خلي ا  

  ثشل  اخ اا  لي لة  يده 
 ل ا  لليلش ا ور ا يلشا

 
 
*** 
 

  رك الملتّخذ ملدً  د شا
    سل الكت  كل ة  د شا

 ي اش  دهلي ملتهزية  د شا
  يا اومل ايلّ  ر لي اشز د الشا 
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 الوليل ي ل  قله د الساشدي
 

 
  رك ال ل بشلما شوةايّا

 ملش    سمة شوةايّا الملا
 اوملشد الدمع  ةية شوةايّا

 شر  رتا ا رض ل الوم   شا
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*** 
 

 شر  دماة يلل ال  يل  ي لا 
  رل  لهل الرزا  للي ب ي لا 

 الديشا اومل اك ل اته ا ي لا 
 كل  م تة  درلل  ساشّا

 
 
*** 
 

 تدلي ايتا  دشخةلك  للرلل 
 مر  ملك  ش ة ما ايخل   للرلل

 ل را ارتللش   للرلل وشاا امخ
 لكش  اللا   شا ي دا  مشا 

 
 
 

 الوليل الرلج ي د اللس ل الالم د
 

 ا ا رتل يدم  الر     رش 
 األمل يرلً يلة مكت     رش 

 اتا   التا  لورش    رش 
 شالش  ملشةشد اللـــــــ    شا
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*** 
 

 تلاد  رللتة   شا لداهل
 سرل   شاللهل  يلس  لداهل

 لم  لداهلهلذي قلرة الو
 قلب ولة الشلشد  رلل  شا

 
*** 
 
 

 كثل همة شالهة اليظل يلملي
  دشخةلك هذا الالة  يلملي

 اذا رلمك ردك س اشا يلملي
 ايا ا شليل  شررل قلب لشا

 
 
 
 

 الوليل مال رلر  الوشخ  اةل
 

 رس ل  اللشللة ما كضلهل
  دشخلص وتلهل ما كضلهل

 الل ل ل  لع  شاا ما كضلهل
 يا وه د مشا كالما سيد
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*** 
 

  ل ب الكل  ما قلكلك  ل ل 
  ما مثلك  ذ   ه ا   ل ل 

 ييد هللا يدد س اشا  ل ل 
 ييدك  ل  خل شيسد يلشا

 
*** 
 

 ايتا ميشا شليلهة  يلمشا
   شّة ولي  لشلكك  يلمشا

 الخرية    ا   رضيك  يلمشا
 اغةا  ما ارلج كص ادشــا

 
 
 
 

 ال لشةةالوليل السشد هلو  السشد مرمد 
 

 س   دماة دما ام شل يلل ال اا
 و ل  ةشلا ما يشية يلل ال اا
 ا ة  ارــــــــد ش ل لية يلل ال اا

 مرل ــــا اشك ا مثل الرلل  شا
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*** 
 

 ول ي ا رةرة اكتل ة وملهل
 تي ب اهل اله ى اوتكرد وملهل

 لـــ ا  للي ب شتالش  وملهل
 ير   ايا الملاضع تهز  شا

 
*** 
 

 ملدل   للل ب و هلشل   ال
 يلل ال رولي يلل اله ل و هل

  الاة     الء اش   و هل
 الضلل مسية  يذ لة اشل    شا

 
 
 
 
 

 الوليل رلمد  دل اللاود
 

 كرا  شا زملية  شلميا
 ش شية اتلك  الدي  شلميا
 يهشتة ولع كل ة  شلميا

 ضل ع الردل دتسك   دشا
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*** 
 

 و كا ييدي   اد تيود ش اولي
 لرشل كم  اموة ش اوليتلك  ا

 تكّ ع دامية  يرل ش اولي*
  ايا ا ل ة  رل  تم ج  شا

 
 
*** 
 

 لشا شاش ا مر   ة تلاما
 ي ل  اللدة ما ش زا تلاما

 مشلا ا ــلك ة اليلهة تلاما
  ا د   ما شمشل اتمشل هشا

 
 * الداما  ال اوة همل ملرقل  الولاع

 
 
 

 الوليل رمشد قله د الم و ش
 

  يشا ادما  لاهل كل ة ايلل ال
  كضة اللشل هل  اك ة  لاهل 

  لي ية ال ي   لشع  لاهل 
  كل ملشلله  شكر ا  شا 
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*** 
 

  ةل كل ة ما اخ تة ملشميه 
  اــد شزي ا كةلشا ملشميه 

 ي دي ال لا شزهة ملشميه 
 ذ ل  ار . هتش  ايلل ال  شا

 
 
*** 
 

  شا ار ل  كل ة  شا خالي
  شا ال لي  اشسد ا خالي

 شولم  ك ا  ةك   ل خالي
 اشــــــــــدك ملش شا الخلل  شا
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 الوليل يلة قله د الم و ش
 

 
 ما مثلة  د  الدهل  يظل 

  ايا رل ا ا ادل ملضشع  يظل 
 اذا ايهج ميلهج ضاة  يظل 

 الل له  األذلا الم   الشا
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  *** 
 ق ل:كت  الل اخشا الوليل رمشد قله د ش

 

 ملتدلي ا اولي الش   شلاد
  دشا اليل  شل   وهل  شلاد

 كتل ة اومل ا  ها ايلشك شلاد
 بسل   ا شلك ل  يقرلا  شا 

 
*** 

 الوليلالسشد ش سة الك  ع
 

 شل رة اا ر لتة  اا شلتلي
 هلي  شللي اش  د   شلتلي

 اك ما  ل   دب الر ل شلتلي
 رشا ما ولمتة م رشل  شا

 
 
 
 

 لة الاشدالوليل رسشا ي
 

  شا ال للش الدالك شملهل
 ل رة الو ك ل رللك شملهل 

 يللك  للكل  شسال شملهل
 شضل دا ي لمل اتا د ا الشا

 
*** 
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 دتسبل اول ا الرلل ملرلل

 مل اا ادشلله   ار ر  ملرلل
 شا د الدهل  للخالا ملرلل
  دتل ع اشل  المض  هشا

 
 
*** 
 

 شله  المثل كل ة  اليداما
 األر ا  اليداما يلل اقلاك 

 الة  سةا يلشه   اليداما
 مو ا  قلاكه  شرا  يلشا

 
 
 
 

 
 الوليل ر ا  ي ولا الاةلش 

 
 

 امكمش  يتخة  اضلي ملهلد
  رل  الل ج يية ا د ملهلد

 شهددية زملية  اد ملهلد
 اشه ا  ايا ال اد هدا   شا
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  *** 
 

 يرد  سش قيا ا  لشج رداها
  غل    شل الم لكع رداها

 ـل غشل رلدشهل رداهلال ـ
 رق د  ش ل  الثللا   شا

 
*** 
 
 

 شخل   اردبلء  الوالاء:

 الة  ر ل  كل ة اوكثل ميولة
  يلشه  شر  دمع الاشا ميولة

 مياية الملا ييك  كم  ميولة 
 الش رلية المضشةة اشما يلشا 

 
 
 
 

 الوليل السشد يلة السشد كل 
 

 هضشما اتضاضع ما ال ك   شالل
 الكل   شالل ل  سهما ش ل 

 ا ل ـــــــــل ملاك ل  خ  شالل 
   لاا ما الكةا سه  الميشا

 
*** 
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 شدهلي مالق  لشلك ما اضرلك
 لاش   ماديك  شا ما اضرلك

 ش ل لية الرزا مك ل ما اضرلك
  ش دل ضركتة ا رسل  ب شا 

 
 الوليل ي د الرسا ويلع الزهشلي

 
 غلش  امد ها ا ديشلي  شهلي   *      

 ل شلا ا ملي  شهلي لد     ا
 شالهة اول ا ا مع هلي  شهلي

 ا ـــــــلة الية   الرللا لدشا
 

 دما هلي رلشيا  دهلي
  زشدك زاشل  ل رة  دهلي
 ادشل ا لرتة  ا را  دهلي
  ذ     دوملتا اترشل  شا

* يس  هذا ال ش  سه ا للوليل رسا خضشل القرل  قة كتل  مر ل  مضشاة قة وال   
 س   الوش خ

 

 الوليل خلة سل   الزلكلا
 

 
 رس تك ايتا لة شميا  لشسلل

 ما او قك شةتل  كل ة  لشسلل
 اومللك ملخ ا  دمك  لشسلل
 ّّ  قلد مل  يةتية ا  شل سّة
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 الوليل رسا ي د الهلدي الخزاية
 

  ة ية ادم يهل ما د  شللهل
  ل رة داش  ا همه  شللهل

 الولم  ما يظل رللة شللهل
 ل لزشارسل   كلل هلي اك 

 
*** 
 

 رزشيا الل ب ملولق  لرلهل
 كاش ا   للردل ت را لرلهل

 اظا  شّا لهل شمكا لرلهل
 يالش  لللرشل اتو ة هشا

 
 
 
 
 

 الوليل رسا ضش   والش
 

 
 م لل ملشهمية الم ل ميرل 

 مش  ملشضلية ال اا ميرل 
 هدة   سلرة المشداا ميرل 

 ثل   شللتلشد ال اـــــــــا  شا
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*** 
 

 لة توشل  ا لاي  هداك شا ال
 شلزمك م ليص ال شل  هداك

 متا يهدك  هللة اللاي  هداك
 كض ا شلرشة ملميه    شا

 
 
*** 
 

 رل  شللاي  شا اموة  وةتة
 رلقا  ايا   هلمة  وةتة
 شل رة اوكثل خل شتة  وةتة

  اضه  رلل الة األكثل يلشا
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 الوليل رسا ملي الا لل
 

 لة ملمش قتل  للك ا  اداكي
  سشةك ش   الا موه د  اداك

 الشدا   لتك مللشد  اداك
 ما ام تا  الك ل ش رش يلشا
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*** 
 

  لك  ملشةشد السرل  السلك
 ال ك   كهل يلل يللة الهل   السلك

 اليخشتا اشوشل رملة  لع  السلك
 غزاية ا س لة الي لل الشا

 
 

 الوليلخضل سلملا الرسشية
 

 خ ل مكل   شلسلع وايدك ما
 تظا كل ة ي اش   اد شلسلع
 شلش   استلشرا  شا شلسلع

  ايا كل سليا يك ا اترشل  شا
 
 
 
 

 الوليل السشد ياما السشد مرسا ال ل لي
  

 قة لثلء  لد    
 

 دهلي قلهدك مية  دالاك
 ه لية  هو  ال سمة  دالاك

 ثيشتك م روا ضل   دالاك
 ما ارد لشهل تو  اليلل  شا
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*** 
 

 اخالقك دتظا لل د  يدش 
  ايا ر لي ايلل ر ل اش   يدش 

 ايتقد  هللا ي    اللشل يدش 
 قكد  ا  اد  ي وخرك س شا

 
*** 
 

 الرلدي ما رد  ا ياوك  سلل 
 د    لي ا  ضل ية  سلل 
  رك هل ل ا مريتهل  سلل 

 ما ا   دالك ش  ل الةلك  شا
 
 
 
 

 الوليل كل ع الم للك
 

 لشاليا لد ال ّرةك شلتلة 
 يرة يشيك يهلل  يرة لشالي
 الشو قك رلل الا  للكل  لشالي
  س   مللك و شا ايلل ال  شا
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*** 
 

 ما دماة ت از  ال رل  و لل
 يلل السلكا  بلا الك    و لل

  يا ال ي  ا   يقلشا  و لل
 ته   هل ال لد وكـّـ ا يلشا

 
 
*** 
 
 

 ال لشج ملشةشد  ال لخ  الرلد
  الرلد الا تةرلل ي   الك ل

 اسة يسل األس د ال     الرلد
 مسكيهل الخلا  ا ت ا هشا

 
 
 
 

 الوليل خلة سل   الد شا
 

 
 يوة يهلي   اد  للش د ومالي
 ته  ميدل  ي  ة ا شا ومالي

 اكتم  سلي ال اوة خلة ومالي
 خــ ل  شوشع شبثل خلل  شا
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 الوليل ملا  للي كلش  الرسشية
 

 رل  وكت  ا خ  الات   تال 
 ية ملتيل  اللـــــــــشل  تال  يش

 كضش  ا ل و ل ة ا قهل  تال 
 امـــــــــ    دهلة شدل ا  شا

 
 
*** 
 

  دا   سمة التيلزل  ير لة
  س   ل اة  ة ية  ير لة
 شر  دماة شرلر   ير لة

 اذا ييدك يلة غشل   رمشا
 

 الوليل يمشتا ال لل هللا
 

 اسد ي ل   ت شل اوكثل ي لا 
 ش  ال شل ي لا الي اش  ما تر

 السةشيا ا ل و ل ة اول ا ي لا 
 اخـــــــــــــشل الوش  تولا  للثيشا
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 الوليل ملا داشش سلهة  الخةل ة

 
 ايرلـّ  كللتة  ومل  رلدي

  يلة تةرلل ث   الرزا رلدي
 شرلر  ك   دشل  شلي رلدي
 ال لتية ايذال  ا م ل   دشا

 
*** 
 

 ا للي للضاا د شا  شهلي
 امةللج األر ل   شهلي  كل ة

 ردك تلض ا شكضة الامل  شهلي
 التس ي الاسل مل  سم   رشا
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 الوليل مز لا ورشّا
    اليلي ل دمع الاشا ل هل

 ل هل ال دلرل   و شا  ل  
  هلـــــلا تول شا شد  د شا

  شا اليشلااالمدية  يا  اه 
 

 لاة  ال ش  السل يالرلج ي شد ال  شلة / م ل
 

 غل  ال دل خد  شلضايّا
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  يلل قلاش الم د  شلضاّيا
 مدلي ات ع ضايه  شلضايّا

  األرسا ي  ج  شله  س شا
 

 الوليل رمد ا لاهش  الزلكلا
 

 د لي دتالة الر   شلرلي
 ك ل ملو ة شزغل  اد شلرلي

 كلقة الي   الزمة الر ل شلرلي 
 اكتمة خلة ولم  شمل  شا 

 
*** 

 الدال  ا ك ل  يرللةا ا  
 غشلل ا ل ية شللميك يرللة

 ر ال  دهلي ددلة يرللة
 ا قسل    دالى ييد  رمشا

 
 

 الوليل شلسل رسشا الو شلة  
 

 وة  دماة يلل الخدشا شلل 
 اشرمد ل ا األخ   اشرشل شلل 

 الامل ذل  ما الخشلا  شلل 
 ايمل  خشل   لع مكل   الشا

 
*** 
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  يضشدك دت شاا  ثما  ولا
 لسليك دت  لّا  شل   ولا 

 ه اشا ايتل  الة  شلك  ولا 
 اثدي  ارد لضايا اريا س شا

 
*** 

 مثل ملو  الك شلخ ي ومالي
 اي  يشية  شمشية  يضد ومالي
  يا اومللشد  ا ماا  شلك ومالي

 توظ يية  توم  ايداي  شا
 

  قة ال ش  التللة شدي  ل ا اا شلزبا  لداَ  اد س ع  يل  
 

   شل  سلي  لدديايا كلت
 ايا ملك  خر  ييدي  لددي

 ايا  لل  شل  ميك  لددي
 رشل لذكلي  سالد  اشرشل الشا

  
 

 الوليل رسشا اللكل ة
 

 ال ش  دتظا شلتلب  شاشا
  د ارد شادل الرمل  شاشا

 الشسمع   ع  شك اشك ل  شاشا
  خ ي  دشرشل ال  ع  شا

 
*** 
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 اخذ  ما الزملا ادل    ي لل

 ارم ل ل ل الر ل  ي لل  يش  
 اليهل ملدا  ضشج ك    ي لل

 ك ل ملشتسع  شز د مشا
 
 
*** 

 الاذل د ددية ايلشك ددال
  د شاك ا رلقة الذه  ددال

 ثدشهل امة شلشتا ك ا ددال
 دل    هك يلق  الا ز  شا

 
 
 
 
 
 
 الوليل   لل السشد واالا الم س ي

 
 

 ايال   ملشةشد  شل  كلةل   *
 تظيا اشا د كلةل  كتيا  د

 الل ل د د تمل يلشا كلةل 
 ت شا ماديا  تظهل خةشّا
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*** 
 

  رك ال ل ي ة تلمع  يشتا
 لخ تة السل    ة قة  يشتا
 شثل  المــــــلء يد ل ا  يشتا
  يسشل ارسل ا اذا يشتا لدشا

 
*** 
 

  يلا الخلد كل ك  ايتا رل ا
  سلمتك دلشلة  ايتا رل ا

 تا رل االشد الز  الالذل  اي
  ل  ادلي   هي  مقل لشا

 
  الو ل األ ل مد ل و  قشا شرة الوليل  بتا كللسةشية التة تال   دشةشد  هل

 الترلش.  ك ضع الق ا  الزش  قة قترل   ديهل 

 
 

 الوليل   لل رسشا الالمة
 

 متل كل ة شيل   لشـــــل  شالا
  سمة  كل يظ   اضلي  شالا

 الا شيا الكلةشتا ا رــــــمل  ش
 اشت كا اشخةة اهم مة الالشا

 
*** 
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  سك دتيلوــــدية يالملي
 ا ا و ا الك ا الضلمة يالملي

 الــة  لس   مر   ة يالملي
 الش   ار . شضشع الالة  شا

 
 الوليل كلظ  مرمد الام د

 
 اضل ية  الردلها شللمية
  اظا يكلة شرلر  شللمية
 يلل ايش ية س لية شللمية

    شاال لش  اول ا ملشوتم
*** 

 يلشما تيةش  لشوك  شيرلك
  تك ل الملي اغزليا  شيرلك
 الت ل    شي لة مل   شيرلك

  ايا ا لة  شك كل ر .  مسشا
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 الوليل ستلل دلة الر لمة
 

 الدهل ملش   ا ة ية  ولها
   ر   لل لسي ال اب   ولها

 لهي  الل ب ل دادك  ولها
 ي ا  م ش الشا اد    كلع ك ل

 
*** 
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 اظل للم   ار يك  لشدك
  يسل دمة دخل شوكل  لشدك

 رشلتة  م تة شما د  لشدك
 تمدهل ارشل تخلشهل الميشا

 
 الوليل قلضل خضشل الس شدل 

 شق ل: 1982كت  قة ققد  لد  رسشا يل  
 

 امسل اغةل يلشا اليزل   رولي
 س   س لب كل ة ايك ع  رولي

 يار  يشــلاا  للددل  رول
 اسال  ما ش   قلكلك  يلشا

 
*** 

 يمل  شا  قضرية الدمع ميسلل
  ذ ل  سمة  و شا الا د ميسلل

 ميه  اللة ايود  ايلشك ميسلل
  هشما  دشمل كل يلة  شا

 
 الوليل مل د مةتا السةلب

 
 

 بةل  ش لا كل ة سكلاية
 ررش   ما لضل ا سكلاية
 اخ لك رل   سمة سكلاية

 اا رالة اوةلشةا الام  يلش
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*** 
 

  ر   ال ي  اظيا اشاشا مليلا
  د يا ل شيا ا ةلد مليلا

 اكل للكل  يا اشك ل مليلا 
 لما رشع األ د  اشا د الشا

 
*** 
 

 يكلة الثل   ا لاسة وشلهل 
 ا  ل اة اتةلش  ا يية وشلهل 
 اه  ما  ل تة يده  وشلهل ؟

 ير   يو ة شله  ايظ  لزشا 
 
 
 
 
 
 

 لالوليل رلقظ رسا ملي الا ل
  

 اوماد اشل  يملي  يسادها
  ك لا  شا يزهل  يسادها

 ي ش ا اليل  تضرك  يسادها
   ل ل  ما سةلها اضرك  هشا
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*** 
 رلقة سملي  اهلة يشل ية
 شرشة ا  زا يلبص يشل ية

 المو  ل رة  لاه  يشل ية
 المو   دا  ر  ا يش   شا

 
 
*** 
 

 شاذ ل  اللمل شل شا شيرلة
 رلةلشش اللة ا ه ا ا د   شي

 اوا ز  الكمل   ها ا خش  شيرلة 
  شرة   ت   كل ة  يمل  شا

 
 
 
 
 

 الوليل ارمد  لس  السملك
 

 وة  قلكلك  ال ل ا س ادشا
 س اد اللشل  غشل ك س ادشا
 ايا ل رة يقد ادقع س ادشا

 للشكــــــدل ش ش ا ا رل  لشا
 
*** 
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 ي لتك ش    يا ازغلل  شهلل
  لك سلشل  ميهل الدمع  شهلل

  تي لك  لللشــل  شهلل دل 
 تض ي الل ب  الظلما الالشا

 
 سلش    ل السادا ي

 
 رةي  الهل  ضل   اخمل   سدا 

  تا   ايلا ال يشتا ا شلك  سدا 
 ررش. ايتا لا    شلي  سدا 

 اغل تية ا  ش تة الام  يلشا
 
*** 

 شديشا ات  ة ا ة لج  ل اة
  يهوة ا لر  ذليلية  ل اة

  ل اةال ك  مل شا  اد ل اك 
 األخ  رلل ا  كتيا اش شع اخشا
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 الفصل الثاني
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  من قصل األبوذية                                 

 

 

 عزيزي القار ء:

كثيرا مانسمع بيتا شعريا قيل وتداول على السنة الناس ولكن النعورف أليوة 

و اية دوافع انسوانية قيول هوذا البيوا الشوعري ,لوذا وجودت مناسبة او حدث ا

موون الضووروري ان ادون بعوون هووذه األبيووات الشووعرية مقرونووة بالحوودث او 

القصووة التووي دفعووا الشوواعر لكتابتهووا , ولكووي اضووفي عليهووا نكهووة  اصووة 

مقتربة من الفلكلور العراقي في بعن األحيان , وهذا مااجده ضوروريا  بعود 

ء بعوووون المهتمووووين بووووالموروث الشووووعبي العراقووووي ان اسووووتمعا الووووى ارا

 وتشجيعهم على هذه الا.وة  , ومنهم األستاذ حسين الهاللي ,  
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 (1)القصة                                        
 ,الشاعرحسين العبادي الذي يعتبر مسسة األبوذية شعرا وطورا 

رفه القاصي والداني. كان احب فتاة من حيّه حبا كبيرا. طالما تغنى به حتى بات يع

اسم تلك الفتاة)ف.ومة( وهو تصغير ألسم فاطمه .وكان العبادي يبحث عن وسويلة 

يست.يع بواس.تها الزواج منها.اذ لم يكن يست.يع ذلك ,فسمع ذات يوم ان الشويخ 

ناصر باشا السعدون الملقب)ناصر األشقر( يسير بقاربه أمام المن.قة التي يعوي  

موا كوان منوه اال ان احضور دابوة ورتوب دائورة صوغيرة مون األرض فيها) العبادي(,ف

قريبة من الشاطيء.وراح يدور بدابته على األرض الاالية وكأنه يدوس محصوال 

موون الووزرع. ولكوون بوودون زرع, وحووين موور الشوويخ ناصوور السووعدون عليووه وشوواهد 

 المنظر استغرا فأمر حاشيته الوذين كوانوا معوه فوي قاربوه بوالتوقو علوى الشواطي

وأستدعى) العبادي( ليسأله عن ذلك حيث كان يعتقود بوأن العبوادي قود اصوابه موة 

من الجنون.ولكن العبادي أجابه بهذا البيا من األبوذية يشكو فيه فقر حاله وعودم 

 است.اعته الزواج من حبيبته التي هام بها والذي يقول فيه.
 

 هايم واسكن البيده بال هام

 وسعيد البات دالله بال هام

 اشا هم شفا داية بال هاميب

 هذا حكم ف.ومـــــــــــه عليه
 

وما ان سمع )ناصر باشا( هذه القصة المسلمة حقوا حتوى اقسوم اال يوذهب مون هوذه 

حبيبته.وهكوذا توم ذلوك  مون المن.قة اال ويقوم بجهوده الايور فيوزوج الفتوى العبوادي

والشويخ ناصور فعال.ولقد عقدت هذه الواقعوة صوداقة حميموة بوين الشواعر العبوادي 

 األشقر...

 (2)القصة
كان لشويوخ عشوائر سووق الشويوخ فوي فتورة مون الفتورات التمتوع بأزدهوار الحالوة 

األقتصادية كموا كانوا لهوم الكلموة النافوذة فوي رعيوتهم .وبعود مورور فتورات سواءت 
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فيها األحوال األقتصادية لمناطق الجنوا عموما مما ساعد على ا وتالل المووازين 

موون كووانوا اليتمتعووون بشووىء موون النفوووذ او المووال مراكووز مهمووة وتسوولم الووبعن م

.وذات مرة مر الشاعر حسون مرحوب  ل مغشوغ  برجول مون ذلوك النووع فلوم يكوتم 

 عواطفه حتى ترجمها في هذا البيا الشعري؛

 

 ابر ل وسفه ليالينه سمنه

 وأصب  عذا للشارا سّمنه

 لبة عزنه الكبل يلبة سّمنه

 وتربّع وأنتجه وأزور عليه

وبعد ان مر هذا البيا الشعري على مسامع السيد وحيد السيد عوده كتب للشواعر 

 حسن مرحب يقول:

 كفاكم للعلم واض  سملكم

 يتقاطر ساعة الوثبه سملكم

 ايتشرف جان من يلبة سملكم

 وسام او مكرمه ذيا الع.يه
 

 

 

 

 

 (3)القصة                                              

عوواب بووين احضووان ودواويوون مدينووة سوووق  رحوووم مووال عوووده الحمووديالشوواعر الم

فوي مقتبول شوبابه تعلوق والشيوخ مما ساعد ذلك في تفت  قريحته الشعرية مبكورا .

ما احبته هي لمكانته األجتماعيوة وأ القوه العاليوة .وعنودما تقودم ألوى مثلقلبه بفتاة 

وفوي  هوا اطوراف كثيورة.اال بعود جهوود قاموا ببوا ل.لبوه يستجلم يأهلها طالبا يدها 

أسوتقباله العوروس ب قاما زف في ليلة الزفافعندما فليلة الزفاف حصلا المأساة.
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 طوال الليل وعند الصباح جلة يبكي بكاء شديداعندها جثة هامده تسق  فأذا هي 

 رج ليجد بأنتظاره اقرباءه عند باا الغرفة ليقدموا له التهاني وهي عادة مألوفة 

جووادر ح.وواا السوووز  الوكووان فووي مقوودمتهم صووديقه الشوواعر الم منووذ قووديم الزمووان.

 حيث بادر لعناقه مهنئا ولكن المال عوده الحمدي بادره قائال..

 كوم انصب يمله ماتمنه

 على الوياه ليله ماتمنه

 لون الرجل يملك ماتمنه

 مهو بالهون فركاهم عليه

 وبذلك تحول العرس الى مأتم وماتا الفرحة لحظة والدتها..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)القصة 

ذهووب الشوواعر حسووين  ل زهوور الووى ع.ووار القريووة ألقتووراض مسونووة عائلتووه موون   

مواد نذائية فرفن ذلك الع.ار طلبه لكثرة الديون المتراكمة على النواس والتوي 

 ذله في كول الشاعر يستحلفه باألمام علي)ع(.. لكن الع.ارأ ذ ثرعلى عمله.فست

يوونظم لي( عنوودها عوواد الووى داره منكسوورالااطر )لقوود موول موونكم حتووى علووموورة قائال  

 ؛التالي البيا الشعري
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 الدهر محرا ياي دومه علي مال

ل واتبع الشــــــالو علي مال ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  لحـــّم

 أنتــــــه اتكول ملينه وعلي مال

 اتاسه انته ويحن حيدر عليه

ل ولقد روعا هذه القصة المرحوم الحاج شريو  ل عصاد فأرسل طالبا)حسوين   

    ..    زهر( وأندق عليه بالمال والكسوة والمسونة لعائلته

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)القصة                                                 

 

بعد ان كان األستاذ الشاعر حمودي الحمدي)رحموه  ( موديرا لبلديوة ناحيوة كرموة 

يوذهب بوين فتورة  بني سعيد عمل وكيال للشركه األفريقية في سوق الشيوخ ..وكان

وأ ر  الى الشركة األفريقية في مدينة الناصورية لجلوب الموواد المنزليوة المقوررة 

لووه.وكانا بنايووة الشووركة تتكووون موون طووابقين وأثنوواء صووعوده الووى ال.ووابق العلوووي 
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صادف نزول فتاة جميلة باهرة الجمال ,فما كان من الشواعرحمدي الحمودي اال ان 

 اصفا اياها بغزالة نازلة من اعلى التل ..توقو ليرتجل بيتا من الشعر و

 

 

 اشل لش  ايردل ما ق ك تلالي
 الك وجنات شبه الكمر تلعاي

 ماتدري عليك الروح تلعاي

 ألتفتلي أو شوف ماسويا بيه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)القصة 
 

فوي ثالثينووات القوورن الماضوي  كووان هنوواي وفوود مون الابووراء البري.ووانيين توورافقهم 

ود .يقومون بمهمة التنقيب عن األثار العراقية, وكانوا زقوورة مجموعة من الهن

من العمال  أور  في مقدمة الثارالتي شملتها عملية التنقيب وقد عملا مجموعة

العووراقيين مووع الابووراء وكووان موون بووين العمووال العووراقيين الشوواعر)المرزه جووواد 

مون السويارةالتي العفون( وفي احد االيام وعند بدايوة الودوام صوباحا نوزل العموال 
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كانووا تقلهووم الووى مكووان العموول فشوواهد )الموورزه جووواد رحمووه   ( احوود الابووراء 

البري.انيين ومعه  بير هندي باالضافه الى مترجمة عربية من الق.ور المصوري 

الشووقيق عنوودها رفووع الموورزه جووواد يووده بالتحيووة, ولكوون الجميووع لووم يووردوا عليووه 

ة أن تورد ألنهوا عربيوة فكتوب هوذا البيوا تحيته, وكان األجدر بالمترجمة المصوري

من األبوذية وهو من األبيات المشهورة وأول من نناه الم.را المرحووم ناصور 

 حكيم, حيث يعاتب فيه المترجمة المصرية التي ادارت بوجهها عنه . 

 عالمك الومي ردي ولنده

 جفيا وال جل وجهك ولنده

 تعرف البالهند ساكن ولنده

 ف بيهوأنه جاري تضيع العر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)القصة 
سكن)يعقوا أيوها القماب( مدينة سوق الشيوخ وهو رجل يهودي مع مجموعة  

م عندما كان اليهود مشوتتين فوي بقواع العوالم .ويبودو ان 1948من اليهود قبل عام 

شي.ان الشعر في مدينة سوق الشيوخ قد تلبة فيه فتفتحا قريحته الشعرية بعود 

دبووي والشووعري فووي هووذه المدينووة فقووال بيتووا موون األبوذيووة جعوول ان تووأثر بووالواقع األ

الشعراء األ رين ينبهرون من قوة سبك كلماته ومعانيه .وهوذا البيوا مون األبيوات 

 التي نناها أكثر من م.را وم.ربة ريفية.
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 عليمن مر ي دمعي ماسلوني

 على اللي بالتنازل ماسلوني

 بيوم اكفه ضعنهم ماسلوني

 ل بيهأنيار ونارهم تشتع
 

وبعد أن عرف الشوعراء أن قائول هوذا البيوا هوو اليهوودي يعقووا القمواب جواءوه 

الى بيته فلم يجدوه ووجدوا ابنه فسألوه هل ان والده هو الذي قال هذا الشوعر مون 

األبوذية؟ فأجابهم ولماذا اليقول والودي الشوعر وهوو يسوكن هوذه المدينوة الشواعرة 

؟!فقالوا له أع   لوه هوذا الجنّواس مون بيوا ويسامر شعراءها ويجالسهم ليل نهار 

األبوذيووة )معادين..معادين..معووادين( نريوود منووه أكمالووه مووع ربوواط البيووا فووأن أكملووه 

فهو شاعر حقوا ثوم انصورفوا.وعند عوودة يعقووا القمواب أ بوره ولوده بوذلك.فكتب 

 لهم قائال..

 

 عالمك يادهر كلي معادين

 كدر وفراي وتهيه معادين

 وا معادينشيوخ المنتفا صار

 من الفالح يبغون الحذيه

 
 

 

 

 (8)القصة  
تقع مدينة سوق الشيوخ على نهر الفرات ولكون طائفة الصابئة المندائيين تسكن 

دائمووا بووالقرا موون األنهووار فقوود اسسوووا لهووم محلووة تسوومى )محلووة الصووابئه(بعد ان 

 تلمسووا موون اهوول هووذه المدينوة ال.يبووة وعظوويم المعشوور .وقود أمووتهن بعضووهم مهنووة

صناعة)المشاحيو(الى جانب مهنة الحدادة وصناعة الحلي الذهبية.وقد برع قسوم 

وعماره وكوان األ يور يموارس مهنوة)القياره(وهي -منهم بمجال الشعر أمثال فديعم

مهنة وضع مادة القير على جوانب وأسفل الزوارق المائية)المشواحيو( وقود قورر 



 84 

المهنة ولوجوود ابنواء عموموة لوه  ذات يوم الرحيل الى مدينة العمارة ألزدهار هذه

هناي .لكنه وبمجرد وصوله شعر بالغربة وتأسو كثيورا علوى تركوه مدينتوه سووق 

الشيوخ ,ثم داهمه المرض حتى الزمه الفراب ف.لب من ابنواء عمومتوه أحضوار) 

مشوووحوف (وأرسووواله الوووى سووووق الشووويوخ وكوووان السوووفر يسوووتغرق وقتوووا طوووويال 

د بيتا من األبوذيوة يلووم فيوه نفسوه علوى سوفره انذاي.وعندما وصل الى ماأراد انش

 الى العمارة معتبرا الدافع لذلك ال.مع لية اال..

 مفتك لل.مع دومك ينابي

 أوملا الموت عد راسك ينابي

 حسافه أموت وبديرة ينابي

 وال)هضله( من ا واني عليه

 
وقوود توووفي هووذا الرجوول كمووا اراد فووي سوووق الشوويوخ وتحققا)الهضووله(التي كانووا 

 نيته وهي أألهزوجه الجماعية عند مراسيم العزاء.. ام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)القصة 

ذهب األستاذ الشاعر حمودي الحمودي ذات مورة الوى مدينوة الناصورية وفوي طريقوه 

حصل ع.ل في السيارة التي اقلته بالقرا من التل العباسي والوذي يسومى الن)ام 

ى النووزول والجلوووس كووان الجووو حووارا ممووا اضوو.ر الركوواا الوووصووادف ان  العبواس(

بجانووب السوويارة بأنتظووار تصوولي  الع.وول. واثنوواء ذلووك ولشوودة سوورعة الووري  دفعووا 

الري  بامار المرأة التي كانا مون ضومن الركواا الوى الكشوو عون وجههوا فكانوا 
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تم اصالح الع.ول وبودأالركاا بأ وذ امواكنهم من الوقا  الجمال .وبعد قليلفي ناية 

الحموودي تمنووى لوي.ووول بهووم المقووام ويأ ووذ  لمواصوولة السووفر لكوون الشوواعر حموودي

اصالح الع.ل الوقا ال.ويل ليتزود من هوذا الجموال الوذي اودعوه   سوبحانه..فلم 

 اال ان يترجم األماني شعرا.. يجد

 هل كاد  شالهة دمهلشيا
 عليها من البيابي دمهلينه

 على هونا يدنيه دمهلينه

 مدام اضعونه ان.بكن سويه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10صة)الق

كان اليهود يسكنون مدينة سووق الشويوخ.وكانا مون بوين النسواء  1948قبل عام 

اليهوديات أمرأة تعمل بمهنوة الاياطوة للمالبوة النسوائية والرجاليوة لوذلك قصودها 

الشاعر)سعود المنتفجي( ليال يحمل معه ق.عوة قمواب لغورض  ياطتهوا لوه .ودفوع 

المرأة على ابنوة لهوا كانوا علوى درجوة بها لتلك المرأة وقبل مغادرته المكان نادت 
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عاليوة مون الجمووال فوردت الفتوواة بعبارة)هوايوم(وهي مفووردة بغدادية.لوذلك اسووتفزت 

   هذه المفردة الشاعر سعود المنتفجي ليبث لواعجه في هذا البيا الشعري...

 

 شرك لسا د   ل الدهل هلش  
 يلل الرلر  ا تللة اللشل هلش  

 هلار ل ثلع سليل  هلش  
 ل سليا  سل  ال يلز  شاه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)القصة 
 

كووووان اثنووووان موووون شووووعراء مدينووووة سوووووق الشوووويوخ يتجوووووالن فووووي المدينووووة بعوووود 

بدا   الظهر.وصادف ان مرت بالقرا منهما فتاة صغيرة لكنها جميلة جدا .فلم يجدا

من مالحقتها حتى د لا في بيتهوا ورنوم عودم معرفتهموا بهوا .طرقوا البواا فاورج 

ها ف.لبوا منوه الود ول فلوم يموانع .واثنواء ذلوك قودم لهموا سوجائرف.لبا منوه وأب لهما
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اسومها)عمره( طالبوا منهوا  اعلبة كبريا)شااطه( فناد  الرجول علوى أبنتوه وكانو

 ا:جلب علبة الكبريا فلما عرف الشاعران أسمها قال احدهم

 

 

 كاديا الش    اد الظهل يمل 
 يلل الش لغ ثالثة يول يمل 

  لبشي الر   يمل  شرش. الهل
 تاللة  اوالة اليشلاا  شا

عندها عورف والود الفتواة بقصودهما فوي الود ول الوى الودار فضوحك الجميوع و ورج 

 الشاعران.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12)القصة 
 

أحد الشعراء الرواد في شوعر األبوذيوة فوي مدينوة سووق الشويوخ. كوان عازفوا عون 

جاوزالسوتين مون عموره تقوودم الوزواج بسوبب الظوروف المعيشوية القاهرة.وعنوودما ت

لا.بة فتاة صغيرة السن. وقد المه الكثيرون من أقربائوه واصودقائه مون الشوعراء 
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بسبب هذا الفارق الكبير بين عمريهما.لكن الشاعر لم يأبه بما قالوا,ومضوى علوى 

رأيه وتم الزواج مون تلوك الفتواة ,وعواب فتورة مون الوزمن فوي وئوام ,ولكون حصول 

يث كان عائدا الى داره فشواهد زوجتوه وهوي تبتسوم ملوحوة مالم يكن في حسابه,ح

بيوودها الووى شوواا مووارا بووالقرا موون الوودار ,فنووزل ذلووك نووزول الصوواعقة عليووه وتووذكر 

ماقدمه اصدقاؤه من نصائ  ,ثم د ول الودار وطلوب منهوا الوذهاا الوى أهلهوا ,وبموا 

 س  مايكون,انه اليملك اال الشعرمترجما لالمه قبل ان يتاذ قرار ال.الق منها كأب

 

 لك  مافاد بيه الغسل والشر

 أوحسافه ما تبعا العذل والشر

 أبيوم أطلق يمينه وضحك والشر

 هيام البيا واجب صار أليــــــه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13) القصة 
 

كووان لوود  الشوويخ مزعوول باشووا المنتفجووي ضوويوف موون شوويوخ القبائوول, ودار بيوونهم 

عينوا, فقوال الشويخ مزعول؛ عنودنا حديث حول الشعر والشعراء وكل  فضل شاعرا م

شوواعر صووابئي نايووة فووي جووودة الشووعر وحضووورالبد يهيووة وسووأراهن عليووه,فليأت 

أحوودكم بقافيووة صووعبة,ثم نسووتدعيه وناتبووره ونوور  جووودة  شعره,فرضوووا بوووذلك 

,وأ تووار أحوودهم هووذه القافيووة ؛)ترعبينه,ترعبينه,ترعبينووه( ثووم أرسوول الشوويخ احوود 
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يوووادة الصوووابئي( وكوووان الوقوووا منتصوووو الليووول اتباعوووه ألحضوووار الشووواعر)فديعم ع

,فأيقضوه حيث كان نائما,فأرتاع وظون ان شورا سويلحقه,فودع أهلوه وتوجوه نحوو 

مضوويو الشوويخ وهووو بمالبووة النوم,فوود ل وسوولم,فقال لووه الشوويخ مزعوول ؛يافوودعم 

هسالء ضيوفي وأني قد راهنا عليك وعلى سرعة بديهيتك وأقترحوا قافية تنتهي 

 أن أجدت كافأناي,فقال فديعم؛بكلمة)ترعبينه(,ف

 

 بحسنا لليودج ترعبينه

 ونضا يانار هجرج ترعبينه

 أونن لا ونين الترعبينه

 ونين العندليب أعله القضية
 

 فنال أعجاا الحاضرين وجوائزهم ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)القصة 

م وبعود انتكاسوة األنتفاضوة الشوعبانية للظوروف المعروفوة 1991في اذار من العام 

يسع المجال لوذكرها, ود وول قووات الجوي  الوى المودن والقور  الجنوبيوة والتي ال

, رج المنتفضون الى دول الجوار, ومنها الوى الودول األوربيوة وأمريكوا وماتلوو 

حيوث بقاع األرض ,وكان مون بوين هوسالء الشواعر حسون عبود الكوريم الحسوناوي ,

خ وعلوى الوذي كوان يسوكن فوي احود  قصوبات سووق الشويووهو توجه الى امريكوا,
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نهوور صووغير يسوومى )الدازكيووه( وبمووا انووه موون انوواس عشووقوا األرض وأرتب.وووا بهووا 

لووذلك وجوود نفسووه يهزهووا الحنووين بووين فتوورة وأ وور  الووى مرتووع صووباه ,فكتووب الووى 

 اصدقائه الشعراء يقول:

 حاصرها المااض وسهم بالساي

 وأنحا عن ضعنها بعيد بالساي

 أريد اجنازتي لومتا بالساي

 ادازكيهأمرها وهم أمر ب

فكتب له الشاعر دا ل دولوي المشورفاوي بيتوا مون الشوعر يلوموه علوى توري الوديار 

 واألبتعاد عنها:

 أنته الجرديا السيو وحديا

 وانته البلضعن ناديا وحديا

 انته على المسير انويا وحديا

 انا شلك  بعد بالدازكيه
يكن بأ تياره لم انه ألبتعاد عن الوطن اهنا يعود الشاعر حسن الحسناوي مبررا 

 تمسكه بأرضه التي فت  عينيه عليها:على ويأكد 

 بعد شبي يناري ولهبينه

 برحاته البين ذبنه ولهبينه

 الي بيها يدا ل ولهبينه

 معزه من النفاس الدازكيه
 

 (15)القصة                             

من مركوز كان للشاعر )عبد   المعيبر( زورق صغير يقوم بواس.ته بنقل الناس 

مدينة سوق الشيوخ الى الضفة األ ر  وبالعكة ,من من.قة تسومى)العبره(حيث 

تسووووكن فووووي الضووووفة األ وووور  طائفووووة) الصووووابئة المنوووودائيون( وأبنوووواء العشووووائر 

القريبووة,وذات يوووم  شوواهد ثووالث بنووات يقفوون بووالقرا منووه  فقالووا احووداهن :لموواذا 

ذا الرجول ؟ وتقصود عبود   النعبور النهور سوباحة بودال مون دفوع مبلوغ مون الموال لهو
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المعيبر ,ثم د لا الى الماء لكنها سرعان ما عادت  ائفة من شدة التيوار , ف.لوب 

منهووا الشوواعر عبوود المعيبوور أن يوصوولها الووى الجهووة الثانيووة بوودون ثموون ,فوووافقن 

 جميعهن ,ولكنه اردف قائال:

 

 يناهي التعذا الروح بالماي

 الك نهد اليل.ه الروج بالماي

 عبرتك لو عجز بالمايبعيني 

 لثنية اهلك وأزتك بين أديه
 

وذات يوم كان الشاعرعبد   المعيبر يقوم بعمله كعادته ,ركبا في زورقه ثوالث  

نساء ,وكانا بينهن فتاة جميلةجدا,وكانا كلما رفعا رأسها تجد الشاعر عبد   

بكلموات  ممعن النظور فيهوا فشوعرت بالضويق والحورج مموا دفعهوا ذلوك الوى توبياوه

الذعه ,ثم بالغا في ذلك حتى بصقا في وجهه ,فرد عليها قائال,لوكنوا شوابا لموا 

 تصرفا معي هكذا,ثم قال:

 سر نيري تكتمونه ونتفيه

 الحلّا يبتشر سنا ونتفيه

 بيدج كضي اشويبي ونتفيه  *

 بسبب منه لفتني المهضميه

 
 * وهنا يقصد الشيب     

 

 

بمووا حصوول كتووب مااطبووا عبوود   المعيبوور   وعنوودما علووم السوويد سووفيّ  الجووابري

 ومجاريا أبيات من قصيدة ألمر ء القية :

 

 تنكــــــــر باألطالل منه مجلجل         أحم أذا أحموما سحائبه أنسجل

 وفيه الق.ا والبوم وأبن حبوكل          وطير الق.اطا والبرندل واألســل
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 روض البر صدر حبي وح  بيه

 ده  وح  بيه ضيره مجبة أجعو

 أريد ألزم عرج شيبي وح  بيه

 كريه وجايب الشونات اليه
 ثم قال:

 ندج ونجفل الصيــــــده من الشب

 لبو أضروس الكأن كسرة من الشب

 لون البين جفلتـــــــــهن من الشب

 لحشه والهــــــــــو باالزم عليــــــــه
 

الشووواعر عبووود    ثوووم ارسووول السووويد طووواهر البوووزاز البيوووا الشوووعري التوووالي الوووى

 المعيبر.ناصحا له:

 

 تبي تعجو ابزلو الترف وتفل

 وسهمك صار منه الشتم وتفل

 انجان اتريد  ّوه وياه وتفل

 الو )شامي( وزين هل اذيه

 

 

 

 

 (16)القصة 
 

هناي شاعر بارع في األبوذية هو)محمد العليشي( وكوان هوذا الشواعر مون جلسواء 

الناصووورية,عندما كووان األ يووور يسوووكن الشوويخ ناصرباشوووا األشوووقر مسسووة مدينوووة 

من.قووة) أم الب.وووب( وهووي من.قووة قريبووة موون سوووق الشوويوخ ,وقوود تووزوج هووذا 

 الشاعر بأمرأة ذات أدا عال وأ الق حميدة حسده عليها الكثيرون,
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وبعد فترة من الزمن أصيب بالعمى وبقيا زوجته تقوم بادمته بأحسون موايكون , 

الشويخ ناصور باشوا لويال ونهوارا  كعادتوه فوي  وفي كل يوم تقوم بأيصاله الوى ديووان

السابق ,وذات يوم ونتيجة تأزم حالته النفسية بسبب العمى حدث شجار حواد بينوه 

وبين زوجته اد  ذلك الى أن تتركه زوجته وحيدا في الدار وتذهب الوى دار اهلهوا 

,وبعوود موورور يووومين أفتقووده الشوويخ ناصوور ,فبعووث موون يسووت.لع أمره,وعنوود عووودة 

ل وا باره بما حصل ,ارسل الشيخ رجال الى زوجة الشاعر محمود العليشوي الرسو

ي.لووب منهووا العووودة الووى دارهووا ,ولكوون هووذا الرسووول ,بوودال موون القيووام بمهمتووه راح 

ي.لب يدها له , فرفضا ذلك بشده ,وعند عودته أ بور الشويخ ناصور بعودم قبولهوا 

خ ناصور ان يرسول معوه العوده الى بيا زوجها ,فعلم الشاعر بذلك وطلب من الشي

شوووال يقووووم بمسووواعدته ليوووذهب هوووو بنفسوووه ألقناعهوووا بوووالعودة,وفعال توووم ذلوووك 

,فأسوتقبلته أسوتقباال حوارا بوودموعها وشووقها ,وأ وذ يعاتبهووا لرفضوها العووده أليووه 

 ,فأ برته بما حصل , فكتب قائال:

 

 

 كل أمر صعب يا لك ويهين

 أوجوانينه أبضمير أحشاي ويهين

 جون ويهينوين أشرد عن اليح

 أ افن نارهم تلحك عليه
 

 

 

 

 

 ( 17)القصة 
كانا لشعراء مدينوة سووق الشويوخ مجالسوهم األدبيوة المعروفوة,وتعتبر الودواوين 

التي يتسامرون فيها هي األماكن المحببة الى نفوسهم , ففيهوا يتنواقلون أألحاديوث 

تركووز معظووم التووي تعنووى بوواألدا والثقافووة العامووة وا بووار األجيووال الماضووية ,كمووا ت

احاديثم حول الشعر وعائدية األبيات الشعرية,ومن ال.بيعوي انهوم  ياتلفوون حوول 

هووذا الموضوووع, وكووان فووي احوود  الجلسووات  موون بووين الشووعراء األسووتاذ حموودي 
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الحمدي والشاعر محمد حسن التميمي )القهوواتي( وقود حصول بيونهم  والف حوول 

الشاعر محمود حسون الجلسوات عائدية بعن األبيات الشعريةاد  ذلك الى مقاطعة 

لفتوورة طويلة,اصوويب بعوودها الشوواعر حموودي الحموودي بموورض اضوو.ره الووى د ووول 

المستشووفى ,فعبوور الشووعراء عوون مشوواعرهم الصووادقة وأمنيوواتهم لووزميلهم بالشووفاء 

العاجل من  الل ماكتبوه من ابيات الشعر ومن  الل زيارتهم له فوي المستشوفى , 

نسون  الفاتهم في مثل هذه الحالة, لوذا تناسوى وكعادة األدباء في سوق الشيوخ ي

الشوواعر محموود التميمووي ماكووان بينووه وبووين صووديقه األسووتاذ حموودي الحموودي وكتووب 

 يقول:

 

 ولو سيفك علي من كبل وّشر

 ماصف.ك على المكروه والّشر

 عدو عاقل من اهل الراي والّشر

 تراهو أحسن ألي من أيهال ميه
 

ا شووعري كووان لووه األثوور فووي عووودة  الوئووام فأجابووه األسووتاذ حموودي الحموودي ببيوو

 بينهما:

 تظن كلبي نسه ودكم ويلها

 جيو أونار داللي ويلها

  نه األعتني أحبابي ويلها

 على راسي السعي واجب عليه

 

 

 (18)القصة 

 
يقال ان الشاعر ) المال عبد  ل صال  الودبي (  فاقود للبصور لكنوه لوم يفقود بصويرته 

, وذات يوووم وهووو يتنقوول بووين قوور  مدينووة سوووق ,لووذا كووان  .يبووا وشوواعرا المعووا

الشيوخ ,لممارسة الا.ابة التي يجيدها, مستعينا بأحد الصبية من احفواده  ,طلوب 

منه ذلك الحفيد ان ينتظره بالقرا مون النهور لكوي ينوزل ليشورا المواء ,ويعوود لوه 
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 ليكملوا المشوار , وبمجرد ان نزل ذلك الصبي انزلقا قدماه وسق  فوي النهور فلوم

يتمكن من انقاذ نفسه,كما لم تتمكن الناس من أنقاذه ايضا,كل ذلك جر  والشاعر 

اليعوورف عوون األموور شوويئا,ولما أ بووروه بوواألمر ,حووول بصووره الووى مووواله را العووزة  

 وقال من هول المصيبة معاتبا ال معترضا :

 

 

 صدري مايسع همي من الماي

 ودليلي ينذر بحتفي من الماي

 لماييالهي كلا كل حي من ا

 شجنيا أوتعكة اليه عليه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 19)القصة 
كانووا المنوواطق التووي تحووي  بمدينووة سوووق الشوويوخ وافوورة الع.وواء موون المحاصوويل 

الزراعيووة لاصوووبة اراضوويها ووفوورة مياههووا ,ويعووود ذلووك بووالنفع علووى الفالحووين 

ية بشكل  اص وعلى سكان تلك المناطق بشكل عام  ,حيث تزدهر الحالة األقتصاد

وتتحووري عجلووة التجووارة , وقوود موورت سوونين عجوواف بعوود ان قلووا الميوواه وازدادت 

ملوحة األراضي وماتا معظوم البسواتين ,ولكون لوم تموا طبوائع الكورم عنود النواس 
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,فكووان احوود شوويوخ تلووك المنوواطق وهووو الشوويخ )حسوون  ل وهيووب (والوود الشوواعر 

ل مايسووت.يع المعوروف هووالل  ل حسون  يسووتانة اذا زاره ضويو ويحوواول تقوديم كوو

تقديمه لضويفه,وكان هنواي شواعر يودعى )الشواعر عبود العبواس البصوير الحسويني    

(اليفارق ديوان الشيخ ,وبالمقابول تجود الشويخ يقدموه الوى ضويوفه ليسوتمتعوا بموا 

يقرأ لهم من الشعر,وذات يوم زار الشويخ ضويوف فأسوتقبلهم وقوام بضويافتهم ,ثوم 

حضور امام الضيوف ,وصادف ان كان هوذا أرسل الى الشاعر رسوال ي.لب منه ال

الشاعر جالسا في داره وقد  لع ثوبه الوحيد وقام بغسوله بانتظوار ان يجوو ,فقوال 

 للرسول ا بر الشيخ بهذا البيا الشعري:

 على عين الشمة والشجر هميا

 المعّوز ال تحسبــــــه عدل هميا

 ابغسل ثوبي ياوي اليوم هميا

 البسا بيتي أنلكا بابه عليه
 وعندما عرف الشيخ بهذا األمر ارسل له كسوة ودعاه للحضور حيث الأستغناء عنه..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 20)القصة 
 

تتميز مدينة سوق الشيوخ بتجوانة سوكانها رنوم تنووع انحودارهم مون قبائول عودة 

وجهات متعوددة,اال أن هوذه التركيبوة السوكانية)الديمغرافية( أنصوهرت فوي مجتموع 

وعالقووات متميووزة فووي كوول شوويء,كما نشووأت صووداقات وديووة واحوود وشووكلا روابوو  
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تميزت في صودقها وأ الصوها ,ومون هوذا األنمووذج ماحصول بوين المرحووم الحواج 

حوواجم العابوودي والمرحوووم الشوواعر محموود المهنووا موون صووداقة دامووا لسوونين طويلووة 

حتى جاء اليوم الذي فرق بينهموا فيوه المووت ,حيوث تووفي المرحووم الحواج حواجم 

,وشيع الى مدينة النجو لدفنه هناي فرافق جنازته الشواعر محمود المهنوا العابدي 

ووقو في اللحظات األ يرة ليودع صديقه وعند مواراته الثر  لم يست.ع الشاعر 

 المهنا اال التعبير عن تلك اللحظات الصعبة والقاسية حيث قال:

 

 جر  دمعي على الوجنات من دم

 أعله  لي من تلو الروح من دم

 دافن دفني ويـــــــاه من دملو ال

 بعد مـــــــــــالي بهل دنيه شهيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21)القصة 
 

لم يكن الغناء في الستينيات فوي منواطق وقصوبات سووق الشويوخ لهووا ,بول كوان   

قضية, حيث يبث الم.ورا مون  اللوه لواعجوه واحاسيسوه , فتجود الم.ورا ينتقوي 

,وفي أحيووان كثيوورة تجوود الشوواعر جالسووا األبيووات التووي تثيوور شووجون المسووتمعين لووه
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يسووتمع لهووذا الغنوواء ,فيرفوود الم.وورا باألبيووات التووي قوود يستحضوورها , وفووي أحوود  

الليالي كان الم.را)عبدان ابوو عوري ( يوسدي بيتوا شوعريا للشواعر محمود المهنوا 

 وكان األ ير جالسا ايضا  ,فكان البيا الشعري كما يلي:

 

 اليودي ضل يمرحب بيك وحيا

 حبك نزل بالكلب وحيابسبب 

 اموت  نه وأن  بالموت وحيا

 لجل رؤياي انته الروح اليه

 
لكن الم.را نسي رباط البيا الشعري فأ ذ يكرر الش.ر الثالث سوبع مورات وفوي 

كل مرة يشير الى الشاعر طالبا منه توذكيره بالربّواط لينقوذه مون هوذا الموأزق, لكون 

وبعوود الموورة السووابعة موون األعووادة الشوواعر كووان مسووتغرقا بالضووحك ومتجوواهال لووه ,

صوواح عليووه الشوواعر,قول هكذاووـ ) مثوول الجلووب سووبع ارواح اليووه( فضووحك الجميووع 

 وانتهى الحفل باألبتسامة.. 

 

 

 

 

 

 

 

 (22) القصة 
 

أسوووتأجر ذات يووووم الشووواعر موووال مسوووعد الناشوووي  سووويارة اجووورة لتقلوووه الوووى مدينوووة 

ث فتيات واقفات على الجانب الناصرية ,و الل مرور السيارة بال.ريق  شاهد  ثال
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,وكانووا احووداهن تشووير بيوودها الووى السوويارة للتوقووو لتركووب فيهووا مووع زميالتهووا  , 

رفن السائق التوقو لكن الشاعر المال مسعد الناشي  امره بالتوقو قائال لوه أموا 

تر  الجمال يشير اليك فقال له السائق انا أستأجرتني ماصوصا لك , ثوم توقوو 

فسأل الشاعر احداهن اين األهل ؟ فوردت عليوه فوي )الشووالي (, فركبا الفتيات ,

والشوالي  من.قة زراعية تقع على نهر الفرات بالقرا من مدينة سوق الشويوخ 

, 

 فقال على الفور :        

 

 جوانين الغضا أبكلبي شوالي 

 على اللي للغو  كصن شوالي 

 نشدته منين؟ كال أهلي شوالي 

 يهكلتله وياي كال اتعم عل
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23) القصة 
 

مناطق سوق الشيوخ الزراعية تمتواز بووفرة وجوودة منتوجهوا مون التموور, لوذلك  

كووان موسووم  جنووي المحصووول يشووهد توافوود العمووال و صوصووا موون األعووراا وموون 

الرجال والنساء ويسمى  هسالء )النيسانيه( وبما ان الشاعر حامد البدر يمتلك من 
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الكثير فالبد من تشغيل عدد كبير منهم, وصادف ذات مرة وبمروره بأحد  البساتين

البسوواتين وعوون طريووق المصووادفة أيضووا أصوو.دم بفتوواة موون العووامالت وكانووا فائقووة 

الجمال , فتوقو عون المسوير , مسوتذكرا ان هوذا اليووم هوو   ور يووم للعمول وهوذه 

 ر متنفسا:الفتاة لم يرها من قبل , فكيو يصنع ؟؟ فلم يجد اال الشع

                         

 أيا شو النحرني  يو شكله

  زرني وسهم بالدالل شكله

 ا اف اتصير الي وياه شكله

 وهو ناوي الرحيل اشلون بيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24)القصة 

الشاعر جمعة معيشي  المعروف )ابو معيشي( وهو من ابرز شعراء األبوذيوة فوي 

موع والوده الوى من.قوة )الاميسوية(بالقرا مون  سوق الشيوخ ولد في نجد ثم انتقول

مدينووة سوووق الشوويوخ يقووول : ذات يوووم وعنوودما كنووا فووي السوون الرابعووة عشوورة 

 رجووا عصوورا اتفقوود بسووتانا اعموول فيووه وبمووروري باحوود  السووواقي شوواهدت فتوواة 
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جميلووة تغتسوول فيهووا ولشوودة  اعجووابي بمارأيووا فقوود اقتربووا منهووا قووائال بعوود القوواء 

من) المنتفا(أي من امارة المنتفق؟.. فردت بونعم      .فقلوا هول  التحية..يبدو انك

قلا وهل مرت بك سورة الكهو ؟.. قالوا نعوم   قلوا  00قرات القر ن؟..قالا نعم 

 عبدي جمعه يقول...

 وحك سورة عصا موسى ولك هاف

 ماتسكي زرع كلبي ولك هاف؟

 يناهي العري نث عينك ولك هاف

 ومن تنعة منامك بين اديه

 بمجرد ان انتهيا من هذا البياو  

 :الشعري حتى رمتني بحجر قائلة  

 تاسى يالعبد..       

 عبدا ألبيك  فقلا لها انا لسا 

 كما ان هذا البيا الشعري هو اول

 بيا قاله ابو معيشي حيث 

 00اكد هو ذلك مرارا 

  

 (25)القصة 

د اتاوذت مون تشتهر مدينة سوق الشويوخ بكثورة دواوينهوا العربيوة األصويلة ,وقو

هذه الدواوين  مكانا مناسبا لحل النزاعات التي تنشب بين الونة واأل ور  بوين 

ابنوواء العشووائر بسووبب األراضووي الزراعيووة او الميوواه او الثووار . وكثيوورا مايتوود ل 

النوواس الايوورون للتوسوو  فووي حوول تلووك المشوواكل .فتقوووم مجموعووة موون النوواس 
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المشكلة واألسراع في حلها .وعادة وتسمى ) المشية( بالتحري السريع لت.ويق 

مايكون في مقدمة تلك المجموعة احود احفواد الرسوول األعظوم محمود)ص( حيوث 

تجد الناس هنا يعظموون شوأنه ويلبوون لوه طلبوه.وذات مورة حصولا مشوكلة بوين 

استدعى األمر ان يقوم المعتدي بالقيام بالتوجه الى ال.رف الثواني .  تين ,عشير

لوب مون الشويخ )هوالل  ل حسون( وهوو الشواعر المعوروف  ولكنه في هذه المرة ط

ان يكووون فووي مقدمووة )المشووية( وقوود حصوول ذلووك فعووال وبعوود اسووتقبالهم موون قبوول 

الشال المعني  وقبل البدء بالحديث ,بوادره الشويخ والشواعر )هوالل  ل حسون( 

 بهذا البيا الشعري :

 

 العسل بالريا وكا الضيا شراي

 وا اف أيعم على المالوي شراي

 أنجان انتـــــــه لعند الماي شراي

 جبتلك مـــــاي وجهي ابين اديه

 
 

فلم يجد الرجل المقصود اال ان يرد بالترحيب مرة ثانية وتنتهي المشكلة على  ير 

... 

 

                    

 

 

 

 (26)القصة 
 

في ارياف مدينة سووق الشويوخ ,كوان هنواي شواعر يودعى )حسون الشويخ موسوى( 

عرفوة باللغوة العربيوة ومفرداتهوا الكثيور , وكوان مجيودا بكتابوة الشوعر يمتلك من الم

الشوعبي و صوصوا األبوذيوة لكنوه لوم يأ وذ حصوته مون الشوهرة ,وصوادف ان كوان 

هناي رجل يعمل في محافظة البصرة من نفة المن.قة التي يسكنها الشاعر حسن 
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الشووويخ موسوووى ,وكوووان هوووذا الرجووول يحفووول الكثيووور مووون شوووعره و يتحووودث عنوووه 

بفاروأعتزاز ,مما اثار حفيضة رجل   ر من اهول البصورة ويبودو ان األ يور كوان 

شاعرا,فقال للرجل المتحدث أذا كان الشاعر حسن الشيخ موسى مبدعا كما تدعي 

 فسارسل له معك هذا الجناس)بهشام ـ بهشام ـ بهشام ـ ( وكذلك الرباط 

بيا شعري واحود  )جميع اعضاي واصب  موب اليه(ونر  هل باست.اعته كتابة 

مون شوعر األبوذيووة , وعنودما عوواد الرجول ا بور الشوواعر حسون موسووى بوذلك وكووان 

ا تبووارا عسوويرا لووه,لكن ذلووك لووم يمنعووه موون كتابووة البيووا التووالي, والووذي كووان موون 

 األبيات الرائعة حقا :

 

 تالد بالالد من شم بهّشام

 بياض وال لغوا المة بهّشام

 نضه المغمد حدر جفنه بهّشام

 اعضاي واصب  موب أليه جميع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)القصة 
 

جلووة ذات يوووم الشوواعر حسووين الركووابي بمحوول صووديقه الشوواعر فرقوود الحسوويني  

,ودار الحديث بينهما  حول الظروف التي تعيشها الناس  الل سنين الحصار على 

العراق ابان الحكم السابق ,  وأثر ذلك على حياة الناس مموا جعلهوا تبيوع اشوياءها 

رض توفير لقمة العي  ,وتستغني حتى عون المالبوة الجميلوة لوذلك ,ويبودو ان لغ
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الشاعر حسين الركابي شعر وكأن صديقه ينتقد مظهره الاارجي مون  والل موادار 

 بينهما من حديث  فكتب يقول:

 

 

 سوم اشما تريد ابسوم سمالي

 وسمي اشما تريد من اسم سمالي

 صحي   نه فقير اب.ري سمالي

 ة كل  ابيهلجن عندي نف

 

 وما ان وصل هذا البيا الى صديقه فرقد الحسيني , كتب له يقول:

                                    

 تحذر لو جذا وكتك بسمالي

 ألن بيده العسل دافه بسمالي

 ا وي حسين ضل انته بسمالي

 تالكي   وصفاتك ذيا هيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 (28)القصة 
 

 

رة  ل نوزي المعروفوة , كوان هوذا الرجول شواعرا الشاعر حاجم الحبيب شويخ عشوي

مبدعا في كتابة األبوذية وله ابيات شعريه مشهورة ومتداولوه علوى السونة النواس 

وبحكووم طبيعووة األراضووي الزراعيووة الااصووة بهووم, فووأن هنوواي موون أعووراا الضووفير 
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يتنقلون بالقرا منهم ,و قد حصول ان احوب الشواعر حواجم الحبيوب اموراة مون تلوك 

, وبحكووم طبيعووة حيوواتهم وتوونقلهم ,شوواهد الشوواعر ذات يوووم موون األيووام األعووراا 

الشديدة الغبار, اهل محبوبته وهم قد بدأوا الرحيل ,فتتبع اثورهم وهوينشود الشوعر 

 قائال:

 

   

 كبل موعه يناهي بيــــك ولعاي

 مضيّع وأجن طول الليل ولعاي

 تبعا الضعن دوا الشوف والعاي

 د عليهــــــــــــن.اهم واليهام ابع

 
 فجاراه السيد نعمة السيد محسن الجابري:

 

 علي حنضل ارياكي من يحلها

 وعقدتي وياه انشدت من يحلها

 الظهر سارت اضعونه من يحلها

 كما ماشوف حيل ابعدوا ليه

 

 

 

 

 

 

 (29)القصة 
 

ذات يوم وعلى طريق ضيق كان الشاعر السيد نعمه الجابري يسير مع صديق لوه 

ا علوى عجلوة مون امرهما,وصوادف ان كانوا فتواة امامهموا تسوير ,ويبدو انهموا كانو

الهوينا ,مما سوبب لهموا التوأ ير, فقوال الرجول  .مواذا تقوول فوي ذلوك ياسويد نعموه؟ 
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وعندما سمعا الفتاة ذلك التفتا اليهما ,ففوجىء األثنوان  بأنهوا ذات جموال ا واذ, 

 عندها  اطب الشاعرالسيد نعمه صديقه بهذا البيا الشعري :

 

 

 

 كتلني الدوم يمشي مرح ويراغ

 اتمنى كون منه ع.و ويراغ

 حزم شايل لعند الحرا ويراغ

 رمـــــاني وضلن الجيالت بيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (30)القصة

كووان يعموول حارسووا  ليليووا فووي  ( ابووو معيشوويجمعووه الشوومري ) الشوواعر المعووروف

ا فقود عمول )كراج( لسيارات االجرة في سوق الشيوخ, وبحكم تواجده طوال الوقو

, وذات يوووم جوواء يتفقوود للتسوولية ركنووا موون الكووراج لتربيووة الوودواجن موون الوودجاج 

ووضوعها  ةالبيض تلكالدواجن فشاهد دجاجة ميتة وقد  رجا منها البيضة ,فأ ذ 
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تحا دجاجة ا ر  ,وبعد الفترة المعروفة  رج من البيضة طيرصغير, ويبودو ان 

كتب البيا الشعري التالي وأرسله الى هذه الحادثة استفزت الشاعر ابو معيشي ,ف

 يقول: صديقه الشاعر المال عبد الرسول العمود حيث 

 وحك اللي نزل لألرض وحيّه

 عرج واستقباله العرب وحيّه

 شفا ميا  رج من ميا وحيّه

 وحيّا منه جثير اعلى الوطيه

 وهنا رد الشاعر المال عبد الرسول متسائال ومستغربا ذلك:

 ان كان من مياشوكا هذا المصار 

 وال عنه دليلي كشو من ميا

  رج من ميا (جمعهـ )ي لون حي

 كلا ترهم يبو معيشي القضيه

عنوودها ارسوول الشوواعر ابووو معيشووي البيووا التووالي ,طالبووا فيووه حضووور الملووه عبوود 

 على الدليل: هالرسول لي.لع

 صدي البن حجه عنه والجد

 والهي بالكتب تذكر وال جد

 جديمله اقبل علي مدعو وال

 تره عندي سدت هذي القضيه

 

 (31)القصة 
 

انتقل الشاعر المال عبد الرسول العمود الى مدينة الناصرية وعاب فيها فتورة مون 

الزمن,وقد عمل في تلك الفترة في دكان لبيوع الموواد الغذائيوة ,وكوان بجانبوه محول 

شواعر لبيع الاضار تعمل به أمرأة , ويبدو ان تلك المراة كانا معجبة بشاصية ال
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المال رسول  ,وكانا تتمنى لو يكون لها زوجوا ,ولكون عنودما رأت األعوراض منوه 

 لها  اطبته ذات يوم عندما القى عليها التحية بقولها )هله جدي(

 عندها أدري الشاعر ماتعنيه تلك المرأة,فااطبها بالبيا الشعري التالي:

 

 

 عساج ابجرح طول العمر يداج

 بشلل وتضل طريحه دوم يداج

 وكا  نه يوكحه صرت يداجش

 امة وهلي اشتروا كاروي اليه

  نسب هذا البيا الشعري وألكثر من مرة للشاعر ابو معيشي ,وهوذا  والف

الواقع حيث ان كاتب البيا هوالشواعرالمال عبود الرسوول وقود ذكور لوي هوو  

 ذلك شاصيا , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 ( 32)القصة 

 
ر حسين الركوابي قاصودا احود اصودقائه الشوعراء وهوو الشواعر ريواض ذهب الشاع

ريسان البحراني,وعند وصوله الى دار صديقه ,طرق الباا عودة مورات فلوم يجبوه 

احود فوي المنووزل ,مموا دفعووه الوى ال.وورق بشودة موورات ا ور  ,عنوود ذاي فتحوا بوواا 
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اذهلووا  الوودار المجوواورة فتوواة واطلووا بوجههووا فكانووا جميلووة جوودا بعينووين واسووعتين

الشاعر حسين الركابي  فلم يست.ع الكالم ,فغادر المكان ,وفي اليوم الثواني ارسول 

 الى صديقه الذي قصده باألمة البيا الشعري التالي قائال:

 

 يومن يوم حيلي اعليك ياراي

 سعيد اللي ابكل مصباح ياراي

 يبن ريسان طكني ابسهم ياراي

 من اعيونـــه ونوه جتال اليه
 

 قه الشاعر رياض البحراني فأجابه صدي

 

 

 زماني يالركابي وياي موجار

 دليلي ابنار هجر الترف موجار

 جار اللي يعذا الجار موجار

 انه كبلك عذابه صار بيه

 

 
 

 

 

 

 

 ( 33)القصة 
 

كووان الشوواعر الشوويخ داود جالسووا ذات يوووم فووي مووأتم حسوويني , وبعوود ان اسووتعرض 

لمأساة  بعودة السبايا الى مدينة جدهم الا.يب حادثة كربالء المروعة  اتما تلك ا
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الرسوول محموود )ص( ,ومسووتذكرا ابوون حووذلم كيووو د وول فووي مقدمووة العائوودين وهووو 

 ينعى األمام الحسين )ع( , في البيتين التاليين :

 

 يا ل يثرا المقام لكم بها              قتل الحسين فأدمعي مدرار

 منه على القناة يداروالرأس             مضرج  ء الجسم منه بكربال 

 

وبعد  تام المجلة ,طلب الحاضرون من الشاعر الشيخ داود ان ينقول ماقالوه ابون 

حذلم الى شعر األبوذية ,وهنا وضع الشاعر رأسوه بوين ركبتيوه كعادتوه عنود كتابوة 

 الشعر و صوصا المسثر منه ,وعاب لحظات المااض الشعري . ثم قال :

 

 بيثرا صاح ابن حذلم ترادار

 ره ودمعة اعيونه ترادارابعب

 ابراس حسين يابركم ترادار

 للشام وهدوه لبن الدعيه
 

 بيثرا صاح ابن حذلم يهلها

 بعبره ودمعة عيونه يهلها

 الكوفه تغلب عليها يهلها

 بايول اتدوس صدر ابن الزجيه

  
 

 

 

 ( 34)القصة 
 

لووة الحوواج عبيوود ال.بيلووي موون الشووعراء المجيوودين فووي كتابووة شووعر األبوذيووة رنووم ق

تناجه,عاصوور الشووعراء الوورواد فووي هووذا اللووون موون الشووعر وسوواجلهم ,وفووي بدايووة 

الستينيات اراد الذهاا ألداء مناسك الحا, ف.لبا منه فتاة نير متزوجوة مرافقتوه 
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لنفة الغرض , عند ذلك اشترط عليها ان يتم اجراء العقد الشورعي بينهموا ,حتوى 

وافقووا تلووك الفتوواة ,وفعووال تووم اداء اليكووون النظوور اليهووا  فيووه شوويىء موون الحوورام, ف

فريضووة الحووا والعووودة الووى ارض الوووطن ,ولكوون تبووين ان الشوواعر الحوواج عبيوود 

 ال.بيلي ,لم يكبا مشاعره فقد كتب بيتا من الشعر ,يقول فيه:

 

 احب اطرادهن سابا والحا

 على التو زما انهوده والحا

 بشرعي الفرض واجب والحا

 اتميدن بالشواجل والش.يه
 

ما وصل هذا البيا الشعري الى مسامع الشيخ عبد الحسين الشوحتور رحموه وعند

   ,ارسل في طلبه ,وفرض عليه دفع كفارة وهما ذبيحتان لقوله :

 )بشرعي الفرض واجب والحا (                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35)القصة 
 

لسونة كوان مر عام جدا وسنة عسيرة على الناس سميا )سنة لوعه( وفي تلك ا 

بذمة الشيخ سوعدون ناصور المغشوغ  مبلوغ مون الموال للشواعر حامود بودر الراشود 
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.فلم يتمكن الشيخ ناصر المغشغ  من األيفاء به .فأرسول الشواعر حامود البودر لوه 

 رسالة ي.البه بالمبلغ .عند ذاي ارسل الشيخ ناصر بيا شعري يقول فيه:

 

 

 أهال للع.ه كلبي يدلكم

 لكمكرام ودوم ممدوده يد

 يحامد تمدح الوادم يدلكم

 يبحر الضاميه او طوفان ميه
 

 

وعندما وصل البيا الشعري للشاعر حامد البدر قوام بأسوتأجار )مشوحوف( وموأله 

بالبضوووائع التوووي يحتاجهوووا بيوووا فوووي الريوووو .وارسووول رسوووالة الوووى الشووويخ ناصووور 

 المغشغ  يبلغه بان المبلغ الذي بذمته يعتبره قد سدد له..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 36القصة )
 

التقتصر كتابة الشعر الشعبي في مدينة سوق الشيوخ على الرجال فق  ,بل تعود  

ذلك الى النساء ايضا , ولكون وبحكوم المجتموع المحوافل لوم يتسونّى للمورأة األطوالع 

والمشاركة في الجلسوات الشوعرية أو قوول الشوعر وكتابتوه ,أو حتوى حفظوه اال فوي 
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فق  , ولوم يودون المهتموون بالشوعر سوو  هوذا  الجلسات التي تقتصر على النساء

البيووا الشووعري الووذي قالتووه )الماليووة حسووله( عنوودما فقوودت زوجهووا ,وهووي الموورأة 

المالصة الوفية ,فنجدها تقسم في رباط البيا بالفراق كأشد مايكون عليها لتع.ي 

 صورة عن المرأة الجنوبية بالوفاء, 

 

 عجب روحي النياحه ماتملها

 فكدي ماتملهاوكل لحظه اعلى 

 صبر تدري وحياتك ماتملها

 نفذ صبري وحك فركاي اليه*
 

 * الحل عزيزي القار ء كيو تقسم هذه المرأة بالفراق وهو اشد مايكون عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 37)القصة 
ذهب الشاعر جبوار الناشوي الوى بيوا الشويخ جميول حيودر ,مواسويا لوه بوفواة ا يوه  

 جميعا,وضمن سياق العرف األجتماعي السائد يوتم األستاذ شاكر حيدر رحمهم  

وضع مبلغ من المال في مضوروف ويقودم الوى القوائم بمراسويم مجلوة الفاتحوة,اال 
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ان شواعرنا المرحوووم جبووار الناشووي  وورج عون المووألوف ووضووع دا وول المضووروف 

 بيا من األبوذية ,وقدمه الى الشيخ جميل حيدر :

 

 اقدملك شديد األسو وندام

 حل دليلي ابألم وندامعلى الرا

 ياهو اللي بكه بالكون وندام

 كل احنه ضيوف اعلى الوطيه

 
 وعندما قرأه الشيخ جميل حيدر علق قائال:

 )و  ان هذا البيا الشعري يساوي عندي  ماليين الدنانير(         

 

 ( 38)القصة 
الشواعر  د ل ذات يوم الشاعر جابر جعفر الى المستشفى مرافقا لوالده, وكان هذا

وسويما , ولكونووه شواعرا فهووو ميوال الووى الجموال ب.بيعتووه ,وقود وقعووا عينواه علووى 

احد  الممرضات الجميالت والتي كانا تقوم بمتابعة حالوة والوده الصوحية , فأ وذ 

يتابعها بنظراته ,فأ ذت هي بممازحة والده قائلة لوه : أن ولودي هوذا )وكوي ( فورد 

طفل وجاهل, وعندما سومع الشواعر قوول والوده الشيخ جعفر رحمه   : أن جابراّ 

 هذا ,قال له مااطبا:

 يكا دمعي يبو باقر وياهل

 على الريجه طعم عنبر وياهل

 تكلها انته طفل جابر وياهل

 حلو طوله يبويه وعمل بيه
 

 

 (39)القصة 
كوان الشوويخ صوال  جويوود المغشووغ  مون رجووال األنتفاضووة الشوعبانية ,وقوود اصوويب 

جهة مع الحرس الجمهووري , وبعود قموع األنتفاضوة لجوأ الوى برصاصة اثناء الموا

السعودية موع انلوب الثووار وهنواي توم نقلوه الوى المستشوفى , حيوث أزدادت حالتوه 
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سوءا  وأصب  يصوارع المووت بسوبب األصوابة,وكان برفقتوه الشواعر جوابر جعفور 

 والذي يعرف جيدا بأن اقرا الناس الى نفة الحاج صال  جويد هم الشويخ الحواج

ساجا هاشم الدو ي وياسر حسين الشويلي , لذا كتب هوذا البيوا الشوعري يقوول 

 فيه:

 رساله اكتب لعد ساجا وياسر

 أو بيها ياعلم م.وي وياسر

 ابو عامر كلب يمنه وياسر

 تحسر مام  أمن اهله و ويه

 

 (40) القصة
 

ه مع احد الشعراء الرواد في لون األبوذية ,راوده الشك ذات يوم بأن زوجته تاون

رجل ما, ولكي يصل الى الحقيقوة وكوم كوان يتمنوى لوو كوان ذلوك مجورد وهوم ,لوذلك 

ادعى العمى وأصب  جلية الدار اليغادرها , حتى جواءت اللحظوة التوى لوم يسوت.ع 

معها تكوذيب مواتراه عينواه , فقود شواهد رجول يود ل الوى الودار ويأ وذ تلوك الزوجوة 

ليجلسوا سووية علوى فوراب الايانوة ,  الاائنة بعد ان تركا جنينها الصغير جانبا ,

عنودها تودفقا الوودماء سوا نة فوي عروقووه  لي.لوق صور اته المدويووة لكوي تسوومعها 

النواس وتتجمهوور لتوور  الحقيقووة  وفوا موون نكرانهووا , ثووم ينشود فووي وجوووههم قووائال 

 بمرارة:

 فكري تاه عن الدرا دهدوه

 وجنين الصدر عن الصدر دهدوه

 ين.ها الغوج و نه صحا دهدوه

 فلو مفجور والعاطو شهيهال
 

 (41)القصة 
 

الشيخ مزعل باشا السعدون من شويوخ المنتفوق وكوان هوذا الرجول  شواعرا مبودعا 

في مجال األبوذية, وكان من بين جالسه الحاج طاهر ورجالن يدعى احدهم فاضل 
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وال ور سوواجا,وكان هوسالء الثالثووة يسوهرون انلووب الليوالي مووع الشويخ يتبووادلون 

نالبا ماكان يودور حوول الشوعر والشوعراء ,وذات ليلوة توأ ر الحواج الحديث والذي 

طاهر عن الحضور فأفتقوده الشويخ مستفسورا مون سواجا وفاضول عون السوبب فوي 

عدم حضوره , فأجابه احدهم واصفا الحاج طواهر بكلموة )داموا( لكون هوذه الكلموة 

وصوولا فووي اليوووم التووالي الووى مسووامع الحوواج طوواهر , وعنوود حضوووره الووى مجلووة 

 لشيخ , سأله الشيخ مزعل باشا عن سبب تأ ره في الليلة الماضية , فأجابه :ا

 

 

 أسا ياـــــفه دمع عيني وساجا

 و راا الهو  من فاضل وساجا

  لــــــــــني نايم ابداري وساجا

 دامـــــــا  * والتري واجب عليه
 * حزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ا

 

 (42)القصة 
 

وة الووى الوجوووه األجتماعيووة والعنوواوين فووي ليلووة موون ليووالي رمضووان وجهووا دعوو

الوظيفية وبعن شيوخ العشائر لحضور مأدبة اف.ار في بيوا احود وجهواء مدينوة 
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الزبير,وكان من بين الحضور وبحكم عمله هناي الشاعر شاكر حنون الحميوداوي 

وهووو موون مدينووة سوووق الشوويوخ, وبعوود المأدبووة دار الحووديث عوون المحافظووات وبمووا 

ة ,وعندما وصل الحديث عن محافظة ذي قار نعتها الوبعن بوـ تتميز به كل محافظ

)الابيثة ( عند ذلك لم يجد الشاعر شاكر الحميداوي بودا مون الورد وفواء لمدينتوه , 

 فقال موجها  .ابه للرجل صاحب الحديث:

 ابلوح المجد محفوره سمانه

 وأنقى من النقي كل  سمانه

 الابيثه لي  لوتدري سمانه  *

 صريةجاكلها تسجل نا
 

 اشما فرت رحى دنياي والدار

 الذهب ذاي ابصفاته ذهب والدار

  باثتنه اعلى حب الكاع والدار

 صفه هاي التميز الناصرية
 

ش ل  ي الكثش  ل ا ه  ذا اليا     دشالق   ا الرقشق  ة التللشخش  ة له  ذ  التس  مشة و  لك  ة ش ل  ع  *
لت  ة رر  ل     شا ال   اا ي  لى الت ض  ش. مهم  ل ق  ة ه  ذ  الرلل  ة و قم  ا الم ا ه  ل  الايشة  ة ا

ملرر  ل  1917ال  شش ال لش  لية  المق لتلشا م ا ا ي لء الاو لال يي د ار تالل الا لا  س ية  
ييد مالكة )ال  ي ا(  هة مي ق ة بلش  ة م ا يو شلة  ل ازش لج ار دى يو لال مرلقظ ة ذي 
بلل و ققد ولهد القلاد ال لش لية كثلة القتلل  شا رة ة  شو ا و ق بدلك   با اليش لاا  الت ة 

ا الخل  ة ت  بتة م  ا و   لة اتخ  ذهل المق  لتل ا خي  دبل و يي  د ذاك ر  لب   ي  د  اب ا   ا ت  بتة م  
الو   لة الخ شث  ة اي اس  كت ا مر  لدل اليش  لااو قبستو  هد المق  لتل ا  ا  د اا ا با   ا الخس  لال 

 ال سشمة قة ال شش ال لش لية ووو 

                                          
 

 

 

 (43)القصة 
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سالم الايون شيخ عشائر بنوي اسود , فوي زورقوه الاواص فوي  مر ذات يوم الشيخ

نهور الفوورات , وكووان هوذا الووزورق مضوولالّ عون الشوومة ومّميووزاّ فوي بنوواءه وشووكله 

الاارجي ,وصادف في ذلك الوقا وعلى الجهة الثانية من النهر ,تقوو هنواي فتواة 

 جميلة في العقد الثاني عشر من عمرها,

نووا تووروم العبووور الووى الضووفة الثانيووة ,فعنوودما وكانووا تشووير بيوودها للووزوق حيووث كا

شاهدها الشيخ  سالم الايون طلب من رجاله  الذين معه ان يرسوا بالزورق على 

تلك الفتاة لينقلوها الى الجهة الثانية كما تريد ,و والل ركوبهوا الوى الوزورق ادري 

 الشيخ انها على درجة عالية من الجمال,فأنشد يقول:

 

 تدراي هله يلي جميع الناس

 ورع محري وبعد سنتين تدراي

 من اموت  نه يساهي العين تدراي

 فصل لهلي وتضل م.لوا ديه
 

فرد عليه ابن عمه )حسن الهندال(رافضا منه الاضووع لوذلك الجموال وهوو الرجول 

 الشجاع:

 

 يهابك كل شجاع وليث يدراي

 وتاضع للبعد سنتين يدراي

 لي  اتكول ساهي العين يدراي؟

 ماالب ديه اليكتل بالهو 
 

 

 

 

 

 

 (44)القصة 
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اتصل هاتفيا الشاعر ماجد مفتن السفاح بصديقه الشاعر عبد البصير محمد سوعيد 

الموسوي رحمه    عندما كانا يعمالن في م.ار الصويره العسوكري , وهموا مون 

ابنواء مدينووة سووق الشوويوخ, طالبووا منوه ان يحوودد موعودا للقوواء ,وفعووال توم ذلووك  ,ووـ 

شاعر ماجد مفتن ان يبث لصوديقه معاناتوه مون امور موا , لكون صوديقه وكان بنية ال

عبد البصير وبمجرد ان التقيا ,بادره بالشكو  من ظروف صعبة الموا بوه , فكوتم 

الشاعر ماجد السفاح ماكان ينوي قوله, وبعد ان افترقا كتب بيتا من الشعر يصو 

 فيه حاله :

 امحزم للوكا ماحل شجالي

 شجاليولو حدر الضلع سهمه 

 ا وي الكاصد اشجيله شجالي

 كبل مشكي وطبك ضيمه عليه

 

 (45)القصة                                              

الشاعر المعروف عبيد السعيد الظوالمي تقودم بوه العمور , وقود تقودم ل.لوب يود فتواة 

للووزواج منهووا ,كانووا الفتوواة اصووغر منووه بكثيوور , ولمووا شوواهدته ألول موورة رفضووا 

واج منووه قائلووة هووذا بمثابووة عمووي ,أي اكبوور منووي ,وعنوودما سوومع الشوواعر عبيوود الووز

 السعيّد ذلك قال بألم:

 عمل بيه زماني  وب عمالي

 اسوي زين شر ينجلب عمالي

 الا.بها عبيد كالا هاذ عمالي

 شفا بالشيب هاي اتعة قضيه

 (46)القصة

ااصوومين هووو كثيوورا مايحصوول  ووالف بووين ابنوواء العشووائر , و يكووون فيووه احوود المت

المعتوودي فيقوووم األ يوور بوودعوة وجهوواء القوووم للتوجووه الووى ال.وورف  ال وور لغوورض 
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المصالحه , ومن ال.بيعي ان يكون على رأس الوجهاء  وذلك الفريق شال مون 

ساللة الرسول محمد )ص( , وهذا ماحصل في  الف بين احد ابناء عشائر سووق 

لوى رأس وفود عشوائر سووق الشيوخ واحد ابنواء عشوائر قضواء الرفواعي ,وكوان ع

الشيوخ  السيد احمد السيد مهدي الموسوي , وبعد الاووض فوي تفاصويل الاوالف 

واأل ذ والرد حسم مبلغ) الدية ( باربعوة ماليوين ,وقود حواول السويد جاهودا التقليول 

من المبلغ  لكن ال.رف الثاني كان مصرا عليه, فهنا  اطب السيد احمد الموسوي 

قائال : في عشائرنا هنواي شواعر معوروف هوو الحواج حوواس الرجل المعني بالدية 

 العفريا  يقول في احد ابياته الشعرية :

 عليه من هموم الوكا المات

 والعارف حدود الصبر المات

 يحمدون الرجل ياحيو المات

 ولون يحمد عدل جاكبر فيّه

 
ا وعنوود األنتهوواء موون البيووا الشووعري بكووى الرجوول المااطووب قووائال : نعووم و  هووذ

 ٍّ ٍّ  صحي , ثم اسق  من مبلغ الدية مليونين ,ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (47)القصة  
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عندما كانا مدينة سوق الشيوخ تمتاز بوفرة وجودة منتوجها مون التموور ,وذلوك 

لكثرة بساتينها , كان مون الظوروري الحاجوة فوي موسوم جنوي المحصوول الوى عودد 

جوال فوي موايعرف علوى لية بالقليل من العمال والذي كان تشتري فيه النساء والر

تسووميتهم بووـ )النيسووانية ( وذات موورة وفووي احوود البسوواتين كووان يعموول لوود  صوواحبه 

مجموعة مون العموال للغورض ذاتوه, وكانوا هوذه المجموعوة مون قضواء الشو.رة , 

ومن بينهم فتاة جميلة وهبها   سبحانه الجمال ال.بيعي , مما لفوا نظور صواحب 

موون األ ووالق , وهنووا عوورف الحووب العووذري البسوتان وهووو شوواا علووى درجووة عاليووة 

طريقه الى قلبه , فأصب  يفكور فوي تلوك الفتواة التوي سولبا عقلوه وبالمقابول بادلتوه 

الفتاة نفة المشاعر الصادقة الشريفة , وبعد انتهاء فترة العمل وهي ثالثة اشهر 

عادت الفتاة مع اهلها من حيث اتا , وبقي الشاا اليهدأ لوه حوال يفكور فوي كيفيوة 

الوصووول الووى حبيبتووه , لكنووه وجوود متنفسووه مووع الشوواعر عميتووه جووار   , وهووو 

الشاعر المعروف بقلبه الواسع والممتلىء ع.فوا علوى العشواق  فبودا يقورأ لوه مون 

 الشعر الذي يحثه على الصبر واألنتظار حتى يحظى بمحبوبته ,

 

 

 شناطر شنتظر شرجه شملنه

 الدهر عن شوفة احبابي شملنه

 لب من طر شملنهعسى ين.ر ك

 بجاه المص.فى وحيدر وصيّه

 
 

اما محبوبته فقد الحظا النساء التي جاءت موع الفتواة ماحصول بينهموا مون تبوادل  

المشاعر , وهنا اسرع األهل بأقناعها بالزواج من ابن عم لها , لكنها رفضا ذلك 

ر  بشدة , وفي العام القادم وفي نفة الوقا عادت الفتواة وأ بورت الشواا بموا جو

عليها من ضغوط لقبول الزواج وكيو انها رفضا ذلك ,مما زاد تعلق الشواا بهوا 

ووعدها بالزواج منها بعد عودتهوا , وفعوال توم ذلوك لكون والودها رفون ال.لوب فوي 

باد ء األمر وقد حاول الوفد الكبير الذي اعده الشاا جاهدا لهذا الغورض ألقناعوه 

فع الشاعر عميته الجار   والذي كان بالقبول لكنه كان مصرا علىالرفن , مما د
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موون بووين الوفوود , ان يسووتأذن موون السوويد الوجيووه ليشووهر سووالح الشووعر والووذي هووو 

 امضى من السيو قائال:

 

 اكو تمييز بين الزين والّشين

 والكلشي عليك ايعظم والّشين

 اللبن تدري يعرفه اليان والّشين

 جمع نوعينهن من دون اذيه

 
 

الفتواة ود ول الوى عائلتوه فأ برتوه والودة الفتواة بموا حصول بوين  هنا قام الرجل والد

الفتوواة والشوواا موون عالقووة شووريفة وحووب طوواهر , فعوواد الووى الووديوان لوويعلن قبولووه 

 لل.لب 

 فكان هذا البيا الشعري بمثابة العصا السحرية وبه تم الزواج .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (48)القصة 
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وموا  لوا اليوه الحورا مون دموار فوي كافوة مرافوق  الل الحرا العراقيوة األ يرانيوة 

الحيوواة  فووي العووراق , حيووث نجوود المأسوواة فووي فقوود األحبووة ناهيووك عوون التوودمير فووي 

الممتلكات العامة والااصة وكان نصويب العوائول العراقيوة فوي الجنووا هوو األكثور 

د من حيث الاسائر البشرية والمادية , فكانا قوافل الشهداء التنق.ع ,  حتى التج

بيتا لم يأ ذ نصيبه من ذلك , وفي تلك األيام يفقد الشواعر عميتوه الجوار    ولوده 

في الحرا فيحزن عليه اشد الحزن واليجد اال الشعر المتنفة الوحيد لبث همومه 

 , فيقول:

 

 شسولفلك مصايبنه وعدلك

 وهذا مسجل اعلينه وعدلك

 روح امنين اجيبن لك وعدلك

 ولبسنك سالح وترد ليه
 

تمضي األيوام علوى فقود ولوده فيصواا الشواعر عميتوه الجوار   بالجل.وة وشولل  ثم

نصفي و تصاا زوجته بضغ  الودم  ويصواا ولوده ال ور بمورض السوكر أيضوا  , 

 عندها يكتب البيا الشعري والذي يعتبر هويته الشعرية

 

 اسد عبره وت.ير اشكثر عبرات

 النوايب من تصيب الغير عبرات

 ي اشلون عبراتالسفينه اول شباب

 ا ير الشيب تشله بالثنيه
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 (49) القصة
 

كان الشاعر حبيب الكناني جالسا ذات يوم مع والده , وكوان والوده يحكوي لوه كيوو 

كانووا حيوواة النوواس فووي الووزمن البعيوود عنوودما كووان األنسووان العراقووي يعووي  الفقوور 

الدا ليوة والحرمان و صوصا في الجنوا م.لع القرن العشورين , حيوث الحوروا 

واألمراض وسوء الحالة المعيشية وأنشغال الناس كل بمعاناته , ورو   لوه قوائال 

انووه ذات ليلووة وعنوودما كنووا وأ وتووك صووغارا لووم يكوون لوودينا مانقدمووه لكووم موون طعووام 

للعشاء , فوضعا والدتك القدر على النار فارنوا اال مون المواء , وبودأت تقلوب فيوه 

ا , وعندما طال األنتظار نمتم جميعا , هنوا توأثر أليهامكم بأن العشاء سيكون جاهز

الشاعر حبيب الكناني لما سومعه مون والوده , وأراد أن يوسرخ هوذه الفتورة الزمنيوة 

 شعرا, فكتب البيا التالي قائال:

 

 يفور وماعرفا اشبيه يدراي

 والواحد ابهاي الناس يدراي

 مثل ساري عليل ابمرض يدراي

 اتركوني والمحب ينشد عليه
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 (50)القصة

بحكووم التقووارا فووي العموور بووين الشوواعرين ابووو معيشووي والشوواعر عبيوود السووعيد   

والصوووداقة التوووي جمعوووا بينهما.كوووان يشوووكو احووودهم لأل ووور مايعانيوووه مووون الحيووواة 

وقسوووتها. وبووذلك ارسوول الشوواعر عبيوود السووعيد للشوواعر ابووو معيشووي البيووا التووالي 

 يشكو من تقدم العمر حيث يقول:

 

 ر الهبه ناري والدوايتسع

 اسجل القلم عندي والدواي

 يكول   كل داء والدواي

 وانه داء الكبر ضايع عليه

 عندها ارسل له الشاعر ابو معيشي البيا التالي :
 

 عنـــــــد الموزمه بحساا عدنه

 وسرور ايصير لل.يبين عدنه

 الكبر مالــــــه دوه يعبيد عدنه

 يهابد ماشوف الـــــه نير المن
  

وبعد وصول هذا البيا الشعري بثالثة ايام توفي الشاعر عبيد السعيد رحموه     

                  . 
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 (52)القصة 

الشاعر الشيخ هالل الحسن رحمه   شيخ عشيرة )بني مسلم( وهي عشيرة تقع 

اراضيها جنوا مدينة سوق الشيوخ وفي اريافها ,وذات يوم وعند عودة الشواعر 

ل الحسن من مدينة سوق الشيوخ الوى بيتوه هنواي .مور بشوابتين  وهون يغسولن هال

األواني والمالبة في النهر , وعند القاء التحية علويهن ردت احوداهن قائلوة )هلوه 

عمي( وقالا األ ر  )هله بويه(, هنا شعر الشاعر هالل الحسن بتقدم العمر لديه 

 ,فكتب البيا الشعري

 ابو معيشي قائال فيه : التالي ,وأرسله للشاعر    

 مضالي من العمر  مسين عاماي

 مثل مجنون طب وطلع عاماي

 هاي اتكول بويه وذيا عاماي

 من اسلم بعد مام  ذوق اليه
 

 فكتب له الشاعر ابو معيشي يقول :

 من زنري الوسن بالليل عاديا

 وهما يهالل ويّه الضبي عاديا

 انجان امضالك الامسين عاديا

 حساا اليه ثمن عشرات عمري
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 (53)القصة 

تسكن في  مدينة سوق الشيوخ طائفة من الصابئة منذ زمن بعيد .ويرتب  ابناؤهوا 

مع سكان المدينة بعالقات طيبة لما يتمتعون به من ا والق وصوفات حسونة .وكوان 

من بين تلك ال.ائفة شعراء لهم بصمات واضحة فوي ادا المدينوة ,وقود مورت ذات 

عيشي احد  الجميالت من تلوك ال.ائفوة . وكانوا تودعى )نهيوه( يوم بالشاعر ابو م

وبمووا ان للشوواعر الحووق فووي التعبيوور بمووااليحق لغيووره ,فقوود اعتوورض الشوواعر ابووو 

 معيشي طريقها مااطبا اياها..

 اسلمي واعرفي صومي وحمدي*

 وعند البين اشكريني وحمدي

 انــــــه وسعود )ينهيه(وحمدي

 يهالكـل منـــــــا يون ونه  ف
 ابتسما تلك الفتاة بكل ادا وهي تدري معاناة الشاعر ومشاعره..
 *اسلمي / اراد القول كوني مسلّمه ليحق لي األرتباط بك وال أ الم على ذلك. 

 (54)القصة
 

سووار ذات موورة الشوواعرالمالعبود الشووبيلي مووع صووديقه الشوواعر حمووزة قاصوودين 

ف ان كانوا هنواي فتواة مناسبة ما,فأصابهماع.  شديد ومورا ببئور قريوب ,وصواد

بدويوة بارعوة الجموال فسوقتهما المواء وحووين شوربا اشوتركا بونظم بيوا شوعري موون 

 األبوذية قال المال عبود الش.رين األولين:

 يحمزه ابجرح داللـــــي تشل شل

 العسل من شفته ابريجي تشل شل

 
 فأكمل الشاعر حمزة البيا الشعري

 نراه ابهيبة  المستر)تشل شل(*

 .و نظم قبل التحيهاستعد وأص
 

 * يقصد ) تشرشل( رئية وزراء بري.انيا األسبق
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 (55)القصة

 

صادف ذات يوم الشاعر حرجان الشدود وهو في طريقه فتاة جميلة ,فلوم يسوت.يع 

 صبرا على كتمان عواطفه ,فااطبها قائال :

 وحك الي تعبده األنة ويــّان

 هدومي من عليه اليوم ويّان

 وي وي لي  تمشي مرح؟

 .. )ويّان( قالا له الفتاة متحديةف
 ثم اردفا , لتكمل البيا الشعري

 وكيل انته إعله ارض   السعيه ؟؟

 

 (56)القصة                                

 

تولووودت للشووواعر المعوووروف أبوووو معيشوووي الرنبوووة فوووي السوووكن فوووي مدينوووة الزبيووور 

يال فوي فنودق القمور , لوحده,تاركا عائلته في مدينة سوق الشيوخ ,فسكن هناي نز

وذات يوم دعته الحاجة الى ان يستلو مبلغ نصو دينار من رجل كوان نوزيال معوه 

بنفة الفندق ,فلم يلبوي ذلوك الرجول طلبوه , عنودها نودم الشواعر ابوو معيشوي علوى 

تري اهله ومدينته وناسه الذين يقودرون مكانتوه بينهم,مسوتذكرا ايوام ال.ورا التوي 

حمدي الحمدي واصوفا نفسوه بوـ )العبود( بسوبب لونوه  كان يحضرها ,فكتب للشاعر

 األسود حيث يقول:

 

 انصبوا للعبد ماتــــم وعازه

 بسبب لن دومه ابشده وعازه

 ليالي ال.را فاتنـــــه وعازه

 تضل بعالج روحي على المنيه
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 (57)القصة 

 ندوشهد                                            

 

تقريبوا  1885في زمن  ناصر باشا السعدون مسسة مدينة الناصرية ,و في العام 

اشووتهرت هنوواي قصووة حووب واقعيووة ب.لتهووا )دندوشووه( او دنووادب كمووا يووود الشوواعر 

السيد) محسن السيد نعمة الجابري( ان يسميها في الغالب.تلك الفتاة التي اسوتلهم 

ن الشوعر وعنودما س وئل لمواذا لوم تكمول (بيتوا مو999منها اعذا انانيه وكتوب فيهوا)

 ( اكبر باللفل من األلو .فمن هذه الفتاة؟999الرقم الى األلو؟قال اني ار  الرقم)

انها فتاة جميلة جدا تدعى )دندوشه( جواء بهوا والودها بعود ان ابعوده الشويخ ناصور 

ة األشقر عندما كان لأل ير  الحكوم فوي اموارة المنتفوق او)المنتفا(ابعوده مون من.قو

الشو.ره الووى العمووارة وقوود اشووار عليووه الووبعن بالسووكن بووالقرا موون السوويد محسوون 

لكون األ يرهو ابن  الوة الشويخ ناصور, كموا يتمتوع بنفووذ ومكانوة اجتماعيوة بوين 

الناس حيث كان مهاا الجانب لد  الااصة والعامة وليحتمي والود دندوشوه بظلوه 

وف وهذا التقوارا كانوا هنواي وحمايته.فاقام هناي اربع سنوات ونتيجة لتلك الظر

عالقة ودية بينه وبين الشواعر السويد محسون حيوث ان نسواء و ودم السويد محسون 

يقمن بزيارة بيا والد دندوشة وقد نقلون صوفات دندوشوة ومواتتمتع بوه مون جموال 

 ألى مسامع السيد محسن فكان ذلك سببا في د ول هو  دندوشة الى قلبه.

  
 بن بردوكما قال الشاعر العربي بشار 

 
 ياقوم أذني لبعن الحي عاشقة          واألذن تعشق قبل العين أحيانا

 
هكذا تمكن هو  دندوشة مون الوتحكم بعاطفتوه حتوى جعلوه هائموا اليسوتقر لوه حوال 

وممووا زاد موون عشووقه لهووا وبحكووم العووادات والتقاليوود كأبنوواء الريووو انووه اليسووت.يع 

مون البووح بهوذا العشوق ..فكتوب رؤيتها ,ولكون هوذا اليمنوع الشواعر السويد محسون 

فيها األبيات الشعرية والتي حفظها الرجال وتغنا بها النساء مموا ذاع صويته بوين 



 130 

القبائووول فنصوووحه معظووووم النووواس بوووالكو عوووون هوووذا العشوووق  وفووووا علوووى مكانتووووه 

األجتماعية.و صوصوا أبنوواء عمومتووه فلوم يسوومع ذلووك موون الجميوع ,ثووم تموور األيووام 

من ابيهوا . ولكون اباهوا رفون ال.لوب جريوا علوى عوادة ثقيلة عليه فيتقدم ليا.بها 

العوورا فووي السووابق حيووث اليزوجووون البنووا عنوودما تشوواع األ بووار عوون عالقتهووا 

 بشال   ر وذلك ألثبات عذريتها.

وقوود أد  ذلووك ألووى تمسووك السوويد محسوون بمحبوبتووه فأصووب  هائمووا اليهوودأ لووه بووال 

 واليستقر له حال واصفا ذلك في هذا البيا الشعري..

 
 وأنا أين              بيا وادي تنابيني وناوين

 وأنا كذلك       تون دندوشه ابشوكي وناوين
 ماهي نيتهم؟         اهلها اشلون رادتهم وناوين

 بيه حجولي بالك.ع وأك.عوا                        
 

                                 ****** 
كانا ثالث منهن قبل ان تد ل دندوشه حياته وقد تزوج في حياته ثمانية نساء , 

وكانا من بينهن زلياة أ ا الشاعر حسين العبادي وهو  الرائد في شعر 

األبوذية , وقد عاتبته ذات يوم عندما رأت منه األعراض عن زوجاته واألنشغال 

 بدندوشه ,فأجابها:   

 لهلجن ياح.اري البر لهلجن                               

 جن الأك.ع الفيه لهلجنعلي

 جغاسي  وذي زلياه لهلجن

 عواد ومابجن وحده طريه                            
ثم عاب فترة من الزمن منعزال عن الناس جاعال من حب دندوشوه سوجنه الجميول 

 وعذابه سجانه فكتب يقول..
 أألكتاف         حبيبــي دي بذرعانه ولجتاف    
 )اللبي واألكتاف أجزاء فالة الصيد(   ضلعي كاسر اللبي ولجتافب                     
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 ألكتاّف         رضيا بحبة دندوشه ولجتاف  

 وهي سجانتي وتفتر عليـــــــه                    
 

وذات يوم  رجا دندوشه مون بيوا أبيهوا يحوي  بهوا الاودم قاصودة الوى بيوا رجول 

)حجل( فشواهدها السويد محسون ألول صابئي بالقرا من دارها لشراء ق.عة ذهبيوة

مرة في حياته فقال لمون حولوه مشويرا لهوا.أن هوذه دندوشوه بوال شوك.وما أن سومع 

الجواا بوـ )نعوم( حتوى سوق  مغشويا عليوه .فشواهدت دندوشوه حركوة الرجوال حوول 

السيد محسن جاءته مهرولة حتى وقفا عليه ودموعها تجري على  وديها .ففوت  

 فقال بلوعة وألم..عينيه وكأنه أحة بوجودها 

 
 صبي يادمـــــــوع العين صبي

 على  شو ال.لع من بيا صبي

 لوني موب مسلم صرت صبي

 وصوغ احجول دندوشه بديه

 
 ثم وفي موضع   ر يقول:

 

 يعين الريم يالمارج من أحذاي

 سهيا وفلتن أجدامي من أحذاي

 بجيا  نه وبجه جاري من أحذاي

 جغاسي :زوجته الثانيهاسي( الصالحيه    وبجا حتى )جغ                    

 
 وفي أحد  ألليالي التي لم ير فيها طعم النوم قال معاتبا محبوبته)دندوشه(

                   

 أنين تام           من مثلي يون بالكون ونتام         
 ءأصب  بيني وبينه أنتما         بة  نه وجثير الويد ونتام                     
 وأنتم       علي نومي ايتنغل دوم ونتام  



 132 

 سرت بعيونكم نومه هنيه                        

 

 
واصب  ذات يوم مبكورا فشواهد االبول بوالقرا مون بيوا والود دندوشوه وهوي تسوتعد 

للرحيل وقد قام الرجال بوضع الواح من الاشب على ظهر االبول تسومى )حيوازة ( 

 رجل يقوم بادمته اسمه ) شاطي (فناد  الشاعر السيد محسن على 

 

 
  وضعوا له الحواجز         يشاطي الزمل بري حيزوله                     
   يحجزونه            كلوا الرحم كلا حيزوله                      
  ) الزول( الشكل         هم يكبل واكولن حيزوله                        
  هله يالحاشك الباري عليه                    

 

ولما ا بره شاطي بانهم يريدون الرحيل الى البصورة التوي تسومى  نوذاي المينواء , 

نزل هذا الابر علوى قلوب وعقول السويد محسون نوزول الصواعقه , وفوي هوذا الوقوا 

كان يمسك بابريق فيه ماء ينوي اداء فرض الصالة فضول ماسوكا بواألبريق سوائرا 

 وهويااطب قائد االبل ) الحادي (  لو األبل ينشد الشعر

 

 اسألكم               يحادي الضعن رين وانه اسلكم               
  سلوة لكم                   اريد ارفا معاكم وانـه اسلـكم              
 اصيبكم بمرض السل    تره تسلون حيلـي وانه اسلكم              
 ـشه وماتهيههو  البيكـم تن              

  

  له اقصد             للميناء اكـد نـوجي والعن                 

  من اللوعه            لحين اينوحـن اعلـيه والعن                
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  الاستقر        بارض المنتفا الاسكن والعن                
  دندوشه مشـا وشـبعد ليه                 
                       

                       

 المحنه              محنه مامـحن نيـري محنه                       
 الحناء               سبيب اشكر على متونه محنه                     
 العاطفه              لون بكـلب دندوشـه محنـه                      

 ـن نـربا وصا عليهجام                       
 

 ثم اراد ان يسرخ يوم الرحيل لما له من وقع في نفسه 
 

 السعي               تحب روحي ترافجهم وتسعه               
 االتساع                 نرامك الم بجـرحي وتسعه               
 سنة الو وثلث ميه وتسعه                

 هـ 13.9              هم ك.ع فيهبربيع اول ضعن              
 

عاب الشاعر السيد محسن بعد رحيل محبوبته دندوشه الى ارض البصرة اصوعب 

ايوام حياتوه كووان شوارد الووذهن اليسوقر لوه حووال , يالحقوه  يووال دندوشوه وصووورتها 

التفارق عينيه وكان اول  بر يصول الوى مسوامعه وهوو زواج دندوشوه وقود رزقوا 

 ول : بولد من زوجها فكتب يق

 

 تهدي مـن نسيـم الـري  يابا                  

 ومن كلبي انك.ـع بتيـن يابا                  

 من كالـوا دنـادب ولـد يابا                  

 كلا هالحين صارت موب اليه               

ثم عدل عن رايه قائال فوي نفسوه لوية مون الوفواء توري هوو  دندوشوه والتالوي 

 عنها 
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   اتى اليه             لفه  .ا يدنـدوشـه وتـاني                 
 الوتين          ومن حيلي انك.ع حبل الوتاني                 
   انتظر             اضل ان.ـر لبـا بتـا وتاني                 
 وبلكا من بزرها ايحن عليـه                  

حياتوووه بعووود ان توووري تراثوووا  ضووواما  مووون وهكوووذا  وووتم الشووواعر السووويد محسووون 

شعراألبوذية م.بوعا  في ذاكرة الزمن تحتفل به ذائقوة المحبوين لوألدا الشوعبي, 

رحل تاركا بصومات واضوحة فوي سوجل المبودعين كأحود أبنواء جيول الورواد الوذين 

 انجبهم رحم مدينة سوق الشيوخ...
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 األهزوجة شعراء ومواقو                            
 

 

 

موون األنووواع الشووائعة والمعتنووي بهووا )الهوسووة( فقوود اسووتعملتها القبائوول وسوويلة 

للتفا ر وأثارة الهمم , وهي توقفنا على مد  قابليوة الشواعر فوي تكووين الفكورة 

األبوداع موا يعسور علوى وأيصالها الى المحب والمااصم بأسرع زمن, وفيها مون 

الكثير األتيان به في ساعة حرجة ,ألنها تأتي على طريقوة األرتجوال , فهوي تهوز 

المشوواعر وتفعوول بووالنفوس موواال يفعوول فيهووا السووحر أو الامر.وتسوومى )الهوسووة( 

عند البعن )العكيلية( وهي بحر قائم بذاتوه يقابلوه بحور )الابوب( فوي الوـعروض 

لووـن فعووـلن فـعووـل( مووـثل)أنا أع.ينوواي الكوووثر( , وهووـو عووـلى وزن )فـعـلووـن فـعـ

والهوسة مأ وذة من )الَهَوس( ألن المتلبة فيها تالحل عليوه هوذه الصوفة ألنوه 

ياوووورج عوووون شووووعوره .وهووووي تكووووون نالبووووا موووون شوووو.ر واحوووود يلقيووووه المهوووووال  

 أي)المهّوس( فيأ ذه الجمع الذي حوله وين.ق به في  ن واحد مما يع.ي صد  

ال,ثم صار الشعراء يقدمون ثالثة اش.ر قبل ) الربّاط(  المسمى مرهبا ودويا هائ

 بـ )الهوسة(.......

 ومن األهازيا التي قيلا في  ثورة العشرين:

 )كل جابا  ابا بة  نه(  قالتها ام عراقية مفتارة بولدها .1

ـ )بة اليتعذر موب  نه(قالتها امرأة تااطب ولدها وقد اسره األنكليز فرد  2

 ابحلكه وكلا  نه( وهويشير الى المدفع.... عليه )ح.وني 

 ثم ت.ورت الى األهزوجة الشائعة حاليا وقد أ ذت اكثر من وزن وطريقة ,وفي 

سوق الشيوخ  هناي العديد من الشعراء في هذا المجال ,فمنهم من يأتي ببيا 

من األبوذية ثم يقفل الرباّط بالهوسة ومنهم من يأتي بالموال اوبالشعر العربي 

كذا. وفي هذا الفصل سنتحدث عن المواقو والوقائع التي حصلا في السابق وه
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وكيو دونها الشعراء في مجال األهزوجة ,ومن هم الشعراء الفاعلون حاليا في 

 الساحة الشعرية......

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (1) 
 

 ركزاألقتصادي المهم بالنسبة لشيوخالمعروف ان مدينة سوق الشيوخ كانا الم

) المنتفا ( كما انها المركزالتموويني لوذ ائرهم الحربيوة وبموا انهوم يمتلكوون مون  

المدفعية الحربية والتوي تحتواج الوى واسو.ة لجرهوا لوذلك كانوا لوديهم )أبول( معودة 

لهذا الغرض.وذات يوم صادف أن بعيرا  كان يستادم لجور المودفع)ال.وا( يتجوول 

نة سوق الشيوخ أقترا من بائع للحلوو  يودعى)امباري( وراح هوذا البعيور في مدي

يلتهم بعن الحلو  فلم يست.ع الرجل ضربه  وفا من ان يتعرض للعقوبوة .فأ وذ 

يضرا على صفيحة تسمى)تنكه( بالقرا منه قاصدا بهوذا الفعول ابعواد البعيور عون 

 ا .بضاعته .فصادف ان مر شاعر بالقرا منه       فأنبر  هازج

 

 ))أيدي بالتنكه أمباري.. قصده أيجفل أبعيّر ال.وا((         
 

(2) 
 

العشائرية ,وعند د ول السفن الحربيةاألنكليزية)المراكب(ألى 1935 الل ثورة 

من.قة السائ  والتي تقوع الوى الجنووا الشورقي لمدينوة سووق الشويوخ ,حودثا 

عشوائر سووق الشويوخ في تلك المن.قة معاري عنيفة بين قووات األنكليوز وبوين 

وكان من بين تلك العشائر عشيرة ) ل شمية(وبعد انتهاء المعركة عاد الثوار 
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من هذه العشيرة الوى مسواكنهم واثنواء عوودتهم ووصوولهم الوى مضويو الحواج 

حسين النايو احد شيوخ عشائر  ل شمية أنبور  الشواعر صويهود  ل جعيفور 

 هازجا :

 

 ياعملة الساي  يوما أظلم صار

 ينه الرصاص أنكول هذا أحجاري.ك ب

 الفلكه *اتيسرت والمركب المحتار

 ))جم قائد بالش .. ذبينه((
 * الفلكة : زورق بااري صغير 

 

(3)  
م زار ملك العراق فيصل الثاني برفقة  اله الوصي عبد األله 1952في العام 

 مدينة سوق الشيوخ .وقد استقبلته العشائر بالتجمهر وبناء السرادق على طول

ال.ريق الممتد بين مدينة الناصرية وسوق الشيوخ ومن جهتي النهر وال.ريق 

الرئيسي . وبعد وصوله الى المدينة استقبلته الجماهير ,وكان اول المسقبلين 

الشيخ حموده  ل مزيعل شيخ عام عشائر ال حسن حيث استقبله باألهزوجة 

 التالية:

 ))يستنظر مواله حموده((
 

على البناية الحكومية)السراي( لكي تتمكن الناس من ثم طلب منه ان يصعد 

 رؤيته وفعال تم ذلك,بعدها القى الشعراء الكثير من األهازيا منها:

الشاعر ثامر المدابي طلب من الملك فيصل ان يستمع الى أهزوجته بعد ان اقسم 

 عليه قائال )بروح نازي .. استمع الي (,وفعال تم ذلك:

 ساتات ملكنه انته يفيصل لو ملك

 وحك الشيلمان الكتل نازي ومات

 ذوله اهل العراق النقضوا البيعات

 ))رد مالك صاحب... وي ذوله((

 
 ثم انبر  الشاعر رزيا الحمداني قائال:
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 اهال بالدرس فن وأمه حامل بيه

مل ..يعرف اشمابيه  لعّد الجو ير 

 وصيه ..الاان عودي موب تضمد بيه*

 ي(())بالك تضمد بيه.. الاان ابعود
 

 *وهو هنا يحذر الملك من  اله الوصي والذي كان برفقته.

 

 

 

 ثم توالا األهازيا التي تحكي معاناة الناس وتفشي الفساد األداري والرشاو 

 ,حيث تقدم  الشاعر جبار الناشي قائال :

 

 

 اشكيلك يفيصل من ثلث حاالت

 من مامور مركز والمدير الشايل النجمات

 رشواتثالثتهم تراهم قبضوا ال

 ))اشكيلك حيل اشكيلك.. كل  كصايه((
 

 

 :الشاعر مله شري ال ع.  األبراهيمي
 

 ماننصر نكول اعبيد  لينه الحجي امغ.ه

 باعوا واشتروا بينه ربعنه العدهم السل.ه

 حاكمنه حرامي اصب  بين الكعد والس.ه

 ))احذر من هاي الحيه ..الرك.ه التمشي وياي((
 

 ي د األلاووو هيل شرذل الملك ما ال رة 
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 ثم يعود الشاعر مله شري األبراهيمي الى ميدان األهزوجه قائال:

 

  اا الراي كله و ابا الظنّه

 وعهد الجان ثابا ايسا منه

 العجوز اتبوي كلي اشتصنع الجنّه

 ))ملتهيه أبعبها ..اتضمضم بيه((
 

 

 

 الشاعر مله اعكاا  ل حسن الصال 

 

 سراي الحكومه للسلب ح.وه

 دراهم بالسجن ذبوه الماعنده

 والعنده ابو العشره كفّل وطلعوه

 ))كالو مو مجرم.. لكن مشتبهين اوياه((

 
 وهذه األهزوجة لها قصة واقعية وهي :

ان رجال يبحث عن قاتل ا يه وكان لديه امر بألقاء القبن عليه,شاهده جالسا في 

السوجن ,وفوي احد  المقاهي فأ بر الشرطة بذلك وتم القاء القبن عليه وايداعوه 

صوووباح اليووووم التوووالي اطلوووق سوووراحه بحجوووة األشوووتباه بوووه, بعووود ان قووودم رشووووة 

 مقدارها)عشرة دنانير(لمأمور المركز,

 

(4) 
 الشيخ فرهود  ل فندي شيخ عشيرة ) حجام  ل فندي( له مواقو كثيرة,

العشائرية , والتوي مون ابرزهوا عنودما قودما  1935ومنها مواقفه  الل ثورة    

جي  البري.واني الوى من.قوة السوائ  علوى ظهور مركوب بقصود احوراق قوة من  ال

 داره ,وبعد ان ترجل الجنود البري.انيين ,صاح الشيخ بمجموعة من المجاهدين 
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) التدعوا احودا مون الجنوود األنكليوز الوذين ترجلووا يعوود الوى المركوب سوالما( ثوم 

 ل فنودي  توفي الشيخ فرهود 1963دارت معركة شرسة بين ال.رفين,وفي عام 

,وقوود تبووار  الشووعراء فووي اسووتذكار مواقفووه الكثيوورة,  وكووان موون بيوونهم الشوواعر 

 المرحوم حواس العفريا ,حيث استذكر الموقو السابق في األهزوجه التالية:

 

 متحير شوصو بيك يمهذا

 يل ماوي على  صمك عذاا انصب

 يوم الصحا بيه )يزيود( النازل ماله حك يركب

 ل سرور الساي (())ويومك تارياه.. يهال

  

(5) 
 

في اواس  األربعينيات حصل  الف حاد بين ابناء من عشيرة  ل صال  , والتي 

تق.ن ارياف سوق الشيوخ ,و الل اجتماع حافل لغرض تسوية الاالف, انبر  

السيد نعمه السيد محسن الجابري في اهزوجة يااطب فيها احد رجاالت تلك 

ر فيها شيء من الموعظة:العشيرة انذاي المدعو)حسين( ويذك  

 

 الدنيه ماتدوم لكل فتى يحسين

 من تجفي تراهي مثل رمشة عين

 وكاالها النبي كلمن تواضع زين

 ))اترين زين اترين.. كبلك عنتر  انا بيه((
 

 وبعد هذه األهزوجة د ل الميدان الشاعر مله شري الزركان قائال:

 

 عمامك ليل ومغ.ي رواسي اجبال

 كلا والكالوالتتري احدهم بال

  صيمك من يرده لوتعد  اوعال؟

 ))ابيوم الكون الكاين.. حدي ياهو اليوكو بيه؟؟((
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(6) 
ومن األهازيا التي قيلا في ثورة العشرين الاالدة ماقاله السيد محسن السيد 

 سفي  الجابري ,مااطبا رجال اسمه جاسم من  ل فتله:

 لون شايو )يجاسم ( كدت الملحان

 يثور الدانواحدهم يّسند من 

 عملتنه تراهي أتشيّب الرضعان

 ))بالبارد كل.. بيه تركينه((*
 

 * ـ البارد / المبرد    و تركينه/البندقية التركيه انذاي

 

 (7) 
في عشيرة حجام القريبة من مدينة سوق الشيوخ عاب الشاعر عجيمي ع.يه 

ندما كان البل  بين اهله وأبناء عشيرته,وذات يوم ارسل لولده الوحيد نالب ع

طالبا جامعيا بيتا من شعر األبوذية,يشكو له معاناته الااصة, فيجيب عليه ولده 

 :       وحك األلو ثم الالم والذلبهذا البيا الشعري

 جثير الفرق بين الراس والذل

 التصغي لجفوف اعداي والذل

 لحين ايتمن الجنحان أليه
 

الجامعية ,ويتدرج في سلم  وتمر األيام ثقيلة ,وينهي ال.الب )نالب(  دراسته

الوظيفة حتي يصب  مديرا  لناحية الفهود ,و الل تواجده في بيا والده ,حيث 

تجري عملية بناء وتجديد للبناء السابق ,فينهار البناء القديم ليسق  فوق 

المرحوم نالب وتنتهي الكارثة بوفاته,وعند البدء بمراسيم التشييع,وقو الشاعر 

لبا من المشيعين أن يضعوا الجنازة ليااطب ولده المتوفي  عجيمي ع.يه البل  طا

 بكلمات أبكا الجميع:

 ربيا وتعبا أعليك ما ليا

 ردتك من ي.ول العمر لوكفيا 
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 أليه أحساا عندي بعد ماوفيا

 ))أكعد نتحاسب بيني وبينك.. ياهو ال.الب والم.لوا((

 

راق ولده:ثم يوجه  .ابه الي المشيعين ولمن يلومه على قلة صبره لف  

 

 ألوجن يارفاكه أو ونتي  ونه 

 علي ابني البل كالفه جنا أندبنه 

 جنا أتأمله الدفان هسه  نه األدفننه

 )) ربا العاده.. اهنا يالبين اشمالك(( 

 

(8) 
 

لشاعر المعروف ابو معيشي وهو شاعر اجاد في نظم األبوذية ويعتبر من جيل ا

ذكر عنه انه قال األهزوجة اال األهزوجة الرواد ومن اشهرهم في هذا المجال ,لم ي

 التالية:

 الضبعه اتكول للبو شهاا متعنين

 اهل  ير الجثير ايحول ثلث اسنين

 الواوي والجلب والذيب متغنمين

 ))من لحم الهندو.. متاومه((

 
 )الهيد (  شقرد  ا /الاسكلي الهيدي الالمل ضما ال شش ال لش ليةو 

 

(9) 
 

,  1941اي فوي عوام 1935لوى الثوورة العشوائرية عوام بعد ان مرت سوتة اعووام ع

حيث الزالا تأثيرات الثورة باقية  في الساحة العشائرية, د ل بعن الثووار وفوي 

مقوودمتهم الشوويخ ) ريسووان الكاصوود   (  الووى مدينووة سوووق الشوويوخ قاصوودين مقوور 
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الحكومة ,عندها تقدم لي.عن المعاون فوي سواقه بوالانجر ,وكوان الشواعر حيوال  ل 

ن تلك الواقعة قائال :ك  اصد يشحذ الهمم بأهازيجه فدو 

 

 تريكنه الصب  والظهر كد ينه

 وعملة كربله بالسوي سوينه

 أبزر المعاون وسم  لينه

 ))يتالوع وأمه.. اتلوم اعليه((

 

 

 

 

 

(10) 
 

,حصلا الكثير مون المنازعوات  1958بعد ت.بيق قانون األصالح الزراعي عام

ق.وواع الكثيوور موون اراضوويه حيووث تووم توزيعهووا علووى العشائرية,بسووبب فقوودان األ

الفالحين ,وكان من بين تلك العشائر عشيرة  ل حسيني وعشويرة  ل مغشوغ  

ورنوووم موووابينهم مووون روابووو  اجتماعيوووة وصوووالت قربى,فقووود حصووولا معووواري 

ومناوشات بين العشيرتين استمرت أكثر مون اربعوين عاموا راح ضوحيتها أكثور 

م تووم الصوول  بووين 1996وفووي نهايووة  عووام موون عشوورين شاصووا  موون ال.رفين,

العشوووويرتين ,بعوووود توووود ل رجوووواالت العشووووائر المجوووواورة لغوووورض أ موووواد نووووار 

الفتنه,و الل استقبال ابناء عشيرة  ل مغشغ  من قبل عشيرة  ل حسيني في 

صبيحة يوم الصل  ,استقبلهم شويخ العشويرة )نووري حبيوب الحسويني( مرحبوا 

 التي ساهما بتلك المبادرة فقال هازجا:بهم وبمن معهم من رجاالت العشائر 

 أهال باألجه لينه ي.في النار

 ماشي بنها دينه وسنة الماتار

 الكاصدنه ابكلب صافي تشيله العين كبل الدار
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 ))الواجب ن.فيها.. النار البيني وبينك ((

 
 

 ثم قال :    

 اهال باألجونه اليوم ألهل الدار متعنين       

 ي بسجة ال.يبيناهال بالسعى للاير ماش

 رايد يك.ع الفتنه  وراد اصالح ذات البين

 ))كل اعضاي اتحييّها ..الناس الشركا بالهم ((                 

 

 

 

(11) 
 

العشائرية , اودع األنكليز فوي السوجن مجموعوة مون شويوخ  1935بعد ثورة عام  

قواني شويخ العشائر المشاركين بالثورة , وكان مون بيونهم الشويخ الحواج فزيوع الاا

عشيرة ال شمية , وقد حاول الضاب  األنكليزي اذالل الشيوخ  , فعمد الوى ايجواد 

ارض طينيه وطلب منهم ان يبنووا مون ال.وين سوياجا  ,وفعوال باشور الشويوخ بوذلك 

العمل , لكن الشيخ فزيع كان يردد األهزوجوه التاليوة  والل العمول , وكوان الضواب  

يترجمهووا لووه ,وقوود تووم ذلووك ,فووأدري الضوواب  يسووتمع لهووا ثووم طلووب موون المتوورجم ان 

 معاني األهزوجة وأطلق سراحه في اليوم التالي,وهذه األهزوجة هي :

 

 اصير استاد بنّه وبيدي ادي الساس

 وال أرضه عدوي يجسب النوماس

 السبع لوراد يفرس ماأله فّراس

 ))نبنيه ونحرسه ..أبتركينه((

 

 (12) 
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  شوويخ عشووائر بنووي حسوون فووي الفوورات عنوود وفوواة الشوويخ حوواتم الحسوون رحمووه  

األوس  , شكلا عشائر  ل حسون والتوي تق.ون ريوو مدينوة سووق الشويوخ ,وفودا 

كبيرا لحضور مراسيم العزاء  هناي , وكما هو معروف فوي هكوذا مناسوبة يتبوار  

شعراء األهزوجة في ميودان الشوعر ,  وقود حصول ان سوأل احود شويوخ بنوي حسون 

لى مسامع الشاعر شواكر حنوون الحميوداوي والوذي كوان  عن الوفد فتناهى سساله ا

 من بين الوفد, فد ل الميدان ووقو امام ذلك الرجل مااطبا له : , 

 الهيه محن جلمات الهو امراشد العشره

 والهوّه وكا محدود يالل حتى ونعبره

 أنه اشما عندي احجايات ألمها وتصب  امقصره

 نفة المنشأ  نه أوياي موتاريانا يقره؟

 )) حتى المجهر حاير بيه ات.ابق دمي او دمك((
 

(13) 
في حفر الباطن في الجانب الكويتي , كان هناي رجل  يرعى األننام لد  مالك لها 

لسنين طويلة , وكان الرجل المالك يع.يه حسب األتفواق أجورا سونويا مقوداره أثنوا 

د العوودة الوى عشر راسا  من تلك األننوام , وبعود ان قضوى الراعوي تلوك المودة وأرا

اهله في العراق ,وبعود احتسواا حصوته مون األننوام كانوا حصوته اكثور مون حصوة 

المالووك , وهنووا احووة الرجوول المالووك بالاسووارة ووسوووس الشووي.ان فووي قلبووه بقتوول 

الراعي وأرجاع األننام ,ف.لب من الراعي الوذهاا معوه فوي السويرة لمكوان قريوب 

له وأ فاء جثته , وبعد مرور مدة من في الصحراء قبل ان يفارقه , وهناي قام بقت

الووزمن جوواء اهوول الراعووي يسووالون عوون ولوودهم فووأ برهم المالووك بأنووه اع.وواه حقووه 

وذهب الى اهله , واظهر لهم اندهاشه و وفه من ان يكون الذئب قود أكلوه , ذهوب 

اهل الراعي يبحثون عنوه فتورة مون الوزمن فلوم يجودوه ,ثوم عوادوا م.والبين الرجول 

لدهم وحملوه المسسولية عنه ,  وبعد األ ذ والورد توصولوا ا يورا المالك بمصير و

الووى ان يووذهبوا الووى  حكووم العوورا ) الفريضووة( لوويحكم بيوونهم, عنوودها جوواؤوا الووى 

مضيو الشيخ م.وس الفزيع الااقاني لذات الغرض , وبعد ان قصوا عليوه األمور 

يجود الحول ,  تحيّر في كيفية الحل , عنودها طلوب مونهم المبيوا عنوده للصوباح حتوى

وفي الليل وبعد ان هدأت العيون جلة الشيخ م.وس الااقاني وتوضوىء للصوالة 
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وبعد ان تم صالته دعى   تعالى متقربوا باألموام علوي )ع( ان يريوه الحوق لين.وق 

بوه , وفووي المنووام شوواهد الواقعوة كمووا هووي تموور اموام عينيووه كشووري  مصووّور, وعنوود 

ا بوره بالواقعوة ذاكورا لوه كول التفاصويل  الصباح بعث ي.لب الجاني وعنود حضووره

حتى لون السيارة التي نقل فيها الراعي  , فجلة الرجول وقود اصوابه الوذهول مموا 

يسمعه , فأعترف بذلك , ثم قبّل اقدام الشيخ م.وس , لكن الشويخ وبحكمتوه وجود 

لهووا الحوول بوودون ان يعوورف اهوول المقتووول ان الجوواني هووو مالووك األننووام , وانتهووا 

بالحق  وهنا وفي احد  المناسوبات ارتجول الشواعر اسوعد كواظم الم.يوري القضية 

 مااطبا الشيخ أمصيّا  ابن الشيخ م.وس الااقاني ,

 

 

 

 مستذكرا تلك الحادثة :    

 بيدي اكتاا للتاريخ اكلب كلا  ل اقره

 بأروع صفحته امسجل كل المعتلي امره

 حاتم بالكرم معروف فرّسه الراكبه اينحره

 ي.ب للكوم ضاعا بيهم العبرهوعنتر من 

ا قدره  اوعودي بالفراضه استاد هيه العّظم 

 لمن جا عليه الكوم شنهو الراي هالمره

 شنهي البصر يا )م.وس  ( بالمذبوح بالصحره

 كلهم باتو عندي الليل لمن ينكشو فجره

 توضه اوصلّى وأتوجه وحيدر منه مايبره

 وبالليل وأجاه ال.يو واض  شافه ابجهره

 وا تل مع الجتال كله فعلتك نبرهطلع 

 راعيك كتلته لي  بالتفصيل هاي امره

 طاح ابذل يحب جفه ..يكله استرني يامحفوظ

 و  اموصي ابستره
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 يكله النوا افصل اعليك .. فصله  دمته وياي

 بالك تا ذ امن اجره

 )) عودي بيها استاد.. الصعبه الماتتفسر ((
 

 ن العامري في مناسبة ا ر  ..كما دون هذه الحادثة الشاعر موحا

 

 اكو راعي انكتل ونهدر دمه اوضاع

 الشاهد لكوله والأثر بالكاع

 ودوهم لبو مصيا .والجتال كلبه ارتاع

 فّصلهه اوكضاهه او كدراهه بساع

 ))ياسبحان   ..انحلا مدري شلون انحلّا((
 

 (14) 
لحاج تويّووه قوود يوذكر ان احوود الكرموواء موون عشويرة بنووي مسوولم ويوودعى الحواج عبيوودا

ساءت حالته المادية بسبب كرمه , وفي احد األيام حل عنده ضيفان, فرأ  احدهم 

المضوويو قوود تقادمووا عليووه السوونون واحوودثا نووار القهوووة )الوجوواغ( فووي سووقفه 

فتحووه)عرة( فقووال لصوواحبه الأظوون اننووا سنشووبع فووي هووذا المضوويو, فسوومع كالمووه 

وفين لهما وعند الغداء قال احد صاحب المضيو الحاج عبيد الحاج تويه,فنحر  ر

الضيوف لماذا نحرت لنا  روفين ونحن رجالن فق  , فقوال لهوم الحواج عبيود :اموا 

الاروف األول فذبحته اكراموا لكموا, وأموا الثواني لكوي اسود بوه )العورة( عنودها نودم 

الرجالن وتعجبوا من كرم الرجول ,وقود اسوتذكر هوذه الحادثوة الشواعر عبود الحميود 

 األهزوجة التالية : الموزان في

 واجب لوذكرت الجود حجي عبيد  أنه اذكره

 يصّي  ياهله ومرحب رنم لن حالته امعسره

 وحلو بالمضيو اثنين فد مـــــــــــــــــــــره

 ومـــــــن شافوا مضيفه من السكو معرور

 واحد كال  افن مايغدينه عساها جية الكشره
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 رله اثنينومـــــــــــــن جاا الغده شافوا نح

 كالولـــــــــــــــــــــه عليمن وأحنه موكثره

 كال الهم األولى اكرام واأل ر  اسدن بيها هالعّره

 ))مصّيا حجي عبيد امصيّا..يكرم ويشيل الغيبه(

 (15) 
 

جوواء احوود شوويوخ الفوورات األوسوو   قاصوودا الشوويخ) صووال   ل عيسووى(احد شوويوخ 

ه الظوالم ,حيوث كانوا واسو.ة النقول عشائر  ل حسن  وقبل الوصول اليوه حول عليو

انووذاي ) القووارا( ولكونووه اليعوورف مكووان الشوويخ المقصووود توقووو للسووسال عنووه, 

وصادف ذلك في حدود  عشيرة )  لبوحميدي( وبالقرا من مضيو الشيخ ) رهك 

 ل موزان ( والذي كان قود انتهوى فوي تلوك الليلوه مون اتموام بنواء مضويفه الجديود , 

لا الوى ماتريود , و  والل الحوديث ذكور الرجول بأنوه قاصود فأجابه الشويخ بأنوك وصو

لجلب القصب لبناء مضيو له في من.قته فوي الفورات األوسو   , فأجابوه الشويخ , 

كل شيء سيكون سهال  انشاء    ,وبعد ان قام الشيخ بالضيافة المناسوبة والتوي 

لمبيوا عنوده تليق بمقامه , طلب من احد ابناء عشيرته ان يأ ذ الضيو الى داره ل

, وفعووال تووم ذلووك , وعنوود الصووباح وجوود الشوويخ الضوويو ان قاربووه قوود تووم تحميلووه 

بالقصب الالزم لبناء مضيو له كما كان يريد , لكنه لوم يور المضويو الجديود الوذي 

د ل فيه باألمة , عندها عرف بأن الشيخ امر ابناء عشيرته بعد منتصو الليل , 

صوب للضويو ليحقوق لوه مبتغواه, وقوو ذلوك ان يقوموا بتفكيوك المضويو ليووفر الق

الرجل منذهال  لم يصدق ماتراه عيناه, ومتعجبا مون كورم النواس فوي هوذه المنواطق 

,ثم تدور األيوام وفوي مناسوبة عاموة انبور  حفيود الشويخ )رهوك المووزان( الشواعر 

 عالء عبد الحميد الموزان في اهزوجة مستذكرا تلك الواقعة حيث يقول:

 

 ه يوميهللاوان ودي اتعن

 وأضحي بالعزيز الغالي اعليه

 اهلنه علموني ابهاي كالوا ح.ها ترجيه

 شيخ من الفرات األوس   اتعنه

 رايد حاجته اوجدي.. كله الصب  مكضيه
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 فل  له المضيو الصار إله  ليله 

 وكام اوحمله ببالم بشبابه اوبواريه

 وبكينه احنه اعلى هالمنوال دوم انسير

 سيهوصيّة رهك ابدا موب من

 نفل  ابيوتنه دون األ و ونفديه

 بالروح وقليل انكول وشويه

 ))بيتي او روحي اوياه..افديهن دون اعضاي افديهن((

 

 

 

 

 

(16)  
 

 والف ذات موورة بوين عشوويرتين مون عشووائر سووق الشوويوخ , بسوبب نقوون  حصول

كانووا قوود التزمووا بووه امووام العشوويرة األ وور , وكووان ذلووك فووي زموون  اتفاقوواهما ااحوود

عشيرة  ل شمية , وبعد ان وصل الاالف حد األقتتال ,  شيخزيع العوده الشيخ ف

القائممقام انذاي وأحد شيوخ العشائر المجاورة  بمرافقةسارع الشيخ فزيع العوده 

ان تلووك العشوويرة الناقضووة لألتفوواق تتصوول  وبموواالووى الحضووور لمعالجووة الموقووو , 

لعووده اموام الحاضورين فزيوع ا الشويخبصلة نسب بعشيرة  ل شمية , فقود انبور  

 وموجه  .ابه الى تلك العشيرة  

 ((اهوايه ميل))يبن العم يومك ...بيه       

 

 

(17) 
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اقترض الشيخ حسين  ل شناوه احد شيوخ البو حميدي مبلغا من المال من الشيخ 

اكباشي الموزان ,وبعد ان تأ ر عون تسوديد المبلوغ ,طالبوه الشويخ اكباشوي بوذلك , 

ين بالقدر والهاون معتذرا وقائال له هذان السبب في عدم تسوديد فجاءه الشيخ حس

المبلوغ لوك )ويعنوي بالقودر مواي.بخ بوه للضويوف ـ اموا الهواون فهوو للقهووة المعودة 

للضيوف ايضا(هنا قال له الشيخ اكباشي لقد وهبا لوك الوديّن ,ثوم بعوث لوه بكوية 

 كبير من القهوة واهزوجة تقول: 

 

 )) يحسين الهاون  ..  له ايدي ابكل حيله((                             

 
 

 

 

 

 الوليلالرلج ي د األمشلوشوخلا الكلرد

 في عشيرة حجام وهي من عشائر1914ولد شاعرنا عام 

 سوق الشيوخ ,وصادف في يوم والدته ان استشهد والده 

 في معركة الشعيبة حيث كان  ضمن المجاهدين , وكما يقال 

 1935يه فقد شاري شاعرنا في ثورةان الولد على سر اب 

 العشائرية وكان من الرجال البارزين فيها حيث الهب الجميع 

 المتداوله لحد الن على السنة الناس ,ومن تلك  بأهازيجه 

 األهازيا:

 يك ل اريا  ل  كليا ررش. ايك ل ل  كليا
 مال قا  لهل تللشخ شلثلشل  ملا يا

 اليا  شللادى  د   شهل يل  لاشتيا
 ))اريا اهل الق ل الثل  وو  الذل ملي  شا((

علوى مغوادرة الثووار الشويخ  1935وبعد ان توم األتفواق بوين الحكوموة والثووار عوام

ريسان والشيخ مزهروالشيخ فرهود الفندي ,واألقامة عند الشيخ بودر الورمين , 

نقضووا الحكومووة انووذاي األتفوواق وهاجمووا عشوويرة حجووام موون محووورين .اسووتمرت 
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وما كامال وكان الذي يدير امور العشويرة هوو الحواج عبود األميور الكاصود المعركة ي

عند ذلك ذهب ليال الى عمه الشيخ ريسان الكاصود ليلقوي عليوه باألهزوجوة التاليوة 

 بدال من التحية:

 ))شهالل ا سدكووغدل يا((
 

وعندما ارادت الحكومة فت  سد هناي وقد عارضا العشوائر ذلوك  1959وفي عام 

ب مووودير الشووورطة انوووذاي الشووويخ ريسوووان الكاصووود بقوله)ريسوووان هوووذه األمووور  اطووو

( فأشوار الشويخ ريسوان الكاصود 1935جمهورية وليسا ملكية,وهوذه ليسوا ثوورة

ا:  الى الشاعر الحاج عبد األمير,فأنبر  األ ير هازج 

ا تلديا الخمسا  ثالثشا ّّ  تلشد الــّ
  دير ل.  شللادى لش   الدشا

 ثيشاكال  اللة يك لا ملشرشل ا
 ))ذ لا اهل ال ك  اليش اوواتكتل ييهل اتكتل((

 ث  الدة بلاال: 

 مل شاا   ل ل   شا كل ملرلل
  ل ا شيولب  سمة  ثياش ميولل
 يا هذي الدي   اوتمل  شهل اخ لل
 ))ارسا لك تلرلوول  ا مك  شهل((

 ييدمل ررل الارشلا يلل ال اثششاوبلل هلز لً: 1963 قة يل  

 ك ل اريااريا المليه    ملي
 اد ا سلية الودا   المريا
 اريا الملتكل  الزل  ملا يا

 ا  وو الولقا اشا قا((ت))السلمع  شا ش
  لا اشضل قة الدي ة الل التكلتة  مل شيلدي  ا ال اا:

 يس لة  الس الة تضل مذ   ا
 لّم   الومل كليلهل    ي  ا

 وة تسل  شخ تة  بس  مسل  ا
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 تلكل  للة شسا  ترلخ ات  ا
  ل  ا ايلل املهل اليل  م ل  ام

 ))شرسشا ال ل ل  شاووكلة الرك  شيا((
  لا  ري قلس شا قة زما التخلذل:

 ذلّا ايلل األسال  اترشل هلي ا  يلل
  ل  ا ثلل  شيا  ررل ذاك الثلل

 يلشد  المدقع اش ية  يلشد  شسكة ال شلل
 ا  يلشد الد  شك  الي   ك  ايهلل

 ل ي رل للقد   يرشل والة يل
 يذكله  ا ر لة رشدل الكلال

 هذشج السليا ي د ايك ل زريا الالل
 )) اتالرك  شهل اتالركووضل  مسل  ا((

 الوليل لزشج يلشخ يلزل الرمداية

 ولد الشاعر في عشيرة البو حمدان احد  عشائر سوق

 وهو من الشعراء الرواد في مجال  1917الشيوخ  عام  

 شعراء في المدينةاألهزوجة , وقد عاصرالكثير من ال

 وقراها ,و دّون في اهازيجه الكثير من األحداث التارياية 

 منها: 

وعندما د ول الجوي  البري.واني الوى عشويرة حجوام  مسوتادما  1920ـ في العام 1

السفن النهرية)المراكب( وفي المن.قة التي تسمى )الساي ( هبا العشائر لمقاتلة 

,وكوان يتقودم العشوائر الشويخ كاصود شويخ األنكليز وبضمنها عشيرة  ل بو حمدان 

عشووويرة حجوووام حوووامال )المكووووار( وهويضووورا بوووه المركوووب ليرفوووع مووون معنويوووات 

المقاتلين ,وبعد مرور سنين علوى تلوك الحادثوة التاريايوة وفوي مناسوبة اجتماعيوة 

 ,استذكرها الشاعر رزيا الحمداني قائال:

 اكل للموب عارف يدرس  التاريخ

 م كاصد شيخوهوايعلمك زمانه ابيو

 القائد فهه اعلى المكوار بالمركب بده التمليخ
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 ))نال الساي  يشهد بيه ..أزيود المنكر فعلك ((

 
 ازيود ناوة حجام

 

ـوو وهووذه أهزوجووة يسووتذكر فيهووا الشوواعر واحوودة موون  األحووداث التووي وقعووا  ووالل 2

. عنوودما د وول الشوويخ ريسووان الكاصوود الووى )الثكنووة( 1935الثووورة العشووائرية عووام 

 عن المعاون بانجره,وط

 هله بكبالكم يزيود لوجيتوا

 سمعه للمجره وصيا سويتوا

 وبكلب المعاون روعه  ليتوا

 ))ظل مثل الحاي  ..والدم يمس  بيه((

 
 

 

 الشاعر جبار معارج الناشي
في ناحية كرمة بني سعيد  ثم 1917ولد هذا الشاعر عام   

جالة انتقل الى مدينة سوق الشيوخ ,وعاب بين اهلها  و   

 شعراءها , ومنهم الشاعر حمدي الحمدي وابو معيشي , 

 وقد تميز في مجال األهزوجة الى جانب كتابته لشعر األبوذية,

 ومن األهازيا التي كتبها:

 اسولو والسوالو مالها شراي

 مثل ذا الحجاره بوس  جاري الماي

 اشوفن بوكتي ابعيني وأكولن هاي

(())مسودن كلهم صاحوا.. ياسبحان    
 

وفي زمن النظام السابق , ترجم الشاعر ما كانا تعانيه الناس من معاناة الحصار 

 والاوف من المجهول في األهزوجة التاليه:

 انه ابعيني اشوف الناس كل الناس منيوبه
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 اشوف الناس كل الناس حدر الضلع مصيوبه

 اشوف الناس ركبا بالسفينه وهيّه معيوبه

ضل ايغ  بيها (()) ايحول جزوه اتصيده ..أي  
   

وسافر الشاعر ذات يوم الى مدينة البصرة,وصادف هناي مناسبة اجتماعية 

تجمهر الناس فيها ,وقد حصل فيها استذكار لألمام علي )ع(من قبل 

 الشعراء,فيبدو ان هذا الموقو حفز الشاعر ليقول هذه األهزوجة: 

 شسولفلك عن البصره وأهاليها

خ محصيهاكلها اتحالفا كلها والتاري  

  برها وصل للكوفه وابو الحسنين اجه ليها

 جرد صارمه البتار وأتاير بساميها

 )) يشهدله العشار ..اشسوه ابيوم الملعب ((

 

 

الشاعر حسن مري الع.ار   
 

 ولد الشاعر حسن مري الع.ار  في احد  قر  مدينة

م وكان لحضوره الدائم للمجالة1930سوق الشيوخ عام    

ثر الكبير في تفت  قريحته الشعرية مبكرا,والدواوين األ   

 اضافة الى مجالسة الشعراء الرواد امثال حمدي الحمدي

وابو معيشي ونيرهم ,لذا ابدع في لون األبوذية واألهزوجة    

 ,وهذه مجموعة من اهازيجه في مناسبات عديدة :

وم * عادة في المناطق الريفية من سوق الشيوخ ,وفي مناسبات الزواج مثال يق

الناس هناي بالتعبير عن مباركتهم لهذا الزواج بأطالق العيارات النارية في 

الهواء, وتقام الوالئم وتصدح حناجر الشعراء باألهازيا ,  وفي مناسبة زواج 

األبن األكبر للشاعر حسن مري الع.ار,رفن هذا الشاعر ان تقوم مثل هذه 

الشهداء ,ولكن ذات يوم  المراسيم ,بسبب ظروف الحرا الدائرة  نذاي وكثرة
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سمع اطالق نار كثيو ومبالغ فيه, وبعد األستفسار علم بزواج احد ابناء العشيرة 

 القريبة منهم, فذهب الى تلك المناسبة مشاركا باألهزوجة التالية:

 فرحنه وماضحكنه بفرحة األيام

 ألن نعرف طريق البيه  .ر جدام

مكل عام اليمر انكول رضي   على ذاي العا  

بالينه(( 00))العو يالبين أبشري  
*  الل الحرا العراقية األيرانية والتي جرت الويالت على ابناء العراق و اصة 

الجنوا منه,وأستشهاد شباا في مقتبل العمر ,حدث ان توفي رجل كبير 

يدعى)سعدون ال شياع( ,فاستفز هذا الموقو الشاعر حسن مري الع.ار ,حيث 

والكبارمعا فكانا له هذه األهزوجة:  اصب  الموت ي.ال الصغار  

 

 ناري وّجراها الماي كلي بي  أطفيها

 وروحي اتجلدت وصوابها بيها

 حصد زرع الذنايب كبل هرفيها

. َكريم   َّ َّ (أحصد يالبين وجّوم(00))هذا النافن واَل  

 

في موقو لألصالح بين عشيرتين متااصمتين,وقو الشاعر حسن مري يدعو 

دة الى الصل  والمحبة:الى تري الاالف والعو  

 

 دوم أفكد الصاحب من يروح ابعيد

 الاّوه اتريد منك وانته منها اتريد

 اسالح اللي تذ ره الك يوم ايفيد

.. ((من زود اجناحه00))ال.اير فوي ايعلي    

 قة م بة  خل يمل الوليل رسا ملي  لهدا ما ا ل ارالب  تقلل  
ايا دشملك س ى الكلمة لالهل   هل  اليظل  شا يوشلتشا متخلرمتشاو   مل 

 تيقذ الم بة:

 اتعرف دور الحياة ايام معدودات

 وين اهل الحجي المعروف وال.يبات
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 أريدي من تايّ  ماتضل نفذات

 وأريدي دوم تعرف للزلم عازات

 وما ت.لب باوي الثار والعتبات

.. أنريدي دوم اتشاري((  00))بربحه و سرانه   

 رده : لا هذ  األهز  ة شخل   قشهلا

 

 

 ياتعب التعبته وما شفا ميزاه

 سموم الصيو مسني والبرد بشتاه

 اكن النار بيدي وما اكول احاه

 وبعد معتب عليه الغرته دنياه

 اليشوف الحمل طاي  بعد لي  انااه

 ابكيفه ايدير وجهه لويمد يمناه

 ))اماير بين الذبها.. وبين الاليها((
 

  

 الشاعر عبد الحميد عبود الموزان
 

 في عشيرة  ل بوحميدي ,1940ولد الشاعر عبد الحميد عام 

 وقد تربىفي دواوينها , وتعلم منها حب األرض والوطن , 

 وهذا مانراه في الغالب من شعره, اكمل دراسته في ظروف 

 صعبة واصب  معلما , وقد ساعدته الظروف بالتواصل  

 مع الشعراء ومنهم األستاذ وارد العجلي والشيخ الشاعر

هالل الحسن, كتب الشعر مبكرا متأثرا بوالده ووالدتوه وا ووه ,وقود سواعدت تلوك  

األجواء على تفت  القريحة الشعرية ألبناءه ايضا فكان انلبهم شوعراء , تميوز فوي 

األهزوجووة فهووي لسووان الحووال والمعبوور عوون هموووم اهلووه وابنوواء عشوويرته , وموون 

 اهازيجه:
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 من وصاياه ألبنائه

 عرض والكاعاوصيك اعلى دينك وال

 كبل التسمع الحيهم الذنّي كون انا فزاع

 حتى اشمخ وكول  نه الربه ماضاع

 ))  الدين وعرضك والديره..اعليهن يحله الملعب((
 

تد ل البعن ممن هوم ليسوو مون اصوحاا الورأي السوديد  فوي  والف بوين ابنواء 

 احد  العشائر ,ونتيجة لذلك فقد تشعب الاالف وأصوب  مون الصوعب حلّوه,فقال

 في ذلك الموقو

 

 المايعرف يحلها أشلون للكلفه ي.ب ليها؟

 ويعتعا بالوشيعه بغير عرفه ومايصفيها؟

 كون الي.ب بأولها يعرف احساا تاليها

 ))وين العيب ويجوي اعليه..الكلفه اتريد اليندل ((

 
 

 

ولووه اهزوجووه ارسوولها الووى صووديق لووه كووان ذلووك الصووديق علووى  ووالف مووع ا وتووه 

وعند حلول يوم العيد , فقد ذهب ذلوك الرجول الوى بيوا ا وتوه وبوصول األهزوجة 

 وأنتهى الاالف

 الماتلتم عليه اعضاه شنهو لذّته ابعيده

 ويصفا بي  كلي اللي  يكل ايده

 بة لل.م وحده يمكن اتفيده

 ))مايتصفك بيه..يعضاي الجو الواحد((

 ا بغير سالحا اي ا اي ان من الأ ا له        كساع الى الهيج               

 

 اليعوف ا وانه أبد مايامن ويرتاح
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 مثل اليهد للعركه باليه اسالح

 العنده ربع عن حدّه فال ينزاح

 ))كلمن هد اباليه ا وان..بيوم الملعب ياسر((

 

 العضو لعضاه الزم يمد جفّه دوم

 ويسعى ايضل شملهم دوم اهو ملموم

 المايعتز باوته كل وكا مندوم

 ..ايضل يتنومة بيهم(())يوم الملعب والضيجه
 

 ويقول في التسام      

 

 عاده النه ترانه نغفر الزالت

 ونتسام  ويه ا وتنه على العيالت

  اطر بيهم اس.ر ساعة الكلفات

 )) اطر باجر اس.ر بيه..اليوم وياه اتسام ((

 

 

 الشاعر حامد سعدون المزيعل
 

 ولد شاعرنا في ارياف مدينة سوق الشيوخ , 1930في العام

 ولشدة قربه ومالزمته للشيخ الشاعر ثامر حموده المزيعل , 

 فهو عمه بالنسب وأستاذه بالشعر فقد تتلمذ على يديه وتعلم 

منوه الكثيوور , اجوواد كتابووة األهزوجووة وكثيورا ماكووان يوظووو المثوول الشووعبي والشووعر 

 القرين والية القر نية بشكل جميل فيها, ومن اهازيجه:

 هشوف اشحجا وشكالا الدود

 اد لو ابيوتكم والبوا مسدوده

 اليسحكم سليمان وجنوده

 ))قانون الدوده ..يبنادم بلكا عندي((
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 القفز فوق الحقايق او تجاهلها

 مصيبه  وماكو واحد يكدر ايحلها

 الحقيقه مرزة عنايه  اشما تقسى الليالي مانبدلها

 ))ظل نفسه اعنايه.. الليل اشما يتبدل((

 

 ك عقلهلغز يبقى الرجل من يمتل

 لما يحجي تعرف اشافه وشثكله

 بالك بالسواد اتعيّر المكله

 )) صار اسود لونه ..اتجوه ابنار العليه اتجّوه((

 

 اذا شفا األثر تعرف الدرا منين

 ومن طيب الثمر تعرف العرج الزين

 الع.ر بالشم تميزه مو بشوف العين

 )) بين الشفته وبين التسمع بيه..ارجوي اتحيّز((

 وفد لمعرفة الحق لد  حكم العرا) الفريضة( فااطبه : وكان ضمن

 

 ياكوس الحجي جيتك ونّشابه

 اجينه مبتلين اوعدنه اطالبه

 شاهدنه رجيا اوما يكول الحك, و صمنه زور يحلو باهلل وكتابه

 ))جاي الظالم والمظلوم..احكم يالمايتهيّب((

  اطب رجل اصابه الزعل لينتزع منه الرضا قائال :

 والحايوز ماتدرون بالمشايه

 حتى كون موساده تر  ايشورون

 نايتهم هذوله للستر يردون

 ))للمشايه وللحايوز ..اتصنا يالماتاض اتصنا((
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 مر الحك شجاع الذي ايسولو بيه

 الحنظل مر ولكن للدّوه نجنيه

 الصبر مر وكتاا   يثني اعليه

 نعرف المر دّوه ونهاا نوصل ليه

 تعرف ادواي او دايك(())ضل ابكيفك يالمعلول..ا

 

 اجيتك والسوالو تاه بيها الراي

 اكعد يالتالّل اللبن من الماي

 اجيتك مبتلي الساني سبب بلواي

 ))واليحجي اطالبه..اليسكا شي.ان ا رس((

 

 بآ ر وكا صرنه والفلك دوار

 صار الجار مايمن بعد بالجار

 صدي من كال تتحالو اهالي الدار

 عيونك شافا(( ))ذاي التسمع بيه ..اليوم

 

 الشاعر شاكر نعمه مغيلي الحسناوي 
 

في كرمة 1951ولد الشاعر شاكر نعيمه الحسناوي عام   

بني سعيد ,احد  نواحي مدينة سوق الشيوخ ,وتولدت لديه   

الرنبة في م.العة كتب األدا والشعر مبكرا ,كما ان لمالزمته   

عراءلعمه الشاعرمالس عبد الحاج صال  ,وشدة احتكاكه بش   

مدينة سوق الشيوخ ومساجلتهم امثال الشاعر ابو معيشي   

واألستاذ حمدي الحمدي , و للغربة التي عاشها مرنما بعد األنتفاضة الشعبانية 

المباركة وفراقه األهل والوطن كان له بالغ األثر في ت.وير قابليته الشعرية, كتب 

 األبوذية والقصيدة الشعبية واألهزوجة ,ومن اهازيجه :

عندما كان الشاعر في معسكر رفحاء ,انتقل الى جوار ربه المرجع الديني األعلى 

 في العراق السيد ابو القاسم الاوئي )قد(,كتب الشاعر هذه األهزوجة :
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 هذا العراق ينادي اين ثائره             وذو الشريعة تبكي اين محييها

 

 يناعي انعه العراق وزّود الونه

 الي منه و ذ وياي شعري وجيب

  بر عن األمام وموتته ودفنه

 ))ومثل  ية موسى ..اليوم الدين امضيّع ((
 

 بة خلوال  تذلل  تبد        اخةا  يلرك ايا يسل الي ة    

 

 يـبحر المايعـــــــــبره اس.ول يغري لوتوس  بيه         

 ياسيل العرم من فين لالسالم يامحييه        

 ون هبو للجهاد انتيه ياصر ه الدوت بالك      

 ))وانته العصه المعروفه..الكل يتهيب منك (( 
 

 

في رثاء الشاعر الكبير السيد مص.فى جمال الدين      

 يابحر القوافي اعتذر شحجيله

 يجو مني اليراع ابوصو تبجيله

 ياسر اليحير اراء نيهب حالك بليله

 ))لبن الماسك مفتاحين..اليوم الحيل اتنازل ((
 

ثاء عميد عشيرته الحاج ملي  رحمه    وله في ر  

 

 شال اضالل فيك يالجنا بالظل

 وحنه ابكين بارح والوكا ممحل

 وين اتوجر الورقاء من اتجل
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 ))جي شال استاره.. هضاا الجله امبين((
 

 عندما زار عشيرته احد مشايخ ذي قار قال مرحبا به:

 لبن اكبي  اشمر وسفر الذرعان

 مشبعه الجوعانلبو الجفنه الوسيعه ال

 بيه اوصاف توصو تشبه اليقظان

 ينام ابعين وحده  او وحده للدرعان

 ))جيه هاي اوصافه..اتحيّر بيه اتحّير((

 
 وفي مدح عشيرة شمر المعروفه يقول:

 ربّه حسين ربّه واألصل شمر

 بنو ساس الضيافه والارس مرمر

 العسجد ماتدنشه الكاع يبقى اصفر

 يحّول عدهم((المار ا00)) ان النل ذوله
 

 

 الشاعر حسين جاسم حمد العبادي 

 في عشيرة عبادة  1959ولد الشاعر حسين العبادي عام

 احد  عشائرسوق الشيوخ المعروفة بحبها للشعر ,

 والتي انجبا الكثير من الشعراء وفي مقدمتهم الشاعر 

 م تقريبا ( ,1800الرائد في األبوذية )حسين العبادي 

عبوادي المعنوي بهوذه المقدموة .فقود عشوق الشوعر منوذ صووغره أموا شواعرنا حسوين ال

متووأثرا بمووا كووان يسوومعه فووي دواويوون عشوويرته , لديووه ديوووان ما.وووط )األحووالم 

المهاجرة(وديوان )عرائة من وراء القضبان( , وكان لون األهزوجة هو األقرا 

 الى نفسوه فهوو يور  فوي هوذا اللوون التوأثير البوالغ فوي المتلقي,كوذلك لوه مجموعوة

 اهازيا عنونها)صر ات في زمن الصما ( منها األهازيا التالية :



 165 

 نعه الناعي اعلى وكتي وكل كلب ملجوم

 بمالبل نزلها والمشد ملزوم

 الدعلا جنا اشوفه صار ناكه اليوم

 ))وذاي اليكتل بجناحه.. اصب  يتلفا((

 ياهظم الليالي وهظم وكا الشين

 عله بيه الاسية وطاح بيه الزين

 األبيه الحار بين اثنينابو نفة 

 ))مثل الموس وبالعه..اصب  متحيّر((

 اذكر فْيها ا وتك من ت.ب ديوان

 وشجره الماتفيي اعليك كصها والتضل ندمان

 ابن  و  يصير الذيب الماتمشي وراه ا وان

 ))الاوه اتريد الاوه.. ابيوم الشده ويوم الضيا((

 3..26/3/2ت األمريكية يوم في رثاء ا يه )محمد(الذي استشهد على يد القوا 

 انلجم ضلعه الكصـــــــــــــير  ابيوم ون الذيب

 و نه لكل ظلع ملجوم يومن شال راعي ال.يب

 شاصك ابد ماأنساه اشما ت.لع شمة وتغيب

 ))وماننساه.. محمد يومك((

 وله في رثاء عمه الحاج جايد  ل شريو العبادي , مااطبا ابناء عمومته:

 رد اذا العوداتصف  بالوجوه وأ

 مْن منكم يكلي اتهون للكلفات

 وياهو اللي يكسر اعظام يابو اعظام
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 ويرد لي المحيبة كبل صوت )البات(

 مثل شبيك جايد حاضر ولبيك

 والكصرت يمينه ولمها طيب الذات

 فارغ ممتلي تلكاه ذاي الجود

 وطبع ملىء السنابل تحني الهامات

 يد(())كون ابالكه ايعذيها..انريد اليالو جا

 

 تعسر بالمااض وت.لك النسوان

 بة عسر الزلم مجيود ابداَ ماأله نيشان

 البارح صار اهو الشرجي ويدينه صار اهو الميزان

 ))وبين الراح وأ ا الراح..ك.ب الراح مدولب((

 

 الشاعر جبار ادهام البو جاسم

ولد الشاعر جبار الحاج ادهام , وهو ينتسب 1961في عام    

جاسم احد  عشائر سوق الشيوخ , ولكونهالى عشيرة البو   

من من.قةتشتهر بالدواوين العربية والتي  كان والزال هدفها   

ترسيخ القيم النبيلة,كالكرم والناوة والمباد ء السامية ,    

 فهي نوادي ومنتديات شعرية ,حيث يدور الحديث دائما عن

وين بدأ التأثر الشعر و صوصا في لون األهزوجة واألبوذية , ومن هذه الدوا 

واضحا في نتاج الشاعر جبار الحاج ادهام ,لكنه برز في مجال األهزوجة, وكان 

 له حضور واض  في هذا المجال:

 

 له في مدح األمام علي )ع(        
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  يبر من عصا حيدر وصل للباا

 كسر جرجوبته بيده ولوه الجالا

 حيدر  لده التاريخ وأسمه كتبته الكتاا

 ه ..امسجل ذاي اليوم امسجل(()) يبر تشهد بي

 وفي مدح احد الشيوخ

 هله ببن السيو ..حي ابن الصحن

 بالكرم تشبع وتوجع بال.عن

 ينكارة بحر مظلم والي.ب ليها امتحن

 ))ماواحد فايه ..اياّوف بحري مظلم((

 

 

 

 

 القيا في مدح الشيخ عادل ثامر الحموده.

 اتباها عبة جي عنتر طلع بيها

 ا جي بالكرم مرضيهاوطي ابحاتم اتباه

 وانه ابعادل اتباها جي بالتفك سبجيها

 ))وحنه ابعادل نتباها..بعنتر كومه اتباها((

 وله في نقد المدي  في نير محله

 المدح لوصار عين ابعين اكرهنه

 وأحب البلكفه يحجي وأسمعنه

  نه اللي ابكفاي احجي وحليبك صافي اعرفنه

 امجرا(())والغ  موب من اطباعه.. امجرا هذا 
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 نفتل بالحبل  ل تقوه ابتوته

 ويضل ساما ومابيه تضل لوته

 وصالك وصفه للعالت منعوته

 ))اهال يو صالك وصفه..ومنه ات.يب الوجعانه((

 

 يعسجد ماتموعك نار اذا ماعا معادنها

 ويعوسا تنكره بالريا يوم الحرا تعلنها

 يلين الصلب من عزمه ويلينها

 ابه(())العسجد مايتموع والنار اته

 

 احّي اتفاي اجن بالحزن مشتركات

 مرهبات الجبيل اوهنه مضمومات

 نن.ر يوم بيهن للعدو شرهات

 )) نن.ر بيه ساعه.. اهال يالماوي((

 

 الشاعر نعيم مجار ناصر الحسناوي

 ولد الشاعر نعيم الحسناوي في من.قة الكرماشية احد 

احب الشعر 1965مناطق سوق الشيوخ الريفية,عام    

نعومة اظفاره تأثرا بالبيئة التي ترعرع وعاب فيها , منذ   

ففي المناسبات الدينية واألجتماعية يتبار  الشعراء هناي   

و صوصا في مجال األهزوجة فهي القصيدة التي تدور على السنة الناس ,   

كتب الشاعر نعيم الحسناوي القصيدة الشعبية والموال واألبوذية واألهزوجة , 

 ومن اهازيجه :

 موكلمن يفّصل قاط لباسه

 والكل التشيل التفك جياّسه
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 والكلمن ركه الشكره..نلب بيها اورب  كاسه

 واليلبة يريد الثوا..يعرف كون مقياسه

 ))يعثر بذياله الثوا الموب امكدر((

 المواقو للرجل مقياس..وأساسات العلى مدكوكه موب اليوم

 ي وهيه من الحومموكلمن ي.ير اتحسبه ابن شاهين..جثيره اللي تعل

 والكل اللمع يتفصل اكالدات..والكل الحيايه اتحزر بيها اسموم

 )) ساعة تيزابه ..ايبين شنهي المعدن((

 

 ياجمعة الاّوه افي  ..اشحالة الاّوه من تلتم

 بيهم للصواا اضماد..بيهم للجرح بلسم

 همه الدرع همه ال.اس

 همه الزود والنوماس

 همه العز اورفعة راس

 ا األحله البيه تتشيمهم الثو

 ))بعضاه يركاها..الراد اينول ام العز((

 ابعيد انظر من تباوع.. حيل شوفك بعّده

 بجال ا وته الراد يكبر.. بيهم ايجيد العده

 موب ابو المال السعيد

 العنده حزمه ا وان ابن المسعده

 ))من نير ا وانه ..ابنادم مايت.اول((

 

 مفهوم الحجي من تقره عنوانه

 الماو زوده ابجية نيشانهوطك 

 وتعرف الساس حمله ابعلو بنيانه

 وصندوق الرجل ماينعرف مقفول..

 ومفتاحه تكول الحكمه بلسانه
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 ومن ينض  اناءه اتعرفه شنهي البيه..

 ومقياس الرجل نيرته اعلى ا وانه

 )) والساسه اكحيله ..ايبين بالم.راد ايبين((

 

 السلك درا المجد بالعثره مامندوم

 عشك ام العز ير صلها السوموالي

 هاي الدنيه مسراها..

 يوم ابين الك وعليك اسود يوم

 ))يرضى ابعثراته ..اليسلك درا ام العز((

 امتلى جودج يروحي وماعرفتي البيه

 ومن هالعمر كمتي انجيب ونعبيه

 وتيهتي ال.ريا اعليا شنهي م.لعا تاليه

 لكن بقه عندج باا يروحي حيل الزمي بيه

 ابو السجاد وكا الموزمه اماليه عندج باا

 ))وساعات الضيجه ..حسين انلوذ ابسده((
 

 الحكيم عبد الرضا ادرية  عبدالشاعر
 في عشيرة بني مسلم احد عشائر سوق الشيوخ ولد

 , وقد تأثر1967الشاعر عبد الحكيم  ل مسلم في عام  

 بما كان يسمعه من شعر األهزوجة في تلك المناطق , 

 هزوجة القصيدة المعبرة عن الموقو ,حيث تعتبر األ

 وكذلك كان للدواوين العربية المنتشرة هناي 

األثور الكبيوور فووي صوقل موهبتووه ووعيووه الشوعري فهووي الموودارس التوي يووتعلم فيهووا  

األبنوواء, تواصوول مووع الشووعراء الووذين سووبقوه فووي ميوودان األهزوجووة واصووب  احوود 

 بوذية , ومن اهازيجه:شعرائها الى جانب كتابته للقصيدة الشعبية واأل

 

  

 حيدر مردي الـكفار حـيدر مـرهـب األحـزاا
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 حيدر مـوب منـكـوره الـه ساعـات يوم البـاا

 يوم الي عصا  يبر ومن عده الشجاع ارتاا

 كال النبي اطيها  ... الرايه لعد راعيها ... يكر واليفر بيها

 وذاي اليوم اله وقعات كلها اتمنته األصحاا

 ازينه من كال الرايه لحيدر (()) واحنه امت

 

 ضـمـهــم لــلــكــالفـــه والـحــمــل لــو مــال

 بـغـيـر اعـضـاي تـدري الـحـمـل مـايـنـشـــال

 موب وياه على الجنهه الاوه تريد وسعة بال

 )) موبة روحك والماالت الاوه تريد مراشد ((

 

 مـريـا اعـلـه داري شفا وحشه الدار

 ـعـب والشـمـل طشـاربيـهـا نـراا ين

 سألا اهل النزل عنك والدموع اعبار

 )) جافيا وينه اتناشد وي الدار اتناشد ((
 نموذج لألهزوجه الحجيميه القيا في المثنى /عشائر بني حجيم

 السوجر منك تحيّر ومـن يـومك  ـذاله افكار

 يبن الوكفيا ال.وا ومن فنّـه الـلوية احتار

 رز الفاله والمكوارانـا الـهـزهـزت لـنـدن ب

 وانا المارضيا تعي  ساعه بذل األستعمار

 احيي ابن المثـنى الـدوم جـفـه يـديـر مايندار

 وجبا الكم تحيه وزود وياي من اهل ذي قار

 مشهوده افعاله ... بلندن ماباله

 ))بضلوعه الفاله ... انا الرديا السوجر((

 
 كان كريما في قومهالذي لحلو وقيلا في تأبين الحاج صال  ااألهزوجة التالية 

 



 172 

 يدار العز واهـالـي الـزود مـالـا ليـ  حزنانه

 وراعـيا يشـيل الراس محفـل طـيـب عـنوانـه

 مايـعرف يـَكـول الـشين هـله بـة يلفل السانه

 بيها يشبع الجوعان ...

 منها يروي الع.شان ...

 ...في الكيل للتعبان

 نيانهوسورج يظل دوم الدوم محمي وعالي ب

 عليك ام العز ناحا ((00))فكدي  ل بيها 

 

 

 احنه لـليـودنـه  ـوب بـينـه اطبـاع

 نضحيله العزيزه ودونه نفدي الباع

 بة كـون الـيودنه رده صاع بصاع

 احنه الوفايّه مربّع(( 00))لو قدّم صاعه

 

 الشاعر عالء عبد الحميد الموزان

 
دي المتا مةفي عشيرة البو حمي 1960ولد هذا الشاعر عام  

لمدينةسوق الشيوخ ,وقد بدأ كتابة الشعر مبكرا متأثرا بالبيئة   

التي عاب فيها حيث تجد الدواوين هناي نواديا للشعر, وتجد    

 المناسبات ميداناجيدا لألهزوجة الشعرية التي تقال فيها وتبقى

تتردد على الشفاه لسنوات طويلة ومن اهازيجه :   
احدهم ا اه من ابيه,وبعد ايداعه السجن , قررت ـ حدث ذات مرة ان قتل  1

العشيرة ان تتحول عائلة القاتل وهم ا وة المقتول ألبيه الى من.قة بعيدة وحسب 

التقاليد العشائرية السائده في مثل هذه الحالة وتسمى )الجلوه(, بعد ان دفع 

ن تلك ا وهم األكبر الفدية )الديه( وبعد فترة توفي هذا الرجل وهو المسسول ع

العائلة والمعيل الوحيد لها, فبقيا تلك العائلة بدون احد ينهن بمسسوليتها,وفي 

 يوم األربعين للوفاة اطلق الشاعر األهزوجة التالية:
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 نسولو والسوالو مانفصلها

 ونريد اليفهم المعنى ويحللها

 الجنا ابحلها متواني النوا استعجل ابحلها

 عيال ابدار نربه وشال كافلها

 يه الشاره.. يحسين انّسمع والحر(())تكف
ـ حصل  الف شديد بين ا وة من عشيرة واحدة ,وفي احد  المناسبات ,اراد  2

 الشاعر ان ينبه األ وة المتااصمين الى الوحدة وما لها من فائدة للجميع ,

 

 كل اللي يبز عينه ضعيو الشوف عنده ايصير

 واللي يكل بجناحه  الفه ابي  كلي اي.ير

 يك فاتا هاي وانته العندي التدبيرشلون عل

 ))كون اضلوعك طشاره.. شلون اتغمن عينك ((

 

 

 
ـ كثيرا مايبدي شعراء األهزوجة  المدي  في المناسبات لبعن األشااص  3

المتواجدين في المناسبة  وتراهم يكثرون منه, مما يزعا األ رين , وحصل ذات 

مضمنا البيا الشعري التالي :مرة نفة الموقو ,فأنبر  الشاعر عالء الموزان   

 

.. وباقي الناس كلهم تراا( 00) علي الدر والذهب المصفى   

 اليريد ايسولو اي.ب للحجي من الباا

 وبالحك من اسولو ماعلي  ينعاا

 بة حيدر ذهب صافي وبكايه الناس كلها اتراا

 ))ماطبيا من الشباج.. الباا امبين حيدر((

 
لموقو السابق ,فقد اكثر الشعراء من المدي  ـ وفي مناسبة ا ر  حصل نفة ا 4

 ألحدهم واصفين اياه بالقائد والربان والرجل األوحد ,فأنشد الشاعر قائال:
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 السفينه اتغري لو كلمن صب  ربان

 ويت.شر شملها الكوم من تتكاثر الشياان

 صفات الشيخ معروفات ومبينات بالعربان

 ون.ريهن نريد اليوم  اف ايمرهن النسيان

 ى البيه يتميّز وحتى ايهّود الوهمانحت

 الشيخ ايكون عنده تقو  او ايمان

 الشيخ اللي يصيّ  جاي ياجوعان

 الشيخ اللي ابثوبه يجسي العريان

 الشيخ اللي ابجوده ي.في النيران

 الشيخ اللي ابعكله يجمع الاوان

 الشيخ اللي ابسيفه يرهب العدوان

 ))والعليه الذوله.. المابيه  ل يتكتر((

 
 

نبيل حسين الم.يري    
في عشيرة الم.يرات  1966ولد الشاعر نبيل الم.يري عام   

 القريبة من مدينة سوق الشيوخ ,وقد تميز في كتابة األهزوجة

, لتأثره المبكر بهذا اللون من الشعر , وقد كان مجيدا في تضمين   

المعلومة النافعة للنل كما انه يكتب القصيدة الشعبية وقد شاري   

يها في مناسبات عديدة , ومن اهازيجه:ف   

  لو كل عظيم أمرأه ايكولون

 والحجايه اكيده  وهاي مسموعه

 مثل زينب ا ذها هاي الك برهان

 هيه الكّملا لحسين مشروعه

 شكد مسلم شجاع ومايهاا الموت

 بة أشتد عزم من هلهلا طوعه
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 )) هلهولة طوعه.. اتعادل نل الجي  اتعادل((
 

م السالموآلل البيت عليه  

 اليـهوس عـالمره يستنقدونه النا س

 وانه اليوم اهوس عن ا ا عباس

 هـيه الـكمـلا مـن بـعـد موت حسين

 كل الفـاـر الـهـه وتاج فـوي الراس

00نهضا بيه زينب       الحمل العافه حسين مكور ()   )) 

 الـتـ.ـور بـالـعـلـم مـوجـود والـرادوا يـكشـفـونـه

ل الـبـيــا ظـلـا دوم مـكـنـونـهبـة اســرار اهــ  

 جفوف الدم رماهـه حسيـن بالجـو بـقا مـرهونه

 نيوتن من وضع قانون وين الجاذبيه وين قانونه

نيوتن  له يفكر ( 000لي  الدم ماطاح ) )) 
 

 حـتـه بــآ ــرتــه ا ـيـه مــانــســاه    موب بة بــالدنـيه عباس الوفي 

 يـوم ذا الـمـاي مـن أيـده وجـفــاه     ه شـعـمـلاحنه متعجبـيـن بـالـدنـيـ

 مـتـقـي ومثــبــوت هـذا السـولـفـاه    عـن وفـه الـعـبـاس اسولفلك حلم

 وياشهيد اليوصل من الـ.و سكـاه    يـكـول عـالكـوثـر شفـا طـه النبي

 مـاهشــال بـيــده الـنـبـي مــاي وقـد     ومن اجه الدور اوصل عباس اله      

 و ـــــذاه من ايده ماجهـب لـلـمــــاي    تدري رد عباس شنهو اعله النبي      

 و له يشرا عود وانه اشرا وراه    كال يوصل هسه موالي الحسين
 ((بآ رته ودنياه الموقو نفة الموقو ( )

 

 ألن تسمن بالنبـا وقـل هـو احـد

 نفخ بيه من روحه بشرهه بولد

مه تـزوروكاما الوادم تـكو يـ  
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 بـعيـسى نـزلا ايه سولـو بالمهـد

صحي موعجيبه السولو وجسمه   

 عدنه راس حسين يحجي بال جسد

( (والرم  يشيله يسولو راس حسين يسولو   

 
 

 عـن ام البـنـيـن الاـبر سـمعـينـاه    اهي بـعـبـاس حامـل والاـبر مذكور

 ن تكوم طول وياهواذا طب الحسي     اذا واحد ي.ب تبـقـه اعـله كعدتـهـه

 نريد السر نعرفه ونفـتهـم معـنـاه     نشدوهه السبب لي  انتي تكومين

 الـبـ.ـنــي يـرف ويـكـوم يـتـلـكـاه   كالا موب بيـدي الحاله ياهالنـاس
 

 ((يبغي ايكله انه كفاتك ذاي اليوم كفاتك ( )
 

 

 

 

 

 الشاعر موحان عوده العامري
 وق الشيوخ عام ولد هذا الشاعر في احد  قر  س

 وعاب وس  اشجارها وبساتينها مستلهما من  1953

 ال.بيعة اعذا اناشيده ,وقد شاري في انلب المناسبات

 بأهازيجه التي تتداولها الناس لما لها من تاثير 

 على الواقع المعاب وس  الظروف القاهرة , منتقدا

 في احيان كثيرة السلبيات في المجتمع من اهازيجه في  

 ضل حسين وحده والبكاله معيناسبات الدينية            المن

 ابو الصوالت ذاي الوكو لجل الدين           

 حاطا بيه سيوف اعداه         

 و وه عباس موب وياه            
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 والواحد بقه وينااه

 وصحابه كضوا بالسيو متك.عين

 ))الجن كل هذا ..حسين امبية بيهم((
ها الشاعر بحوق احود الرجوال السواعين دائموا للايور , بعود ان األهزوجة التالية قال 

 رحل عن الحياة الدنيا:

 هسه صار الحزن واجب من صحي 

 راح المانحشمه وينهن كبل اليصي 

 راح اليعدل الميله ويعدل الحمل يوم الي.ي 

 ))وجتال افراكه ايعور بالعباس ايعور ((
كان ذلك بحضورة سويدنا العبواس ع  توجه الشاعر الى   سبحانه ان يرزقه بولد و

,وقد حصل ذلك فعال . لذلك سماه ) عباس (تيمنا بأسوم العبواس ابون علوي بون ابوي 

 طالب . وقد ذكر هذا الموقو في مناسبة من المناسبات:

 سميا الولد عباس من عباس ردته اوصار

 ألني أوحيد ماعندي  ردت اوليد يحيي الدار

  افن من اموتن ماألي تذكار

 ي من اكلك يبن حامي الجارصدكن

 ))يابا بة  نه ..وهزت بيه ولولا((
 

للشووواعر هوووذه األهزوجوووة بمناسوووبة وفووواة الشووويخ م.شووور عجيموووي شووويخ عشووويرة  

الغريافيه ,ولهذا الرجل مواقو كثيرة ومعروفة في اصالح ذات البين ,حيث حصل 

ذات مرة  الف بين عشيرتين مون عشوائر سووق الشويوخ ,وقود تود ل هوذا الرجول 

ألطفوواء الفتنووة لكوون احوود األشووااص سووحب الفووراب موون تحتووه ألجبوواره علووى تووري 

المسألة ومغادرة المكان , لكنه ابى اال ان يصل الوى الحول وانقواذ األرواح التوي قود 

 تزهق فيها, وفعال تم ذلك .

 م.شر  يّ  المشكوي      وم.شر يجبر الشك       

 اذا صار الحجي مرات     طك اب.ك       

 بة م.شر مسنع       ماح  رجله بالجفه وال  له البلم يغري          

 ))دوم الياا الياا  م.شر  وب م.شر ((            
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 وله في نفة الموقو اعاله  

 زنيرة وماتعرف اتحب واليحبونها اهوايه

 ماترتضي ابكلمن كان اال اليجدي ابرايه

 وهي بيضه وجميله وصافيه امرايه

 مثل عود الاضار الثابا ابمايه كبرت والعشك بيها

 وهيه الكاما اتدور اليسد اعيوا والمهيوا للغايه

 وشفا واحد يغازلها بل.و ويحري احيايه

 عد عيناج كال الها وركبتي األلا وفّايه

 اوديلا حسن وزيود وأبن عمور مشايه

 وزوافيفا بني  يكان هذا   ر قرار و  ر احجايه

 هوسويلا عرس رنان وجفوفا امحناي

 وزورج حضرة العباس وحلفلا تره بة انتي الغايه

 

 ))ناما عريانه..العليه ابحضن ام.شر((
 

 

 الشاعر محمد ناصر حنين الحسني

 ,وأكمل دراسته هناي ثم 1976ولد الشاعر في بغداد عام 

 انتقل الى موطن عشيرته) ال حسيني(  في ارياف مدينة  

 ي واألستاذسوق الشيوخ ,وقد تأثر  بالشعراء ابو معيش

 حمدي الحمدي وهالل الحسن , كتب في اكثر من لون  

 من الوان الشعر الشعبي  اال انه يجد نفسه في ميدان 

 األهزوجة ,حيث طبيعة المن.قة التي يسكنها,  ومن اهازيجه:

 

 

 عانينه من وكتنه اسنين      بة الظيم والصدمات تلفانه
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 شدوهين  النهنريد انعي  عيشه ابعز      وكتنه ابعسر م

 شفنه الغيره كلا بيه           كثر باطل حجينه ا تلا اوزانه

 )) والحك جاوينه  ..الباطل ذاي امبين((

 
وقد  اطب بعن الشعراء ,حيث يد ل الشاعر احيانا الى ميدان األهزوجه ويبدأ 

 بالتفا ر المفرط بنفسه وعشيرته مما لية فيه وأحيانا على حساا األ رين:

 

 لو حجه مسموح    يحجي وي.لق السانهالشاعر 

 مواعل للبشر ين.ي         وكالمه عدل ميزانه

 اليجرح شعور الناس       يحجي الواقع ابآنه

 ))يرضي الاالق بوصافه..ابنفسه او اليتفا ر((

 

 

 دوم الشيعه حزنانه        من سابا لحد الن

 طحنه ابمحنه يالمهدي     دوم الشيعي ضل حزنان

 هود وامريكا        طاح اتوس  الميدانبين اي

 ))بين امريكا وبين ايهود ..ام.وق بالميدان ام.وق((

 

 

 الاوه اتريد شد احزام           ومكاتو تره الاوه

 والاوان وكا الضيا             للمحتاجهم تجوه

 مثل عباس وي حسين        شفنه اباوته اسوه

 (())حمله ايشيلونه ...اشما يداري حمله

 

 

 كل هاي الجروح ات.يب بة جرحك يبو السجاد

 ياكل بالكلب يحسين جربا الدوه ومافاد
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 اشما مر ذكري ابعاشور  يتجدد تره وينعاد

 ))ماطابا بينه ..حسين اجروحك تنزف((

 

 

 تعال انظر يشيعي وشوف هالحاله

 انظر للمصاا الصار للي ضحه بعياله

 ثلث تيام ظل حسين محد نسله وشاله

 تراا ايذري اعليه ...الجسم ال.اهر بال.و (())بة ا

 

 

 هنياله التبع نهجك             يداحي الباا يالكرار

 هنياله الادم لحسين         ذاي الحيد ابو األحرار

 باجر للجنان انفوت           صدي ماتمسنه النار

 ))فنها النار اتجوينه ..امزام  وي النار امزام ((

 

 لحسناويالشاعر حسن عبيد ا
 

 في عشيرة الغريافية احد  عشائر 1965ولد الشاعر عام 

  ل حسن الواقعة ضمن عشائر سوق الشيوخ,وسقي من  

 دواوينها اعذا الشعر ومتعلما منها قهوتها مستلهما من

 فن الكالم , ثم كتب البدايات الشعرية األولى متغزالَ  

 ودة ,ا بال.بيعة محادثا لها,متأثرا  بالشعراء ثامر الحم

هوووالل الحسووون,ملبة الحووواج شوووهد,جهاد الصوووبر ,شووواكر حنون,صووواحب الحووواج 

شنيار,كتب فوي اكثور مون لوون لكنوه يجود األهزوجوة والقصويدة الشوعبية اقورا الوى 

 نفسه ,ومن اهازيجه:

 الهوسه موب جلمه وفره بالميدان

 والهي كالص ماي ويروي الع.شان
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 الهوسه كل ش.ر بيها أعيار وفوي  كل ميزان

 سه مثل طك الماو نوبه ايصيب نوبه يا.ي النيشانالهو

 ))الترميه والتا.يه اتكرا للميدان اتكرا((

 تيممنه ابصعيد وجاري عدنه الماي

 وناسين الوقايه ونبحث على الداي

 واذا كتله الدرا هذا يكول السجه المو هاي

 اليسترشد من الناس والهوه يجيد الراي

 (( ))وهذا الاالنه..بثوا الصيو انشتي

 

 جثير ابواا النسدت وانفتحا جثيره ابواا

 وحبل الصدي مد روحه تشربك وي حجي الجذاا

 وجثيره عالبالوي تعي  واذا جته يكول منين هالدوالا

 واشوف الناس كلها اتلوج  والهيه سليمه والهي بيه اصواا

 واكو هاطولها السبحه يصلي با  األول والشغل سالا

 ك والباطل (())و  احتارينا ابين الح

 كلمن فكد  له ماينام الليل

 والايال من طبعه يعرف الايل

 والمغ.ه يصيبه الغين اذا كضه نشيم وكام بيه ايجيل

 ويالألسو ضلينه نعد الليل

 والايال تيه مايعرف الايل

 والمغ.ه انعرض بالسوي وياهو الجان كضه وكام بيه ايجيل

 ايجلب بيه (()) العنبر مايرضاب العنبر ... ياهو الجان 

 بيوسو لو باوته الصوج فهمونه ؟

 حلها مانعرفه لوتعرفونه!

 وشنهي الغايه وس  الجب يذبونه ؟

 ولي  الذيب مونيره يتهمونه ؟
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 واذا همه ا وته بص  واجب كون يحمونه

 اذا همه ا وته ذياا موب الذيب حد بيوسو اسنونه

 )) حتى الذيب يشور بيه .. الااين  وة يوسو((

 ه ضاكا بأول المشوارضاكا بي

 واستحكم حلقها والحلق من نار

 هذا يصي  حيل وذاي ي.لب ثار

 وبيدي ماتص  حيله .. طاح الحمل شيشيله .. والواحد يتجيله

 وهانا من ندبتك ياعلي الكرار

 )) كلمن صاح د يل ... بحيدر مايتضعضع((

 شلها فوي جالي وجزرت المده

 والمعيبر جزانه وهدما السده

 الروحه شلون بالردهتعبتنه 

 بة عدنه الوسيله التحل كل شده

 عدنه حسين وامه وعوده وجده

 )) حيدر سكانه .. حسين وجده المركب ((

 

 الفصل الرابع
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 القصيدة الشعبية                                 
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 عزيزي القار ء 

 التي كتبا في مدينة سوق الشيوخ  ـ  الفصل التالي دونا فيه القصيدة الشعبية 

م.لع السبعينيات, أما ماقبل ذلك فكانا القصيدة تكتب على األنماط القديمة والتوي 

 التالو من األبداع لكنها نير مدونة  أو فقد الكثير منها , 

كما أن الغالب على القصائد المدونة في هذا الفصول هوي لجيول الشوباا الفاعول فوي 

ود من  الل  نشر البعن منها أن تكون فرصة مشوجعة نحوو الساحة الن والتي ا

 األبداع رنم قلة الابرة لد  البعن القليل منهم ,
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  الشاعر حسن مرحب ال مغشغ 

 م في قرية كرمة1932ولد الشاعر الشيخ حسن مرحب عام 

 حسن احد  قر  مدينة سوق الشيوخ ,في محافظة ذي قار , 

 اء الرواد ومنهم االستاذ حمدي الحمدي والشاعرعاشر الشعر

 السيد هاشم السيد محمد الغريفي والشاعر حسن الشيخ  

 موسى والمال صال  الحثيل ونيرهم , وقد كتب انلب الوان

 الشعر الشعبي , وهذه قصيدة يصو الريو ومضائفه 

          مجوواراة لقصوويدة بعووث بهووا الشوواعر الحوواج هووادي جبوواره الحلووي لوونفة الغوورض   

 ,     م.لعها

 

 مضيو الريو أحبه أهواي ...   ....واحب دكة هواوينه

 واحب الدله والكهوه.....       .... واحب رنة فناجينه

 

 وهذه قصيدة الشاعر حسن مرحب ال مغشغ  :

 

 مضيو الريو محبوبي .............احب اكضي العمر وياه

 ري فال انساهكلشي ايغيب عن بالي ................وهوعم

 

 ابد ماناا عن بالي ...    ......واحب الريو واهل الريو

 واحب اسمه وعناوينه           واحب ذجره يمرني اب.يو

 واحب ايامنه الحلوه         واحب نسمات ليل الصيو

 وحب زهرة اراضينه              واحبه اشما يمر طرواه

 

 لة الديوان احبهن هاون الغبشه             واحبن هض

 واحب التمر بالمشااا           وحب الدله والفنجان

 وحب الكوز والشربه             وحب ناكوطهن شريان

 وحب التكيه والمشول             وحب المكسر وملكاه
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 احبن كعدة المشول                وحب العصر رب الماي

 ا اهوايوحب الكهوه لو فاحا              احبنهه وشمه

 واحب التتن بجياسه               وصوت الغرشه مثل الناي

 وحب ازالمنه ال.يبين                وحب ديوانهم محاله

 

 احب النال وعثوكه                  واحب اليكعد ابفيه

 واحب كن.ارنا المايع                    وحب نالة البرحيه

 وحبه ابليله كمريه   وحب الهور والمشحوف              

 وحب الناس كل الناس                 وحب المرح واهله وياه

 

 احبنه مضيو الريو                     وحب السفره بيه عنوان

 وحبن برجة التمن                         واحب امف.  الارفان

 وحب لو جلّا اليازه                       واحب اتسرفن الذرعان

 واحب  .ارنا لو كام                        ا ذ سهم الكهوجي وياه

 

 احبن بيدر العنبر                             واحبنه ابمواعينه

 وحبنهه الواليم دوم                       واحب ت.بخ صفارينه

 واحب ذاي الكرم وهله                      زهيه واليجه اسنينه

 اجوعان                    حيك والدرا مناهوحب الصاح ي

 

 احب الريو واطباعه                          واحب ذيا الشهامه البيه

 واحب الجار بيه معزوز                        واحبه الاايو ايعذيه

 واحبه البيه فعل منكر                          منفي ومحد ايلفيه

 ظ                         والمغدور كلها اوياهواحبه الباا بيه محفو
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 الشاعر الحاج عباس فرهود السعيدي

 , كتب الشعر  1925ولد شاعرنا في كرمة بني سعيد عام 

 متأثرا بوالده وبأجداده , وبالشاعر الشيخ م.را الحاج 

 طاهر السعيدي ,كما عاصر وساجل الشعراء الرواد

 مدي الحمدي والشيخامثال ابو معيشي واألستاذ ح 

 ثامر الحموده وقد عاب معظم حياته في تلك الربوع 

 التي وهبها   الاير الوفير والاضرة الدائمة ,حتى  

جاء العصر الذي جففوا فيوه تلوك األراض الاصوبة لتمووت نايلهوا واقفوة بشوموخ 

وتهاجرهوا اهلهووا مرنمة,لكنووه بقووي فووي مرابووع صووباه يتوونفة فيهووا ال.يبووة والكوورم 

صوالة. عنودما  تركوا النوواس الوديار بسوبب الجفواف وبقووي القليول مون عشوويرته واأل

 ,كتب يقول

 

 عشيره ا لا والواحد بعد بيها            ياستار ربــــك مومي اعليها

 

 عليها اومه ودعاها كالعهن منفوب      والواحد الح.له ابدار زينه وحوب

 اهي وزيها وكهاويها اظن هل ناس بيها باطل ومهموب           هل ضاعا

 

 ضاعا واليريد ايضيع عن الدار          وين الراح يتسمى نزيل وجار

 عكب ذيا المضايو منوة الا.ار        هّسه ايااف من عدها الي.ب ليها

 

 بة  نه بكيا اعلى الرفاكه ابشوي      اضم وأفتل عكل لمن تجيني النوي

 ونه العدل ويشوف تاليهاو وتي سكنوا ابذي قار شي بالسوي      و يع

 

 تجي هاي العوائل للديار اتعود             لوتبقى منازلها  ليه وسود؟

 طالا هاي يمك ربي يامعبود             اسرع نّور الكرمه ابأهاليها

 

 كرمتنه عزيزه وناسها ال.يبين         وياسرون بالعشره اعلى مود حسين

 التضـــــــر عبدي يربي ماتسويها    لعد أمري يربي موب معترضين         
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 ومن قصائد ولده الشاعر نصرالسعيدي, يستذكر فيها الماضي الجميل 

 نشو ش.نه                                           

 نشو ش.نه ونسه الموحان جاريه              انعم   اعلى المزن ونضوي الميه

*** 

 والمزنه            ولون يحصل نضم للصيو ونازنه انعم   اعلى الشته والم.ر

 عما عين الرمال الموتا ش.نه                 هذاي اليحدر الايال جاريــــــــــــه

*** 

 جاريه رهيب ويحدر الايال                      وجراديغ اعلى جرفه وتزهي بالعمال

 وعجد مابيه سمتيــــــــــه اليذا الشل كبل يترسله ثلث اسالل           بة بني

*** 

 بة بني وعجد نوبات لو شبوط                 وتجينه ويالشلب دزكات مال اب.وط

 اشحالته ويالرطب من ينصب المصموط         صوصا لو رطب ناله اشويثيـــــه

*** 

 اشويثي والمضيو امسكره ادالله              ودجاج الماي ضال ومحد ابحاله

 ا اديرنه تشبه ادياله                    ام البرتقال واضب  اشويـــــــــهكبل جان

*** 

 اشويه اضب  ارضنه وتعجب السواح         البيادر عامره وتتباها بالمرواح

 يكفينه سنه بة تمن المص.اح                 مارحنه اشترينه وجبنه كميــــه

*** 

 ومام  بيا  الي الدهن والروبه           تمن ماشرينه ونزرع اللوبه          

 ليليه اب.را والدنيه مكلوبه                     ومركومه الدرنكه ابجلد جريــــــه

*** 

 الدرنكه تصي  والعربان مستره              والمنكود عدنه وعيب بالمره

هالصيو بفضل ش.نه ينكسر حّره             ونركب للواليه ويالمجيريـــ  

 للواليه نروح بسفن مفروشه                ابردي وفوي منه بلول منكوشه

 هسه اشحجه البستم وكالا البوشه        والبلكات ن  وموب اصليه

 حل بينه الجفاف الكاع صباه وبور        كثر عدنه الباطل وي كالم الزور

يد ماضيـــــهمتى دوالا هذا الدهر بينه ايدور            نرد ليام عزنه انع  
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  الناشيعبد األمير محسن الشاعر

في رحم مدينة سوق الشيوخ  عبد األمير الناشيولد الشاعر   

القصيدة الشعبيةوقد كان من الرواد في كتابة 1948عام   

الى النواا قد سبق الجميع مظفرالحديثة بعد ان كان الشاعر   

جادواكتابتها, كما انه من الشعراء الذين كتبوا الفصحى وأ   

وله دواوين ما.وطة في هذا المجال ,ومن قصائده في الشعر الشعبي :                 

.. ( هصيح  و ابيقالها كلمات ...جاء الليل يحمل في اعماقه.  (                                       

 

 ابربعة سلفنه اوكال ابوي  سولو          

 او طاح ثاني  ربعنهمن من جنه كبل مثلك شباا...طاح واحد  يبني

 نوا ثالث اوصحنه كلنه ابصوت واحد ...لا يبنيطاح   او

 ندري الليل موت واحنه..ياسلفنه..الليل اظلم   ياربعنه

 صوت اوهوهفزت الوادم عليه او صارت الجلمه قصيدة  او

 ابكل الثنية اوضاف عد كل البيوت  ات.شر

 صوت اشما تغل بيه الحناجر ..هوه صوت  اوهوه

 ناس شافا ليل نار  اويبني الكون دار ...اوناس شافا ليل جنّه  ودارا

 النجمه الزنيره  اوظلاالوادم جزعنه اوذبلا النجمات كلهه  اوصاحا

 ديره ...اشما نشو بيهه جرحهه اتريد هم  اوعفيه

 نض  شريان دمهه اتريد هم  اشما

  يصيّ الهاون يحّشم بالمضايو ..اوراح المبّشر  ولعلع

 هاياوتي 000وين حدكم  وتيهايا

 شبّا بالصرايو ... هاياوتي  النار

 وصلا للمضايو ... هاياوتي  النار

 صوتيتشلبه شمسنه اوعيب يتشلبه شمسنه اوعدنه  الليل

  بسلفنهيبني النشامه .. او هلهلا وحده  اوشّمرت

 ياظالم بة ..صفَكا كل البيارغ للرحيل ..  اوصحنه
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 م وجوه الصناجر للزل اوضحكا

 كل العشاير هوسه وحده  اوهّوسا

 كل المضايو هوسه وحده  اوهّوسا

 ) ال.وا اصلب لو مَكواري ( 

 العشرين وفه

ي ابشوي عشريني العشرينياوفه  تنيتا ّّ  شّل

 ذابل يانصن تيني التينمثل نصن  تنيتا

 ياذلة وفه سنيني سنينالباي مني  هواج

 تشعلني وت.فيني اجهالشمعه البدين  مثل

 ماي تا ذني وتوديني  ورةشه اعله ري مثل

 َكوه تريد تلويني بالري عود الوَكو  مثل

 والنكته التبجيني بهواجالحزن  يضحكني

 وين يريد يرميني شتاليهبعيونا  بحر

 ... الهَو اليغ.يني اليرتاحالموج  وصريخ

 ... واشله ماياليني المايبيّه القرار  يجر

 يحمينييوم .. هلبا راي  كلبحزني بسفر  وانه

 ... بياما تسليني الحسباتال ه ..  حرت

 ... بيّه والي.فيني الناريشب  والحسا

 يالاذتي الوفه ان.يني يايوموالياوكا  صبر

 باي النوم من عيني لوتدرينالليل  ظالم
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الشاعر رياض منحر ال.ائي   

ولد الشاعر رياض 1948في مدينة سوق الشيوخ وفي عام   

الشيوخ المعروفة بأدبها , وكانا ال.ائي وس  بيئة سوق   

بداياته الشعرية مع قصيدة المربع والمستهالت التي تكتب    

 انذاي في عاشوراء, ثم تحول الى القصيدة الحديثة النوابية ,

فهو الرائد في كتابتها في مدينة سوق الشيوخ مع الشاعرعبد األمير محسن 

 الناشي,ومن قصائده

ه المعروفة )المكير ( والتي كثرت المجارات لها , وكانا للشاعر زامل سعيد فتاح قصيدت

 قصيدة الشاعر رياض ال.ائي هي األكثر انتشارا في وقتها ,

جابعد شتريد                                  

 يزامل جابعد شتريد ولفك ألور زتيته

 وانه المسكين حد الباا العتني والعتيته

 بالشارع اكو عذال

الوأدري افراكهم جت  

 ياريا النع  ينشال

 ذيا الساعه كون الموت يا ذني تمنيته

 يزامل موسبع ساعات وانته وياه بالمكير

 العاذل والنمام الشاما عليكم مر

 وعلى الرمله وسوالو شوي من هاي اشبعد اكثر

 بهدوه ليل

 لن بالريل

 يصرخ حيل

 كافي من الموادع عاد يرجع الك تاليته
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ن كعدتنهيزامل لو انه مثلك لا  امجا  

 وسويلي مزار اهناي وكّضي الشهر بيه اتنه

 لما ايعود الترف النه وتعود ايام عشرتنه

 ودي اطبول للمدلول

 واتمنه ال.ريق اي.ول

 ويصي  الريل باهلل افرح هذا الاذته رديته

 يزامل جابعد شتريد ولفك ألور زتيته

 وانه المسكين حد الباا العتني والعتيته

 روحي انته

نته عليك اعتب وكلك روحي انتهانته بة ا  

 ياكمر يضوي اب.لعته..ياورد قداح زاهي

..يانسيم الفجر يم.رز سوالو شوكنه ابحمرة وجنته   

 ..ياأمل عاي  على المام 

ونه اعلى المام     أرضيا اوتبعته..

 لي  ؟ جاكلما ادكن ساس وبني ولنك ابغفله اوهدمته؟

هرتهونته نايم و نه صدي مايمر بجفاي ليل اوماس  

 وهلبا اتحة من شفا يتلعثم الساني ابجلمته

 اوماكلا مسكين هذا اشبيه مالك مانشدته

 اويامسهل ادواهه لون من العدو اتجيني طعنته

الجن انته        الجن انته..
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 الشاعر راضي كاظم الغزي    

 في احضان ريو 1948ولد الشاعر راضي الغزي عام 

 نايلها الشامخ فتعلم من مدينة سوق الشيوخ وتحا افياء 

 شمو ه العزة واألباء واستلهم من طبيعة الريو العذراء 

 ال.يبة ,فأ تار لمفردته الشعبية مايدعو للوفاء في انلب 

 قصائده, كتب القصيدة والموال واألبوذية والدارمي , 

 ونشرت له الكثير من نتاجاته,كما ساجل انلب الشعراء

 ده :في محافظة ذي قار ,ومن قصائ 

 

 عصاة موسى                   

 
 حد سجين حقدي واذب  ابعمري

 وارمي اسهام ندري يالردت ندري

 والبة ثوا ذلك يالهويا العار

 ياعار األ ة من تستغل صبري

 واحسب كبل بيعك ربحك اشكد صار

 يانم الذليل الماعرف...كدري

 مدري اشلون اجيا ويادرا طبيا

 ادرياوصرت كلشي ابحياتي اشلون ما

 ان.يتك اعز مايهدي بيه انسان

 ريعان الشباا او وردة الامري

 طبعك طبع حربه اوالونا كل لون

 بيا وصو األوصفك لوثا شعري

 ادريبك دثو موكدها بالكلفات

 واعرف نايتك والناوي بيه ادري

 نابا شمة وكتي او ضيعاها الغيم

 وأنه عصاة موسى او ماب.ل سحري

 يالهزي ضميري شنهو انه اويا

 وال ردي  جل من عاينا كبري
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 سري  زنيته او قفليا اعليه

 على المايسوه لي  ات.بل ابسري

 عاجن طينتي اوتعرفني كل  زين

 ماعابي اليضرني وال اهد شري

 هاألمنا مني او لملمتلك ري 

 وكما تنكل حيايه اوتشمر ابوكري

 باجر من تدور الدنيه والدوالا

 يفتر بيك ..بالك تنحدر كتري

 رحك نميا ومايشله ا ياطألن ج

 او سمك بالجسم للحين هاليسري

 

 

  مضةوو

 

 ماهمني ظيم الوكا....المن زماني جرت

 والهمني ان كصرت ثوبي وان طولا

 والهمني شبع الب.ن ولو يوم مر اوجعا

 والهمني كل ا وتي العافتني وتنكرت

 المهم عندي وأهم

 نك.ة حيه كصتي ظميتها الهل وكا
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 لشاعر كاظم محمد العمودا        

 في مدينة سوق الشيوخ , 1952ولد الشاعر كاظم العمود عام 

 بدأ سماعه للشعر في اول األمر من  الل المواكب الحسينية 

 التي تمر بشارع ل.في ,حيث يسكن بالقرا من ذلك الشارع 

 المعروف بتلك المراسيم, كما ان حضوره المتواصل لألحتفاالت

 كل ذلك سرع في اظهار قابليته على كتابة الشعرالمقامه هناي ,  

, فبدأ في كتابة المستهالت الحسينية  ثم األبوذية والموال والقصيدة الشعبية ,  

 ومن قصائده األ يرة:

 فجر زعالن

 

 وطن بيه الصب  يزعل على الليل      زعل بيه الورد عاف الحديقه

 هد قدم حقيقهوزعل عيسى اعلى مريم ذا األنجيل   وعيسى من الم

 مهر  ياله طاح اوداسته الايل         التدوسه الايل مايندل طريقه

 حملنه ابغير عرفه اوبين الميل           اليكسر منجله ماحصد ريعه

 الوطن بيه كبة العباس الجفيل             ابيع الكون كله اوما أبيعه

****** 

 رات وماشرا مايوطن جفينه طاحا صار عباس           وصل حد الف

 الوطن دجله او فرات رموشه حراس        ياذلة شعب كل واحد ابراي

 كثر بينه الحزن حد ركة الشوف            قية انه صرت والوطن ليالي

 حزن  نسه حزنا وصار مامات         تمثال الرصافي الكثر ابجاي

 النايبعالوي الحله من جانوا يعرسون         من صوا الرصافه يعزف 
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 منايانه قدرنه انموت كل يوم         جثث والروس عد ربك  برها

 ألجل عين الكراسي اتهون الدموم    ونذا الصوج بأمريكا وهمرها

 بغداد الكبل ماناما ابليل                تنام من العصر بة من قهرها

 زعل مرقد الكاظم على الزوار            وحضرته ماقبل واحد يمرها

 جن حضرته ماطفّا النور                   كريم ونار  .اره وجرهاال

 

 حزن فالح

 

 
 دنيه ابال فرح شالا حزن فالح

 لما كل حزنها وزنرت ابعينه                        

 بات ويالحزن يحسب نجم باليل

 ما له الحزن نافي ابمجامينه                       

 ماسواله قبله وصلّه بالمكلوا

 جلب بالحمد حسباله كل دينه                        

 راد ايغنّي مره اوتيّه الموال

 ذكر من ماتا امه وصب دمع عينه                  

 شك زيجه وتهدل للصب  لّ.ام

 ضاع العمر كله وضاعا اسنينه                     
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  الشاعر حسن جار السعيدي
 

 د ولد الشاعر حسن السعيدي عام في ناحية كرمة بني سعي

 وكانا بداياته الشعرية بداية السبعينيات متأثرا بشعراء 1952

 القصيدة الشعبية كالشاعر الكبير عريان السيد  لو وزامل 

 سعيد فتاح وكذلك شعراء مدينته امثال الشاعر ثامر الحموده 

هر , والشاعر م.را الحاج طاهر وعباس الفرهود وعبد الواحد حسن الس 

تواصل مع جيل الشباا والزال له حضور في األحتفاالت التي تقام بين فترة 

 وأ ر  في مناسبات عامه ,ومن قصائده:

  وة صدي

 ابتوالي الليل اجر حسرات والونه

 وبعد ماضل  وي البضيا احشمنه

 ثكل حملي وعلي متروم اشيلنه

 الصبر طيب تكول الناس مر أو كّوه اجرعنّه

 ا كلا اياو وّكلنّهومزام  عمر كضيّ 

 اهو ابزايد وأنه ابنكصان  مايوم التعادلنه

 ضهدني وشابجاني اوكوف  وأّماطل تماطلنه

 وكوه مثبا وفح.ان وأبن امي والجنّه

 ابفرد دّره رضعا وياه باطل كون أكرهنّه

 ومن يجبل علي محاله شبكة  ّوه اشبكنّه

 ودور الضحجه كون ات.ير وأفرح لوتكابلنه

 درد مضموم  ا اف احجيه ونيضنّهاشكثر بيه 

 وكول الدنيه ماتسواب بلجا بيه الي ضتّه

 ويناشدني ويكلي اشبيك شنهي الدوهنك عنّه

 ا وتك من يصيبك عوز التشجي الغريب ارجوي كلّنه

 ياو حملي وصدي ورتاح هاي اليونه وجنه

 اثاريني ابحلم حلمان مرعي اكليبي وتمنه

 دلنهالو ياحيو كلشي جان زين ابشين ب
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 مدري اتبدلا هل ناس مدري ال.مع جاتلنه

 و اف امواعدين ابهاي ونكتبا على اكصصنه

 تضنه ايدير وكا الفات ذاي المثله ماشفنه

 راح وكلشي راح وياه ضنه ايرد بعد ضنه

 

 ديوان الشعر
 

 ديوان الشعر محاله لذه ابكعدة احبابه

 ينسى الهم ولو لحظات بيه الموجر اصوابه

 مضيوم يشرج بأعظم امصابهمل  جلماته لل

 يفره  اطري لو ضاي  لكك بة تدي بابه

 يجود ابدمعة المعتاز يبجي الدهر لونابه

 ويشد عزم الذي يردون حك بالسيو طالبه

 جثيره الماتهاا الموت منه اتااف وتهابه

 الشعر مهره اليريد اطراد سيو أوكوز نّشابه

 ولو ردته فرح عرية عود وناي وربابه

 لتسولو بيه باطل كلها جذابهلجن كثره ا

 تشوفك باللسان ال.يب بة بكلوبها اذيابه

 وتضل انته ابوس.ها اتدور مجوي ابنار ع.ابه

 حدر ضلعك لسع جويات ماتكدر تكول احاه يايابه

 النفل مايرضه  لّه اتصير بيه وتحل ب.نابه

 يشل جرحه ويشد بسكوت ماجن الوكا صابه

 بكرابه جساره اوياه موب ارعيع باش  سيفه
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 الشاعر حسين علي فلي  الركابي

 في مدينة سوق 1953ولد الشاعر حسين الركابي عام 

 الشيوخ وقد بدأ مياال للشعر منذ الصغر ,فحفل ودّون الكثير 

 ,ثم بدأ بالكتابة في لون األبوذية اول األمر وقد ساجل الشعراء 

 كتب القصيدةالرواد في هذا اللون والزال يحفل الكثير عنهم ,  

الشعبية وشاري فيها في المهرجانات التي تقام في مدينة سوق الشيوخ في  

 األحتفاالت األجتماعية والدينية , ومن قصائده:

 شهيد ال.و                             

 ياشهيد ال.و يعبرة كل زمان          وياصبر كل األجيال القادمه

 بتا دين النبي ابنزف الدمهانته  .يا النصر بأرض ال.فوف  اوث

 احييا دينك ياشهيد اهل الكساء     يافارنه اوضار حماي الحمه

 يالوكفتك وكفا الكرار ابوي           الباا حيدر من دحاه اوهدمه

 العامري الراد البراز امن األلوف   كام بة حيدر برز له اوجّسمه

 الملحمه وانته منه اتعلما فن الحروا       يلي وحدي  ضا ذيا

 ورنم ذبحوا طفلك اليرضع بديك      كوم ماعدهم ا الق اومرحمه

 انته ياثورة عدل ماميزوي               وال كأن يدرون بأمك فاطمه

 اتقصدوا حربك اويدرونك امام          امة السوء الحقيره الظالمه

 فين دمك  ضرت منه النجوم       والبدر من نوري ايشع بالسمه

 مظلوم للمظلوم سيو               انته ياشيمة األمه المسلمهانته يا

 الصبر صبر ايوا بة صبري جزاه    ألن صبري ظلم جان امالزمه

 ص  طحا مذبوح بة اعظم شهيد   الباري راد اياصك ابهل مكرمه

 ص  ثلث تيام جسمك عالتراا          اوجثتك بسيوف اميه اماذمه    

 ي    وراد يرضي اعروب اميه الحاكمهفزت والاسران كلمن حاربا
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 ياشهيد المثلك ا تاره األله                  وياهو الذكراه ضلا قائمه

 احنه حبيناي حب ابال حدود              يلي بة حبك الدمنه ايوالمه

 مأتمك منصوا ماننساي يوم            وريا عين المابجتلك بالعمه

 المولد والواقعه                                     

 لملما كل السوالو ..ودورت بكتاري  اف احجايه ضلا ضايعه

 كلا اسويهن قصيده..والقصيده اتضيع مره ومره ت.لع نافعه

 وهل القصيده انشدت الروح ابمهدها  ..ابحبها ضلا راتعه

 اشلون ماأنشد ابحبها ..وانه ادري اتصير اليه الشافعه

 لحسين..او كل حرف شمعة يقين او والعهلنها ماصوصه لبو اليمه ا

 حكها تتباها العرا بأحسن وليد..ابكل الكلوا المسره نابعه

 انباري الكرار والزهره البتول..ولوعين الزهره تسجب دامعه

 لنها تدري ابكربله شنهي اليصير ..وتدري بأرض الغاضريه الواقعه

 هوحيدر ابعينه لون حاضر يشوف..حسين يستنجد اومحد سامع

 حسين وحده ابال نصير والمعين..و يل اميه ابكل وكاحه اتدافعه 

 ابن بدر كال و نه ابن حنين..درس ان.ي الهل نفوس ال.امعه

  يرة   من الالق ابي..وزينب الحره ابدمعها اتوادعه

 بعد جدي فأنا ابن الايرتين..و نه ابن ذيا الجباه الناصعه

 األرجاس كلها ات.العه فأنا الكوكب وأبن القمرين..او واكفه

 كال ياسنه اوشريعه البدليا..حتى كلها الجتلي صارت فازعه

 يا ليفه ويا ملك ليه اعتنيا..اوعلى كرسيّه صفيا امنازعه

 وهلل ماأع.ي ابيدي اع.اء الذليل..والأفر مثل العبيد الراكعه
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 الشاعر شاكر حنون الحميداوي
 

 اكر الحميداويوس  طبيعة ريو سوق الشيوخ ولد الشاعر ش

 , وكما هو معروف ان العشائر في تلك المناطق لها1955عام 

 دواوينها العربية المعروفة بالكرم والناوة , كما تعتبر النوادي 

 الثقافية ألبنائها , فكانا كما قيل عنها ) المجالة مدارس( ,  

 ففي هذه األجواء ترعرع الشاعر واستلهم ثقافته منها ,متأثرا

ه امثال الشاعر الحواج صواحب الشونيار وهوادي الع.يوه وجبوار الناشوي بمن سبقو 

وم.را الحاج طاهر ومزهر الكاصد رحمهم   جميعا, كتب األبوذية واألهزوجوة  

 والموال والقصيدة الشعبية , ومن قصائده:

 حلم وردي                       
 حلم وردي ...وانه نير الحلم ... وي روحي ماعندي 

 انبرت..ولسانها ماكول..وأزرد العمار امس.ره ابزندي مسحاتي

 نومه للظهاري..وعنبر ايجيلون..وأنه ازرع العنبر ينكلب بردي

 حديقه اسكيتها ابشريان روحي اسنين..والما له هرب بيها اصب  امسدي 

 ممحله او كين كلها ..وروحي الك نهران..وثلا عيني يذوا اويحري ابادي

 للمعبود..وجثيره من الشوارا الذت ابسديماأطخ راس..بة العزه 

 نركا بيها كثره ومايها للساي..و نه ابحور افوج والرجو جبدي

 وتاها بيها كثره وتدعي القانون..وياهو الكام كال الجامها عندي

 يجيني ايحوف داري اونايته الفرهود يوصل باا بيتي ..اويصب  امجدّي

 اتهم وس  الكلب تديوأنه طبعي المسام  وي اليعيلون..ولو طعن

 اضحك للهوه ..وأنه الوياي اوياي ولو اعلى الجبل جا ماحمل دردي

 صبور اعلى النوايب واليريد ايشوف..ماأشكي الواحد لوأضل وحدي

 سيو  نه ابغمد ياصاحبي ماأبيا..لوحل الونى بة هاي فل نمدي

 جنبة ماي زود ..و وره تدوي الراس..لوصار اعلى حدهه يلتوي المردي

 ل.وا بالحساا بأول الحاد..ومن اولها تاه الزوج والفردين

 األصيل ايضل اصيل اشما تدور اعصور..بة طبع الزمان ايجيب ويودي

 تشربك كل نزلنه وتاه راس الاي ..وباليه علم..ياهو األجه يحدي

 تجاره الدين صار اوبيه مزاد  أنصاح..متى انقبل جفوف القائم المهدي
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 ايديو                
 

 وايدي.. لهه الجوامن

 بسمرت توهه الجروح                         

 وايدي.. ليني اوجدي

 ماهي روحي اباليه روح                        

 وين ؟ متشلبي الرواسي 

 أوسحولتني اعلى السفوح                            

 ماني  زن كلبي منك ..

 وانته يمهيّل تفوح                                 

 جان عندي اذراع..

 حد الشوف من يمتد يلوح                           

 قسمتي من   لكمتي ..

 توصل الحلكي وتروح                                

 

 

 وايدي يالشيبتني..وأنه موب أوالم شيب

 يالغفيا ابكلب كلبي..وصرت وس  الكلب عيب

 وانته الي أحسن طبيبانته كل الداي منك..

 شنهو معناها الحياة ..اباليه ماتشبك حبيب

 وشنهو معناه الحبيب المايضل منك جريب

 من يصدكك لون عني اتكول ماعرفه نريب؟

 أو..شلك ابشلعان كلبي..كون حبك اليودي أو اليجيب؟

 انته ضيعا البديّه أو ناا عني المايغيب

 العندليب لي ..؟ ضحكا الغراا أو بدليته ابنوح شدو

 اضحك اضحك يازمان..اتعلما تضحك لون تسمع نحيب

  نه ماسمعك بواجي.. يلي طبعك طبع حيه..

 ابسكته من تلدغ تسيب..ابسكته من تلدغ تسيب.
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 الشاعر ماجد كاظم الشهاا

 بين ال.بيعة العذراء والمياه المنسابة بين شفتي الفرات , 

 ماجد  ومن رحم احد  عشائر سوق الشيوخ ولد الشاعر

 , بدا كتابة الشعر متأثرا بمن 1955كاظم الشهاا عام   

 سبقوه من شعراء عشيرته ال مغشغ  وابناء عمومته 

 امثال الشيخ حميد الفرهود وعلي الفرهود وحسن الشيخ 

موسى , ثم وبحكم انتقاله  الى مدينة سوق الشيوخ وأحتكاكوه المتواصول بأدبائهوا 

الشوووعرية ,فكتووب األبوذيوووة والموووال والقصووويدة مكنووه ذلوووك موون األمسووواي بأدواتووه 

 الشعبية , ومن قصائده:

 أي يهالل

 طاح الكوز..وتدهده ابثنيته العوز 

 صلينه على الكمكم..صالة الاوف

 وأباا المضايو علكينه احروز

 بنات الحي بعد يهالل ماشجرن والتنور

 والدنيا فرن بيها العمر مابوز 

 من هد الوكا وأتكتر الفالححتى الش  تبدل ..كام يجري ادموع 

 ليليه ابحلم نغري..وشفافي الشواطي اتعاتب المالح00أي يهالل

 مرني اب.يو ..واتوضه ابنهر ملكاي ..يافجري صالتي..وجيتك مفتاح

أي يهالل..فك باا الصبر وأنده..بكايا الروح.. بلكي ات.ك شمسها اعلوى الودرا 

 ولوماتلكه بة اشباح00مصباح

 .تعال وجية نبن الروح وانته الوجع تندلهيهالل الصبر ذله.

 يهالل...اشبكه..وماي الوجه ينباع..بعنه المشتره كله

 فك باا الصبر والحك  ولو ماتلكه كّصه من العتب تعري
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 ولو ماكو جدم يلكه    الضمير وماعليه يسحك

 ولو ماكو هضل ديوان      لو هاون فجر يندي 

 أهو اشيسوه التفك كونه باليه افشك؟

 وشتسوه البيارغ من تصير ا ري؟؟

 الى األشقاء في كل مكان                            

 تعال اوياي ننشدها ..      ل نسأل عليها أو لنا نفكدها

 شوضيك  لكها ام الوفه اشعدها..                 

 اشتبدل بينه ونالّي العزيزه اتيه..جن باا اليصدها اوباا اليردها

 لها اعليها من ينمال..وتضل الشفايو تحلم ابادهايميل اعكال اه

 موهظمه الوكا من عتها للكصاا..الهظيمه ايد األ و اعلى الجبد من مدها

 بينه اطباع ماظن تنوجد بالغير..اطباع العراقي الماكو من عدها

 ابن الرافدين انااه اوزام  بيه..امجرا مهرته اعلى الكلفه يلكدها

 لكاع..يموت اعلى الشبر والكاع ماهدهااطلب منه كلشي والتكله ا

 يامادز رسايل واألجفان اظروف..واكثر هالرسايل للنجو حدها

 مايوم التوضه ابمسجد الدوالر..من جاع اوعره ظل نايم ابسدها

 جم مره ابنفة  يالها لليوم.. ظلا باللجام اتلوج وحدها

 يل شفا جرحي وحّسبا ماكوم..وكما ابكل صالفه ايدي اتمدها

 ت.مع ابجرحه األسد من يغتاض..يمشي اعلى الجرح والعيله ايردهاال

 الصباه من طبعها ماتربي العود..بة عاين الدهله شجرته اشكدها

 الدله الماتفور اوتزهي بالديوان..طك فنجانها وأتفل ابموكدها

 يلي بعا بيه واشتريا اسنين..وانه اتلكه الصعاا اوعنك ابعدها

 ن عندي والديون اثكال..دم اودية الدم من يسددها..الّي اديو              
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 الشاعر شعالن نعمه الجابري
 , في مدينة 1956ولد الشاعر شعالن نعمه الجابري عام 

 سوق الشيوخ وهو الولد البكر للشاعر السيد نعمه الجابري , 

 لهذا ان.لقا بداياته الشعرية تأثرا بما يسمعه من شعر والده 

 كرة ,كما انه حفيد الشاعر الرائد في شعرمنذ سنواته المب 

 األبوذية  السيد محسن الجابري, لهذا بدأ يكتب األبوذية 

 ثم القصيدة الشعبية  ومن قصائده: 

 ومضة فرح                         
 القى هذه القصيدة في مناسبة جمعا ابناء عمومته, بعد فترة من التباعد والاالف ,

 

 ن العيونترفن لي  احاجي اجفو

 شجاجن مودليلي اليوم مرتاح                                         

 اعي  ابين جمعة اهل واحباا

 ونابه من الربع طيبين األرواح                                       

 هم يوم الفرح ماتصحن اوياي

 ألتراحكافي من الحزن والهم وا                                      

 كالن دمع بينه ايفيّن الكاع

 مامرت عليك ادموع األفراح                                        

 لوما هالليالي ايشغلن البال

 اهجم عل عده من كل األصفاح                                     

 اهلنه اهل الكرم والفار والجود

 وهّمه للمله سادات األب.اح                                        

 زرعوهابدماهم بذرة الاير

 وحاموا عن عالها ابّين األصفاح                                 

 وعليهم بالحقد كثرت العدوان

 وعليهم  يل منهم ندت طفّاح                                        

 ماهمهم سو  عزة المعبود

 وال للدنيا صفكوا راح بالراح                                         

 تجافوا عن الدنيه وعزوا الدين

 وللمحراا حيدر برز من طاح                                        
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 عكب ماادا ابفعله المشركين

 وبسيفه سلب من عدهم ارواح                                     

 مثل مرحب وبن ود من حجه وكال

 تعناله الصميده بكلب مرتاح                                         

 اوضربته اتعادل أعبادة الثقلين

 كاالها الرسول وباألمر باح                                          

 وسلّم رايته للحسن وحسين

 أو وّصاهم على التقو  واألصالح                                 

 ل البشر من عدهم علومو ذ ك

 ونقاوه من الحقد ان.وا لألرواح                                      

 او زود اومعرفه ابكل الميادين

 اسمع شرد اكلك بعد ياصاح                                          

 األ وه البيهه برزوا للميادين

 نرتشو من رشفة الراحامباري                                     

 اهي لذة الدنيه ا وان وعلوم

 يهنياله الكضاها ابع.ر نفاح                                          

 ويالي دوم روحه ابموقو الاير

 وي.ي  وياأل و للموت لو طاح                                       

 تدري حسين من طب للميادين

 تدري اشجاوا العباس من صاح                                       

 ياويه انته عضيدي وحامل الواي

 وأنته البيك ارد الجاي والراح                                             

 يضل اسم األ و بالكون نبراس

 ألن هّو اليبدل الهم باألفراح                                             
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 الشاعر ماجد مفتن السفاح

 ولد الشاعر ماجد السفاح في عشيرة ال مغشغ  /ال سفاح

 , وقد تفتحا ذائقته على ماكان يسمعه من شعر1960عام 

 في المناسبات األجتماعية حيث تقام في انلب األحيان  

 هناي ميادين للشعر و صوصا ميدان األهزوجة , اضافة 

المعروفووة , ثووم انتقالووه للسووكن فووي مدينووة سوووق  الووى الوودواوين العربيووة بتقاليوودها

الشيوخ لقربها من مكان عمله ومجالسته ألنلب شعراءها ومونهم األسوتاذ حمودي 

الحموودي والشوويخ جميوول حيوودر ,كوول هووذه العواموول اثوورت بشووكل مباشوور فووي تنميووة 

قابليتووه الشووعرية مبكوورا , كتووب األبوذيووة والموووال واألهزوجووة والقصوويدة الشووعبية 

 ري فيها في انلب المناسبات, ومن قصائده:والتي شا

 هود ياكلب

 هود ياكلب وأصبر ال.ك دنياي

لعه ّّ   ل سري امغ.ه اوبالك  اتّ 

 كلمن ملتهي ابدرده الوادم هاي

 ياهو التشتكيله اوحجيك ايسمعه

 بسك ياجفن ضم الدمع للعوز

 جدامك درا تعتاز بيه دمعه

 حسبالك كضا ماتنكضي مباوت    

كعه ابأثر صكعهصكعات الدهر ص          

               من ب.ن الحملني الوكا شد اوياي

ومن اول مدا ح  بالكلب صدعه                  

كتب عّمه الوكا وياي وانه ازنير                    

                مثل الاي  من كاتب دمع شمعه
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 احتري نفة الحري بة الفرق بالنار

ا مشرعهانه ناري ابدليلي اوناره  

 لغز روحي اليفكها اشما يريد ان.يه

 اوطبع كلبي الغريب الماعرف طبعه

 دورت الزلم ماهم علي وحمود

 وإلكيا النسا بة ماشفا فدعه

 السفينه

 تره امجدمه السفينه وحيدر الدافوع    والماراد يركب  له اليركب

 يقين ايعن اصبعه وتاكله الحسرات  ألن طوفان هذا وماكو اله مهرا

 حنه الفضلينه اهل الكسا اعلى الناس؟   لو قر ن هذا ونازل امن الراا

 ياهو الجابته امه ابوس  ذاي البيا ؟ وتشرف البيا وصاح ياحياي لمن طب 

 مومريم كبلها اعتنا ذاي البيا   ومن جاها المااض اوحان وكا الذا

 ناداها المنادي البيا للعباد  وبحالة والده البيا ماين.ب

 ام علي وام عيسى صار بعيد    وشكبره الفرق بين ابعد واكرافرق بين 

 ذيا اتهز جذع ويذا رطب للكاع   ومتون التهز الجذع هم تتعب

 وهاي ابال تعب ضلَا ثلث تيام   تاكل مستوي وم.بوخ ومرتب

 من زنره علي حب الفرس والسيو وعيد ايصير عنده ابساحة الملعب

 هالسجايا وياه لمن شب ماطخ ألصنم و من وهوه ازنير وكبرن

 علي الاندي شهدله وشهدت األحزاا  ويشهدله الحصن يوم ال.بر مرحب

 علي اتعنه العمر والباجي امدنكين   علي ابكل موزمه معروف ومجرا

 علي وتالي العمر ينكتل بالمحراا  وبدم الشهاده المرتضى اماضب

 علي ماظل بعد الشاره ومشروه  ما ليا مشري للنبي يكرا

 سيته ابمهجتك سيد السادات  من صارت الشده وصار وكته اصعب وا

 وبعد وكا الاالفه ات.وف بين الناس    اف اضعيو حكه انو ذ وتسلب 

  اف اضعيو حال اويستحي ايحاجيك  وتمنعه المهابه البيك من يجهب   

 علي ابكلهن جزاي اللوم يابو حسين   حصلا التريده ونلا كل م.لب  

ابوحده جي ماجيا  يومن ضعن زينب للعدو نّرا    علي نعتب عليك       
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 الشاعركامل ناصر العفريا

 في سوق الشيوخ , 1960ولد الشاعر كامل العفريا عام 

 وقد تأثر منذ بداياته األولى بجده الشيخ عبد الحسين العفريا 

 وعمه الشاعر الحاج حواس العفريا,لكن العامل األهم والذي  

 رية هو سفره   ارج الق.ر للعمل مدرسا فيفجر طاقاته الشع

اليمن , حيث الغربة  والبعد عن الوطن واألهل واألحبة , فكانا رسائله الى اهلوه  

واصوودقاءه هووي قصووائد شووعرية أوابيووات موون شووعر األبوذيووة مسوواجال فيهووا انلووب 

 شعراء مدينته , ومن قصائده

 الى ولدي مهند

 ياضلع الكصير امتدت اجسوره    مهند ياحياتي او سلوتي ابدنياي       

 مهند ياحياتي اوسلوتي ابدنياي           يوليدي الدهر ما جل من جوره

 نظما القوافي والقوافي اعليك               بأسمك تنكتب لوتضل مبتوره

 شديا الضعن وأتعثر ابممشاي       وتدري ابناكتي اعله السوي مجبوره

 من أجل الرنيو أو عيشه مستوره     ناية نربتي معروفه عندي زين   

 ماأ في األلم وعليك أجر حسرات             الجن للظروره احكام مذكوره

 انتجيا اعلى الرم  من نصب مامرتاح    وانه ادري الرديني ابشجته احروره

 طالا نربتي والساع صار اثنين              فال ساعه التمر والروح مسروره

 يب ابعيد                  بة الشوفتك تتوض  الصورهماوجد طريجي والجر

 ماريد العسل لوذله بيه اتصير                وبالعز حنظلك ماحة اله مروره

  ل اشما يصير ايصير بيه ايهون               بة لنك سعيد او ثوبك اب.وره

 ح كافورهياأحسن نسيا او ام الي ابدنياي                  ياجفن اليلفني اوفا

 فراكك مرمراني اوعلماني اشعار               ولحروف القصيده الروح منذوره

 المنصو نصو من دار بينه العوز      او من صحا صحيحه اصبحا منكوره
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 مثل الذيب دهري وانه مثل الشاة             والشاة انغلب من نشم ناطوره

 اطيب الجنوا وسومر او أورهمهند ياضناي اوسلوتي ابدنياي                ي

 يوليدي العفو والعين معذوره       اذا حل الرد  اوطبك جفنها العين 

 ريا الناصريه اباير وانته اباير               وديار العراق اباير معموره

 موتعبان

 اذا وجه العداله ايسود ..وقاضي المحكمه هــــــــــــم يسجن السّجان

 محبه ايجود ..اوعادات المروه انشيلهن نيشانموتعبان ..اذا كاس ال

 موتعبان..اذا نهر الفرات ايزود..وجتاف الشواطي امجاريه الع.شان

 عالمد والجزر هل عايشينه اسنين    بالمد ماأن  ..البالجزر شلهان

 موتعبان..

 مادام المضايو من بعيد اتلوح    بعد كهوة عمامي امعاشره الفنجان

 زمه الديواناوجلمات الفراضه امال

 موتعبان ..

 مادام الثمن موجود لل.يبين   او معروف الثكل لو ما يص  ميزان

 موتعبان..

 ولو كوطر عمرنه وباريو انعي    وجنازه اصبحا ومناطره الدفان

 من فاض الدرا ماحشما صيهود    والصيهود نثني وحشما طوفان

 يمر بالديراناومن تحجي الحقيقه اثنينهم جبحين  الكل منهم وح  لو 

 ماطاا األثر لو رادوا ايمرون       ومن نار اضرموا  لفوا بة د ان

 موتعبان..
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 الشاعر عامر ضايو السلمان

 في مدينة سوق 1960ولد الشاعر عامر السلمان عام 

 الشيوخ , وقد بدأ كتابة الشعر مبكرا نتيجة تأثره في األجواء  

 ستمر مع ادبائهاالشعرية في مدينته وكذلك األحتكاي الم

ومثقفيها ,فكتب في الشعر الشعبي ثم انتقل الى كتابة الشعر الفصي  وقود نشورت  

لووه عوودة قصووائد فووي الصووحو المحليووة والعربيووة , وكمووا يقووول عوون نفسووه بأنووه موون 

تالميووذ مدرسووة األسووتاذ المرحوووم جميوول حيوودر الووذي شوومله برعايتووه وتوجيهووه, 

توووي علووى مفووردات لغووة األم ,وموون تلووك والمالحوول موون قصووائده الشووعبية انهووا تح

 القصائده :

 جرح الوطن           

 وفرانات العنادل 00من سحر المواويل 00من دموع النرجة الحيران

 ياتنك صوت الوطن                                          

 وناي وي ذيب المراعي00وعود مذبوح ابقصيده00من ربيع اجروحه ليل

 و ه يم جفن الوسن                                            

 ياحزن )فينوس(  من تن.ي الجمال اعيون )ميدوزا(0000ياوطن

 وت.ك وي روح عشتار وتغ.يها المحن                 

 ويابراءه اتالي للقداحه ناا 00ياطفل مصلوا بجفوف البراءه

 جفنوللشعر سيو و                                       

 وبيهه سين وشين 00من تكل صوت األ وه 00ياعذابات المناجل

 وطيوف الورد تنك  على ا دود الزمن                     

 وشهر حلمه ابهم سمومه00يوم يزعل ناسي يومه 

 وطفل فوي الجثه ساتر 00وراس يصرخ على جثه

 والسواتر  ال تكول ويمهه لن تربي عين الكون كله 
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 اتكحل اعيون الدموع00رات وتشله ابحضن الف

 وتنتحر بأول شجن

 يابراعم من تالي )ابروما ( ) نيرون(

 00وت.  برموب بغداد المغول 

 وسيو )هوالكو(على اش.وط الحبر 

 يبجي المعري ويحتري شعر العروبه 

 ويندفن بأرض اليمن

 ياشموخ احروف )دعبل(00ياوطن 

 ياهجاء من )الفرزدق( ياعدل فجر )السمسل(

 حّسان ياصوت العلنياحلم 

 من يجافيها الوطن 00يافرانات العنادل

*** 

 وهذا مق.ع من قصيدة )الى من احب(

  نه احبكم00جيا اكلكم وأكتب الكم

 جيا اعاتبكم وأدور بالشعر عن كلبي يمكم 

 ونّركا روحي ابّحركم 00لملما شوكي وهيامي

 وبلجي اوصل جرفكم0وانتظرت اسنين ان  وشهك 

 ا الروح جوريه ابدربكم من زنر سني زرع

 من زنر سني  ابعثر شعري قراصه ابشعركم 

 وصرت انشاء ابكتبكم 00ومن كبر شوكي كبر حلمي 
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 الشاعر سالم عواد الحمداني 

 ولكونه1960في سوق الشيوخ ولد الشاعر سالم الحمداني عام

 قريب  من شعراء المدينة الرواد فقد تأثر بما كان يسمع من  

 هسالء الشعراء ابو معيشي وثامر الحموده وحامدشعر , ومن 

 البدر وحمدي الحمدي , كما تأثر بالشعراء عريان السيد  لو 

ومظفوور النووواا وأسووماعيل محموود اسووماعيل وشوواكر السووماوي , كتووب القصوويدة  

الشعبية اضافة الى األبوذية والموال , وبعد انتقاله الوى محافظوة التوأميم شوكل موع 

ء وأنلووبهم موون الجنوووا جمعيووة التووأميم للشووعراء الشووعبين مجموعووة موون الشووعرا

 ,ولكنه بقي متواصال مع شعراء مدينته سوق الشيوخ وفيا لها , ومن قصائده :          

 الشاعرة المدينة

 من يحلم األنسان..ياأول حرف من.وق بلساني درس ياأول

 اتوزع التاريخ..يادم اليعاري وس  شرياني حضارة ياأول

 من عزف للناس..ياقيثاره منها هاي الحاني عأصب ياأول

 اسما هدّل الذرعان..لهّسه اصوابه منه اتعاني عدواني اعلى ياسيو

 يفزز ناصر السعدون..يكول الناصريه ابفار عنواني اسما ولهّسه

 من تصب  اعله الناس..ألن  .ا بديها ابيوم الواني الشمة محتاره

 وبيده رد النوا سوانياكتابه من تقراه..عجنّي  الفرات ياروج

 و ذت روحي وياي..لن ال.ور صاح ابصوت بجاني مشيا للبدعه

 كاعد منتجي اعلى الري ..نشدته اوكال انه امتاني صحباني  ستار وشفا

 اوزعل جنه وياي..صاح ابصوت مدري اشلون سماني السسال كررت

 عبره ( ابألو)ورد للناصريه اردود..مانوي                

 تلكاني يكلي اشبيك..للمكير قراهه ابسرعه صحاّني زامل لن

 ت احضانيوصفوف المح.ات ..ركبا الذكريات اوفزّ  الزحمه بين
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 فارب بالسمه ابساط..ملتّمه النجوم اعليه وتّاني الليل اجاني

 ..عونا..ينجمه(..لن احسين نعمه ابصدري الكانييانجمه) 

 مالهن ثانيابدفتر األشعار..وعيون الركابي ال ذكرياته شايل

 حسن سّمعني اجمل طور..اتمايل نصن للصوت  الني دا ل من

 ودّانيالهور   وس ) يحضيري ..ب.ل النوح( بسته اتصير..بالمشحوف 

 ودموع القوافي اتكوم.. جنا بردان بة ابصوته دفاني حسين شبكا

 الجباي  ..التسد الش (..صارت كهوه طعمه ابوس  فنجاني ياهور) 

 القاصي والداني ايرفهولك (..واكو مجيد  يلسوي ريا ادرياطريا ا طّول) 

 وازاني عالشوفهالسوي صدي وال.ريق ابعيد..ألن هذا الكلب  وصلا

 الساني ايحلنالصار عالش  واألبوذيات..هن امعزبات  المضيو

 ابكصتي باساني احة شعرهمعيشي فرشهن لليجي  .ار..ومن  ابو

 وصلنه الباا حاجاني منل حيدر وكفه كام ايصفك التاريخ..لآل الشوارع

 فوي وجداني قصايدمن مستحاته اشواي كام ايدور..وشتل روحه  الشعر

 رباني سحرمكتبة حمدي اترحب الا.ار..وعيون القصايد  وجا

 بستاني الترسالناصريه البالشعر بستان..وناعور األبداع  هاي

 نيايجتو اردا يريدعدها مساحي اتقاتل العدوان..لو واحد  الشعر

 هادئة مانشيتات

  الشعر 1

 بالهوه اتدرفع ورّضيك وجيبن           روحي مهفّه ابين يمناي اح 

 السان من تنهد تبجيك القصيده  موب الشعر مس.ر ا ذ هاي الشعر

 

 



 215 

 الشاعر جاسب عبد الحسن الحمداني 

 في قرية صغيرة قرا مدينة سوق الشيوخ ولدالشاعر جاسب

 في  بداياته الشعرية األولى بوالده, تأثر 1961الحمداني عام  

 الذي كان يكتب شعر األبوذية وهو اللون الشائع في تلك 

 المناطق , ثم انتقل شاعرنا الى مدينة سوق الشيوخ ليكون 

قريبا من الشعراء لينهل من معينهم العذا , كتب القصيدة واألبوذية , وهوو الن  

اء,ومن قصوووووائده:                             متواصووووول فوووووي السووووواحة الشوووووعرية موووووع جيلوووووه مووووون الشوووووعر

 ركبه وطوي

 ارافة ..رفسة المانوي

 والمانوي ..من يرفة يشك الكاع

 اصي  بصوت..مانوي ..ويصي  الصوت

 ياهو اليسمع المانوي ..من يرتاع

 شأفكن ؟..من ركبتي ..ال.وكاهه ب.وي

 ولتفا عليّه ابحقد ألو اذراع

 من روحو نه انسان ..من دم.. من لحم..

 لجن ياحيو ..ضليا انشر   وانباع

 ادور عالعمر ..بين األلم ..واله

 من منكم يرد ياناس..عمري الضاع

 تفرهد عمري و نه ..اتفرج ..ومشدوه

 ق.ار وماوكو   جالري ..مر بّساع

 شتفيد الندامه..وجلمة الياحيو

 عكب ماسلّبوني..النوا شلا شراع

 اصبحا ياناس نركان..و ذاه الموج
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 ه ابّحر حزنه ..وتيه الم.العتا

 سالوفه ابسلو..وان.شا ابكل بيا

 وياهو..اللي يلم وياي سري الشاع

 محد كال عد عيناي وكا الضيا

 تبروا كل صحبتي ..والفزع فزاع

 لجن اعذرهم ادري ال.وي ..نفة ال.وي

 هذا المات.. ذاي ابسجن..هذا الجاع

 فرهود                      

 ب..وأرجع اردود   صاحوا بالعراق اليوم..فرهودا ذلك ..حصه وأنه

 طب ابراحتك واترس شكابين          ألن حماي ماكو.. اليحمي الحدود

 يالمني العراقي.. الشاحب اللون         ونيره ايشع وها ريّان الادود

 احزامه المرض صار وعّصته اله

 ويرد ألطفاله منهك حيله مهدود

 وصار بجا دجله وفرات اعلى الجره

 ونعه الهور التجفو زلمه الحيود

 يبو اربوع الاضر ياقبلة الناس

 اشو لّسه عليك اهدومك السود ؟!

 تناشدني الشواطي اشلون األحوال

 ويسألني النال هم فرهد حمود؟!

 شحجي  نه وشكولن للينشدون

 الماي التــــــــــــبده ماظن ايعود
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 الشاعرحسن السيد عاجل الحسيني

 ر حسن السيد عاجل في مدينة سوق الشيوخ عام ولد الشاع

 , ثم بدأبكتابة الشعر مبكرا متأثر بوالده الشاعر السيد1963

 عاجل الحسيني قبل ان يتواصل مع شعراء مدينته ,وقد  

شاري في الكثير من المهرجانوات التوي كانوا تقوام فوي المناسوبات الدينيوة والعاموة 

, وكانوا مون القصوائد القريبوة مون نفسوه ,كما  القا قصوائده استحسوان الجمهوور 

 ليل وحزنالمرثية التي  كتبها في اربعينية والده.      

  المق.ع األول

 الرايه ..ق.عه قماب اذا مابيها عود          او كون بيها العود اسمها الرايه

 والواليه مكبره من نير ناس                    وهيه بالوادم تصير اواليه

 ن تفكده اتون عليه                 ودمعتك لجله تضل جرايهيص  واحد م

 مو ألن اتحبه وعندي عزيز                        ألن وكا الضيا بيه اكفايه

 ويص  واحد نهر من تع.  تجيه                منه تغرف مايالّل مايه

 اقرايه يفتهم شتريد من قبل الكالم                    ويقره وجهك من يشوفه

 وذا عندي مشكله وبيها تحيير                  ان.اي حلها اتكول مبني ابنايه

 وانته تدري الدنيه ماترحم نشيم               وتدري عثرات الزمان اهوايه

 وأكو جلمه اتغيّر اهوايه امور                   واكو بلوه اتصير من احجايه 

 جانا لظهري اكو تجايه                انه جنا انوي صدي بة ماأطي      

 هسه من اوكع بعد لتظن اكوم                   راح ابوي الجنا امشي ابرايه

 المق.ع الثاني
 حزني الليل اذا عسعة                          ودي بابي الفرح وأية

 من ثكل المصايب صدري كام ايضيا          عفيه انه عليه وأكدر اتنفّة

 ابجي يكون ات.ي  مني ادموع          جاظليا انوحن لمن اكولن بة ومن

 اولو ادري السواد ايرجع الماشين          جاحتى اعله وجهي انوا كما ألبة

 تولني اعلى نفله امرادف ال.كات           اوفّرني النوايب فرت المحبة

 ها اتصير ا ة وتعةاتمنه التفوت اترد عليّه اردود               ا اف من الورا
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 جنا امشي ابمتاهه وما اديرن بال           هسه  نه ابحماده اجدامي تتحبّة

 وعكب ماجنا اشوف ابنل ظالم الليل        ظليا الظهر ماشوفن اتهّمة

 شجره  نه وعرجها انشلع من الكاع        او وركها ا ضر تريده اشلون ماييبة

 بة كسر الظلوع اشلون يتجبّة        لو كسري اب.رف يمكن يفيده اجبار  

 المق.ع الثالث
 رباني ابوي اعلى الوفه وال.يب رباني   وعلمني جثير ادروس واحد كّمل الثاني 

 منه اتعلما كلشي ايا.ر عالبال                 فك كلبه الجبير او صور راواني

 حتى عدوانيكال ابني التسام  منهجك  ليه                    وعلمني اسام  

 كّرا كال من ترضه عليه الناس               وأبعد كل رذيل او طبعه شي.اني

 ومن كربا منيته وراد عني ايروح               كال اسمع كبل مايثكل الساني

 ورد كل السوالو من جديد النوا              وبذات اعلى ابو السجاد وصاني

 بة  نه اعذري كون تنساني                 كال ابني ابد التنسه ابو السجاد   

 جرس ضلا وصيته ابأذني حد النوم           ومن انفه احة الصوت وّعاني

 حسن اليبني التنساه                                 بة انه اعذري كون تنساني   

 يد التيلزل

 د عد التنازل لل وكا الشباا او زهو األيام           وبديا النوا اع       

 الزرع لو حان وكته اوطاح عالكاع            اكيد ابشوي تنتظره المناجل    

 وبعد ذاي الشموخ ورفعة الراس                ا يرا دوس تنداس السنابل    

 مر بيه الق.ار ابكثرة امحاط                     و نه اتعمدت مااصي  نازل     

 رادت اتميل             اعاملها ابعنو مو بالتساهلوأذا روحي عصتني او      

 وأذا صباه او ملحها امغ.ي المروز             بعد شيفيد من احفر مبازل    

 وأذا مرها الاريو اولم األوراق                تظن اتعي  عالشجره البالبل     

 يشيعونه ابهالهلتكلي افرح ياايب وين األفراح                  شفا ميا       

 تعنتني الدنيه وشايله اسالح             وانه سيفي  شب جم دوا اقاتل        

 وال وكتي رحمني اونصو وياي                    يفرني من الزنر فر المغازل    

 صحي  اضحك اذا وادم يضحكون                  ولكن مو ب.ر صدكني اجامل    

 



 219 

لسلمان الشاعر هاشم طعمه ا  

 ولد الشاعر هاشم السلمان في ريو مدينة سوق الشيوخ 

قد بدأ التاثر واضحا على قصائده التي كتبها مبكرا 1964عام  

 .حيث المفردة الريفية التي تستادم في تلك المناطق.كما انه

تأثر بالشعراء الذين جالسهم ومنهم الشاعر حسن مري   

الحموده حيث كتب بنفة أسلوبه  الع.ار ,وكذلك تأثر بالشاعر الشيخ ثامر 

 بالنقد السا ر . ومن قصائده:

حسبيتك                                  

 

 رّ صيا ادموعي لجلك وانته ماتسواب دمعه

 ودوم تنعه..وكما انوح عليك شبه المات ابنها

 يل سهم ندري كصه وبحشاي حيل وزاد وجعه

 ر صيا ادموعي لجلك وانته ماتسواب دمعه

ري شهداي؟اشغيّ   

تمشي ابهل سوالو   موجنا يهواي عاقل..

.....مادريتك هالجسم هذا ويهزي عكل جاهل   

...الو وسفه وهاي اليه سنين الكضن بهواي نافل   

... ه وشجم  ه من نار الشماته و ه من حجي العواذل   

 ..ياحسافه ولو شتفيد الحسافه

 حسبيتك تجلي عن عيني الظالم 

اتصير عد عيناي شمعه                            

....حسبا وي العذل تحجي وتقنعه   

 دوم يمشي اعلى الصعب ويريد اتبعه 
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 ارد اعاتب ولو شيفيد العتب ويه ناس الماتسمعه

 بشروني بيك كالوا ولفك الكه  وب صنعه

 هاي هيّه الناس كلمن ايمشيه طبعه

 الوفي ي.لع وفي     اتعلمه الدره الترضعه

 هذا وكتك صار حنظل  

عكب عينك صعب جرعه                    

 لبستني ثوا حزني     

وياطريقه البيها انزعه                        

 ولو وفي وياي باقي      

يانرامك ماأجرعه                           

 بة شكول عليك  ايب؟

ضيعيا ارباي ذاي  .. 

وصار باا الغير نفعه                        

والتظنهذا حدنه  ........ تجمعنه جمعه   

 .....هذا حدنه ولو تصي 

الغوث مام  الك فزعه                                

 هذا حدنه وكلمن ايروح اعلى دربه 

ويرضه بالشي اليقنعه                                  

 ر صيا ادموعي لجلك

وانته ماتسواب دمعه                                             

 وكما انوح اعليك شبه

المات ابنها ودوم تنعه                                
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 الشاعر عارف مامون جويد العبد  

 في ارياف مدينة سوق الشيوخ وتحا افياء نايلها , وفي

 احد  عشائرها ولد الشاعر عارف مامون العبد   عام  

 يحاور الحياة , وقد استلهم من دواوين اهله كيو  19 66 

 , فبدأ بكتابة كلماته األولى  متأثرا بما كان يسمعه من 

انشاد الشعر في ميدان األهزوجوة فوي اول األمور , حيوث دنودنا مشواعره كلموات 

الفار واألعتزاز بالنفة والتمسك بالتقاليد األصيلة والدفاع عنها , كتوب األبوذيوة 

 2000ول) مواسوم روحوي( عواموالموال والقصيدة , وقد صدر ديوانه الشوعري األ

 دموع,ومن قصائده:                      

 التحجي ابعالتك موقياس الصوت  الساعه اتدور سكته الكل يصد الها

 وموكلشي التحبه اتعرفه وكا اللوج   د ان الجكاره وتروي حاملها

 نوبات الجرح وسمه وي.ي ايدي زود     الكاع ابال جرح ماطال سنبلها

 دموع اتكبري من ات.ي     ابجي اعلى الحسين اوشوف حاصلهاومرات ال

 ليغري تشوف اوعين نيري ليل    العكارا عميه تمشي اوفنك اتذلها

 ضل ابلون وجهك والسمار البيه   اليبيع الوان وجهه ايتيه بأولها

 عبرة ماي تغسل كل مل  بالكاع   ونك.ه امرار يعجز ش  يغّسلها 

 يوم    ألن عكدة اديك اجفوفك اتحلها ولتحشم نريب ايحل عكدتك

 واليكفي األصل وتكول جنه اوجان          ينذم الرماد اوجان نار اصله 

 واليعني األسم  لو ما فعل ملموس       حديد السيو ينذا لو عتك نصله

 اشلون اعرف صديجي وأعرف اشما بيه  اذا كل الوجوه اتغ.ا ابوصله

 س            دمع ياما ي.ي  ابريحة البصلهالتكلي الدمع يكشو نوايا النا
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 الفهرسه

 من جان واهة كبل..جنا اقره روحي فرح

 ومن جنا اشوف الحلم ..ليلي رسمته صب 

 ومن ضاع هسه الفرح..

 شاب  ابوجهي الحزن   احروف ماتنقره

 أي نعم وجهي د ل ..

 تلميذ بالمدرسه

 الجن وكا ماقره..

 ماقيمو دفتره

 .مكتوا جان العمر.

 ومفصل ابهندسه

 اول فصل للضحك

 والثاني فصل اللهو

 وثالث فصل للتعب..

 وموّضحه الااتمه

 فصلين  لصن نفل

 وياثكله فصل التعب..

 يحني ظهر دارسه

 وشظل بعد بالعمر

 كل الفصول انتها..

 بة ضلا الفهرسه
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 الشاعر سليم جبر السعداوي

 هفي جدائل ريو سوق الشيوخ ,ثم نمى لدي 1967ولد عام 

 هوس حميم في تلمة نبن المبدعين األول ))ثامر الحموده(( 

 وتحركا  .واته الشعرية منذ الصغر ولكنها لم تبصر النور 

 مع منابر الع.اء الثر في المدينة اال في النصو الثاني 

 من التسعينات بعد التصاقه بالشعر الشعبي ,هذه القصيدة 

 د البنا (( جسده القاها الشاعر  بعد أن فجر األردني ))رائ 

وس  المواطنين في مدينوة الحلوة ,ليقتول األبريواء فوي حادثوة مأسواوية ,والقصويدة 

 رسالة شكر لعائلة البنا ,                           

 طعنة ندر                                  

 اعرفنها وي الجنا اظنه و ابا الظنه                         بعد الكول ا وي وال  

 طالا بالثالثه و وتك ماريد                            البن عمك انه والانته ابن عمنه

 شكثر هدات هديا بمحنته وياه                       جنا احزام ظهره بساعة المحنه

 مامليا يوم وماكلا تعبان                            زحمه وماكو داعي ابهاي اذكرنه

 منه والقضية دين                           عربي ودمنه واحد جنا احسبنهالحاسبها 

 عالظاهر بنيا وماعرفا البيه                        ماواضحلي حقده وحتى اّميزنه

 يانكبة وطنه ابشعبك ابن حسين                     رد فضل العراق و وب رده النه

 مو منك حسبا اتلكه ال.عنه                حسبا من الغزاني اتلكه ال.عنات     

 كيفنه على حلفك بالفضائيات                          واهة صار عدنه وصدي كيّفنه 

 تحرينه الابر وعرفنه من عمان                      تنزف التهاني لوالد البنه

  ر هذا يسعدنهعفيه على الب.ل يستاهل التتويا                     عفيه وكما افا

 اكيد الملحمه الفجرها بسرائيل                       ترفع روسنه وينتع  واهسنه

 بالتفكير اثاري اتبينا وهمان                         رحا ابعيد ماحسبته ينهشنه

 ماندري بحلفكم والفرح والعيد                      اثاري الكارثه الحلا امة عدنه

 ك وبهاي محتفلين                ياما وياما  ايب الذوا ابسدنهيمن نمهم هل

 يمن كلكم نذر ترحون للفيحاء                   وي هذا العراق امكيو ابدمنه

 ياذيب الغدر يالبلغدر معروف                     اهو لو ما ظرفنه اشحدي اتمسنه

 النعيشه مضبضب وفتنهفرصه والحا الكم وأحنه مشغولين            لن وضع 

 ندري اتلثما وبليل من طبيا                   القصدي شهاده والقصد جنه

  اها امدثره النكشو المستور                   ندري الهزي انته اهاللنه اوعزنه
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 مهو ذاي اليهودي ابيتكم سكران                   الهزي ضمير والفعل شفنه

 اي            و شفتونه كبل اصياحكم طحنهامة عمانكم من حشما يعر

 الهمنه اليصير واليهمنه الموت             زحنه الموت بيد وبيد صفكنه

 السراا
 هاي دنياتك حلم مثل السراا     

 التهم بيها وتحسب احسابها                       

 اوالتالي ابركبتك للدنيه دين        

 صير ابكل وكا طالبها  اوانته                     

 ألن كبلك جربا حد مابجيا       

 من شفتها ابوجهي سدت بابها                     

 وألن كبلك دورت بة مالكيا     

 الربعها اوال لكيا احبابها                            

 التغري لو صفا يوم بهواي            

 ي انيابهاوهي  لو الضحكه تاف                  

 اليوم ضحكا لك ندا تضحك عليك      

 اوحال من حال وتغيراسبابها                       

 تص  وادم من تمر مر الكرام         

 ماتالو نير بة اترابها                           

 وبيها وادم ثابته ومثل الجبال      

 صابهاماأكل منها الزمان و                         

 وبيها وادم ترضه بالذله تعي       

 اوهي بأول عثره تن.ي اثيابها                     

 وبيها ناس اشما تمر الموزمات       

 اتصون اسمها وتن.ي دم اركابها                   

 وبيها وادم فارنه وبة للنفاق 

 اشوده هاي وذيا ياهو الجابها                      

 ناس اكبالك ومابيها صوت         وبيها

 وبيها بذنك وت رنم انيابها                          

 وبيها صدر ارجال من تغله الرجال       

 وبيها لشباه الرجال اذنابها                          



 225 

 الشاعرعقيل جاسم المهنا

 ولد الشاعر عقيل المهنا في بيا من بيوتات المدينة األدبية

 , بدأ حياته الشعرية متأثرا بجده الشاعر المبدع1968عام  

 محمد المهنا ,حيث كان مالزما له في ديوانه الذي يعقد  

 جلساته األدبية بعد ان يجتمع فيه الشعراء الرواد في 

مجوال الشوعر الشوعبي و صوصوا لوون األبوذيوة الوذي تميوزت بوه سووق الشوويوخ , 

يمووا فووي المدينووة , كتووب القصوويدة والموووال شوواري شوواعرنا فووي األحتفوواالت التووي اق

 واألبوذية , ومن قصائده:

 اشتهيتك
 اوتهشتك  وووو        ول را والشا ايلل ذ بة 

  ما خشلل الل ب ايس هل ايلل قية                   
  اوتهشتكووو وماا تض ي ا كل دل  

 وبكل مشاوير التلمني                                      

 تهيتك نغمه تعزفها المشاعروأش

 وطيو يغفه ابوس  جفني                                   
 وأشتهيتك ورده بين اجفوفي ع.ري 

 اتع.ر ايامي لون تبتعد عني                                

 يانصن شوكي ومهجتي وياكياني  

 يافرح روحي ..                 .المس  عن عيني حزني

 ك لو حضر يوم الحسااأشتهيت

 ولو يجي منكر سألني                                       

 شرد اكله وأدري بذنوبي جثيره

 العشيره ومال ينفع ..              النفع وياهن ابني 

 شعندي نيري ياأبن داحي الباا

 ياأبن اعظم رسول الصرت حصني                           

 ي يانجاتيياأمل روحي ومراد

 مدلي جفك ياحسين والتهدني                                  
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 تعودنه                                    

 

 تعودنه المصايب والحزن كل يوم        وقيثارالفرح متكّ.عه اوتاره

 نّسونه الحليب ابف.مة البارود         وموسيقى وكتنه صر ة  الغاره

 ل جثير اهموم          ورماح الغدر مشتوله بكتارهمسكين الوطن شاي

 البرحي ياعراق البيه تباهي الكون       كبل وكا الثمر ينذب  جّماره

 شعبك ياعراق اطفاله نل ايتام            بمكبرة العرا  بائه طّشاره

 عنوانك علي وبيرنك طو حسين     وجو عباس يروي الجاي  ّ.اره

 نوان         وأذا تغضب تصير سيوف بتاره سجيتك بالتسام   لفا ع

 ربك كرمك مأوه انبياء اتصير        ويالع نعلّه كلمن طب طو  وزاره 

 بيك الاير تتحسر عليه بلدان          وأهلك يحز بيها العوز محتاره  

 المن حرمله والدمع دم ايسيل               المن السهام ادموعه منهاره

 ر بيه طوفان        جي لبنان ارزه انك.عا اشجارهشك زيجه الفرات وثا

 رنم بغداد ثكلى وبيها مية داي              وارماح الغدر كل ساعه نداره

 عافا ضيمها من سمعا اببيروت         تصي  الغوث يهل الضاد محتاره

 حسن نصر   كال وكلهم ايسمعون     يصحاا الكراسي امريكا نداره 

 صرت ند اوياي                بالك موتكلي النفة امارهباجر تغدري يل 

  ل جفك ابجفي ون.رد اسرائيل            و ل طـه ايتباها ابدينه وحراره

 عذرا ياأميري ياعلي الكرار                  محتاره الكلوا ابهاي محتاره

  يبر عاودت بة بلباس اجديد             دم مرحب تريده وبابه وسواره

 احيدر ابحسره انريدي الهل يوم                ونريد اليتبعك مثل تماّرهي

 ومثل مالك األشتر نيرته اعلى الدين     ومثل ثار الحسين ابسيو ماتاره

 ملينه الصبر والحزن هد الحيل               نترجه شوكا هلهولة ابشاره

 حق يا ذ ابثارهبشاره الهل عرا للتبعا اسرائيل            صر ة قائم ال
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 عبد العظيم عباس الشميساوي الشاعر

 مدينة سوق الشيوخ ولد الشاعر عبد العظيم الشميساوي  في

 تقتحا قريحته المدينةوفي األجواء الشعرية لهذه 1969عام 

 البالشعراء كما الجيدكتابة الشعر تأثرا بالشعر  فبدأمبكرا ,  

 الزهيري,المربع,,األبوذية,القصيدة  كتبيقول هو ذلك , 

 والمهرجانات الشعرية مع زمالئه الشعراء , األحتفاالتشاري في الكثير من  وقد

 اكلك ردت             قصائده: ومن 

 اكلك ..كلبي مامرتاح.. التنوي الرحيل ردت

 اكلك..والقدر مارادني احجي..حّزمك بحزام موت او  ذي ليل ردت

 جلمات طاحن بالشليلاكلك..والدموع السكتتني..سبكن ال ردت

 م مستحيلاكلك ..الكن اشينفع بعد..والماي يلّ  ردت

 او عمري عدم بعدي تراني ..بة نفة مضنوي مام  بيه حيل عاي 

 ابوجه الالك والنار بيه..احذر الشمات من احزن تعيل اضحك

 ما كفا دمعها العين لحظه..والبواجي الاوتك صدي قليل جان

 ك..ومن مشه الجناز كصيا الدليلمهظوم الفرح من يوم موت مات

 بالعبره من الكاي تبره ..ابدمعه امي ونوحهه الليل ال.ويل ا تنك

 لفراكك اظل وبلوم روحي ..شتنّسي انساي لو  ل او  ليل وابجي

 بعدي يحل حد الملل..ومالكيا اب.يبتك يرهم بديل دورت

 مشيا..اوداعتك ظليا اتاني.. ومن

 ساعه والدقايق والثوانيالساعات ترجع ..ساعه .. احسب

 لهاللك يهل.. لمن دمع شوكك كضاني عيني

 منك ايسا.. و نه شكثر شايل تهاني تالي
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 جم عيد الجزه وجدمك ك.ع ماعايداني وهذا

 ......التفا

 امنين اجيب الروح تحمل هالمواجعت ذكريا بة

 مكان اكبال عيني.. بالدفاتر..بالصور..حته الشوارع بكل

 .. اينشدون عنك كلهم

 ..والمدرسه..والناس ..والحب..والورد كالنه راجعالدرا

 كل عيد اليمر بة للحزن تجري المدامع و نه

 حد ركبتك صحبتك

 ايهون والمضهاوياي عمري بالتداريا..وكلا تدبر يصاحب  كضيا

 الممنون وانهمن تمر حنظل على الريا.. وأتحمل وعذري  اجرعك

 اويايك صاحب يوكو اشما اعوزي ساعة الضيا..ماحة بي لي 

 اعداي اوأ .رحد ركبتك ثعلب اطباع..شفرق مابينك انته  صحبتك

 

 منزلك وين تدرياعذر وسام  وأنفر اذنوا..وقدري وانته  بعدني

 زين المادرتاتاله عنك وانته محسوا ..وتلوم الناس بيه  ا اف

 بكفاي دومصاحب اليه اوعدو جم دوا..واظل احذر طعنتك  تظل

 كبتك ثعلب اطباع..شفرق مابينك انته وا .ر اعدايحد ر صحبتك  

 

 يوم فدت.لب وأكلك تر ل العين..والأذكر بالا اوياي  جنا

 الهموم بةموثوبك انته وتذكر الدين..عكة طيبك جزاءي  الوفه

 راي ماألكاثنين احنه وماجن اثنين..ألن وياي شفتك  جنه

 اعداي روا .حد ركبتك ثعلب اطباع..شفرق مابينك انته  صحبتك
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 الشاعر كاظم نمية الحمداني 

 ولد الشاعر كاظم الحمداني في سوق 1969في العام 

 1987الشيوخ وكانا بداياته في كتابة الشعر في العام  

 بعدها انتمى الى راب.ة الشعراء الشباا ليتواصل مع ابناء 

 جيله ونتيجة احتكاكه المتواصل مع الشعراء في المحافظة

منهم ,است.اع ان يرتقي بقصائده الى ذائقة المتلقي ومن تلك  ومساجلة الكثير  

 القصائد :

 كونك عون

 0000كونك عون 

 اثبا والدروا اتصير كلهه اعيون

 00مامعتاز كثره الوان

 فق  رايد لون00ا ضر00ابين00اسمر

 دليني اعلى مرسه وحتى احضر اجدام

 بيه اسحك  ناجر واطلع المدفون 

 مضنويياشوكي وصحبتي ونفلة ال

 ياأول صحوتي و  ر اليمشون

 يا وفي او وحشتي وضحكتي ابدنياي

 ياصارم كفايه البيك احة مامون

  ليني اوادع نيبتك وارتاح

 وأطالة ردتك لهفه وحضن مجنون

 من كونك صدي ياهلل انتفن عالكال

 ياهلل اك.ع لسنهه وسكا اليحجون

 من كونك صدي كوم الهه شد احزام
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 ويكون  وأكسر طوي ذاي اال يكن

 وهي ذمه وضماير والجروح اثاان

 كاليد صاونتها ابركبة المديون

 يمن راويا لي  اتغ  نظرهه العين

 وأهي ابكل ماتحمله الجيتك اين.رون

 يكابوس و يالك مر يكضي اوكات

 داهمني اعلى نفله وصدكيته اشلون

 الجن رهمتها ابهاي وله ابذيا

 األجيا اهالَ وسهالَ والرحا ممنون

 

 السومجليل 

 00حسبا ادموع البعيني 

 وصرت فوي الصبر شمعه اذوا وتك.ر اسنيني

 وكدرت اتحزم ابصبرين

 صدي حملي ثجيل وحفر جدمي الكاع

 كما شديا حيلي وعفا صبريني

 والراويا رّجه وشمتيا الغير 

 احاذر صاحبي وتثبا موازيني

 ولو نجالت وكتي الماتاليني

 امرادف يردفني اسهام تلو اسهام 

 كفهن امشاكو وأني كلي اجروحاشا

 اظاهر وأبتسم وتحز مجاميني 
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 حسين سالم يوسو الشميساوي الشاعر    

 ولد الشاعر حسين الشميساوي في سوق 1969عام  في

 الشعر الشعبي وعمره لم يتجاوز العشرين  كتب, الشيوخ 

 عريان السيد  لو والشاعر الكبيربالشاعر  متأثراعاما 

 كما ان لبيئته الحافز األكبر لميوله طعالكاكاظم اسماعيل  

 ناجحة كتب في الوان الشعر مسرحية الشعرية , اضافة لذلك فقد قدم اعماالَ  

 قصائده: ومنالشعبي ومنها القصيدة واألبوذية والموال   

 هدهد عظم                    

 ياصاحبي ماعندي وجهين..حته انزع وجه والثاني ألبسه انه

 وأوكو بالركن والزم اكلنسه     امراية البيا..يوم  والنرتني

 يعتز ابنفسه   لالبيه  ير .   .الحال واقعماتغير  المظاهر

 رجله اعله كد ان.اه موعيب..عيب اعلى التندهه الصب  شمسه اليمد

 متعوا بة فزيا مرتاح ..صار الماي حدري وكما احّسه  نما

 ومشي عكسه  وعاندالجرف وضحك على الروج ..عظم هدهد   يسايسني 

 ابن المارضا بكتارهه انلوذ..وبوي الماشبا  مسه اعله  مسه  انه

 الماضاع صوتي ابعازت الصوت ..و نه الماطلع للجار حّسه وانه

 اجدامي من تاونها الكاع ..وجّوي اجفوفي من اتصير نحسه  اكل

 طيب كالوا يحصد ال.يب ..والفالح يجني اثمار نرسه  اليزرع

  لتني ماشوف ..وصدي كلمن ايراويني ضرسه طيبتي  لكن

 اتغال.ا نبضات الكلوا..اذا يانبن منهن راح اجّسه  مهيه

 اتكون مره ابعن األحيان..وبعن الورد يذبل من تلمسه  الحقيقه

 ناه..ألن ماجنه نحترمه ونقدسه يضاع وحنه الضيع الحب
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 ماسهرت الليل ب.ران..وال متواعد وشبعان ونسه  وحياتك

 يه الحجي الماي.ري عالبال..وتيه ابين صفنه ودمعه  رسهب يمر

 الذكريات ايودي وجيب ..ومح.ات العمر من عدهه شنسه  ق.ار

 ان بعده ابظهري لّسهيشاّسولو ابجرحي السجاجين..والن لهسه

  لصن طيو جذاا..وثالثين ابتدن بظروف تعسه  ولوعشريني

 الي مرسهابقه اركن وره الغيم..حتما استقر ولك مامعقوله

 اترسه اعتااازعل وسد الباا ونتاض..وأرد افرب شليلي   كفاني

 كل حال الو الحمد هلل.. ذت حيفي وكسرت اعيون شرسه  على

 شاطر ويحفل كلشي عالغيب ..قره اكتاا الزمان وحفل درسه  حسن

  المسرحيه                               

 ي وياهو العليهفار فرزنا الوجوه..وشفا ياهو األل يكفيني

 كلشي ابحياتي اشكال وألوان..وحملا اهموم و هات او أذيه شفا

 أكلوا مامسها الزعل يوم..ولكيا اعقول متحجره اونبيه لكيا

 الوكا بشعي  ومعي ..ماتدري األصابع موسويه نشاني

 يهظّ يه ات.ك شظّ الرسن والدنيه مركاض..وكا  وف او ش تيها

 أجلب بالصار بثنين اديه بالصبر وتناوب الراي..و الوجن

 وأمس  ادموع التماسي  ..وارد اضحك جذا والبيه بيه  اصدي

 جام اوزماني ايشامر احجار ..وحياتك موب كسرت مزهريه  العمر

 كضك سموم الصيو بجاي..منو نيري وكو وأن.اي فيّه من

 التح  بالغربه رجليك..نزيزه الكاع وجدامك ر يّه كتلك

 البال ..مايعرف فقير او ال  .يهالعوز يكتل يشده  كتلي

  بزتي اوكلبي مرتاح..وأحن لمسامري صب  اومسيّه  جاسمتك
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 الشاعر نانم هاشم الفياض
 في سوق الشيوخ1970ولد الشار نانم الفياض عام 

 وبدأ يحفل الشعر متأثرا بالشاعر الكبير كاظم اسماعيل الكاطع

 ا ل,وفي وقا مبكر وجد ان هاجة الشعر بدأ يتحري بد 

 نفسه ويدفعه للكتابة , فلم يست.ع الوقوف طويال امام قوة 

 هذا المارد الجميل حتى دفعه الى ترجمه واقعه ومعاناة ا يه 

 األنسان فأبدع في رصد تلك المعاناة ,ثم  رج بقوة من 

محليته الى الساحة العراقية  ليحصود الجووائز التقديريوة وينوال اعجواا المهتموين  

 من قصائده:بهذا المجال,  و

 وجه ثاني                                
 مايبردني الوكا..

 وهمومي ناري                      

 ومايجو نهر الحزن..                        

 وعيوني جاري                                        

 من كثر مالوعتني..جفوف ابوي..

 ا احة ابكل ارضكم                           

 بالدنيه داري                                            

 انا اليه ابكل شبر

 من كاعي صوت              

 وبكلب كل ناله من ناالتي طاري                       

 بيه شوي الكل نصن

 ماصار فاس                    

 الظهاري وكل وجه صلا عله  دوده                    

 وأنته وحدي

 تجدح بروحي محبه..          

 ودمع الموادع شراري                                  

 وأنته وحدي..بيك احة..

  لك الصحاري                                           

 وأنته وحدي بيك احة روحي نريبه

 وبيك احة..                  
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 عين السمه لعيني نريبه                             

 وبيك اشوفن..اول اواليه بحياتي

 حضن امي ..وأيد ابوي                             

 ولهفة اول موعد..                             

 اويه أول حبيبه                                            

 بيك احة روحي نريبه..

 ويمك احتاج..                    

 لعمر ثاني جديد                                         

 وبيك اك.ر مشتهاتي..

 وأبجي كلبي..                    

 الماعرف المن يحن                              

 وألمن يريد                                              

 يمك احتاج     لعمر ثاني جديد

 ويمك احتاج الوجه ثاني جديد                        

 ابوجه نصه حسين... والثاني..يزيد    000ألن ..كل العاشرتهم عاشروني 

 أمي
 امةووس لدة رالتةوو لشل ال دشا ال لش ا

 امة ا مل ل راووووووو اش ا الر ش ا
 امة ال دشا ال رشد وووالتي ة كلوة  ال ضلش ا

  شاووووووووو ادشهلامة تللشخ الالا  ا
 امة شل شل األو قا اشك لووو سلملة يلشهل

 امة  اهسهل   شلوواتذّ   ال روا ا ر شهل
  امة ملتالة تالت 

  الاتل  اشضشع وو ب ل ضركا ما ي  ل يلشهل
    تم   ما القهلووو للاشد اذا مرد ش شهل

  اريا يالة و كهل وو ييدل رزيهل
 وو    ييدل ثدشهلمثل مل يا ك ل  ك  ال ة لا ايل 

 امة  شل  الرل  دماتهل سلتلووشميا  لي  يشيهل  يسمع   شهل
  يا اتردى الشدّ ل ذاكلة كل الرل  

  ملشو ة يش ا ا   دماا  شهل 
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 الشاعرشهيد ناصر حسين الشميساوي

197 0ولد الشاعر شهيد الشميساوي عام  في سوق الشيوخ , .

تلك المدينة , فحفل وقد تأثر باألجواء الشعرية السائده في   

 الكثير من نتاج شعرائها, ورنم انشغاله بالدراسة في الجامعة

فقد بقي مهتما بالشعر وكتابته, كما ان لسفره  ارج العراق    

 وبعده عن الوطن واألحبة كان له األثر الكبير في تفجر كامنه

الشعري , فكتب القصائد الكثيرة ليراسل بها اصدقائه من محبي الشعر  

الضمير الحيلشعبي   , ومن قصائده:      ا  

ص  احنه          .. ندريهه السنين اتلوج بركبنه  00حق احنه   

 وندريه الانيث الياتل من الصوت           اواه الوكا ضده

 بعدنه ب.بع اهلنه نحن حنين النوي         نفزع لليشاري ضيمنه وهمنه

ر العري مازون بكصصنهناجل من حجي البيه ريحا معوزات      وياكث  

 نصدي من نسولو مانلو واندور         ماعدنه الجذا بال.يو مامرنه

....فقره احنه  وكوه اعله الوكا صرنه             00وص  احنه   

 فقره بكل فقرنه انصنو احنه الناس       وكل واحد ترانه نسومه وانثمنه

درا بيه الي.ك عزنهونعرف يادرا بيه اليشوف الظيم           ونعرف يا  

 لجن عز الدنيه يريد ذل للغير                 وابد ذلينه يوم لغير  القنه

 جوعنه الوكا حد لوية المصران            وشدينه الحزم عالب.ن من جعنه

 ساومنه النذل لو ن.خ لو نعتاز               وعلينه الركاا وماكدر يدنه

وجان ايظن نجوع ويكدر ايغرنه             نراهه الرعيع بلمعة الدينار      

 وباعوهه الضماير حولوهه افلوس           ورادونه نبيع وابد مابعنه

 المصاا ضماير عدنه وكا العوز           والبعنه الصديا بساحة المحنه

 والنرتنه دنيا ونصنه باللذات               عل الحك كمنه نمشي وابد مالفنه
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نعره كلشي ايهون           بة الللنذاله ان.ا.خ اركبنهمياالو نجوع و  

 نصبر والصبر ندريه يذوا الروح            وقدر كلمن صبر تاليته مهنه

 تعلمنه الصبر من نها اهل البيا             و لينه الحسين بهذي قدوتنه

عفنهصرخ ال للظلم ال ت لل.غيان                    وما مد ايده يوم وصاف  ال  

 الوش خ س  

 سـوي الـشيوخ  المـاكو مثلك سوي  ا على عروب الكرامه تعله عرشك فوي      يـ

 عــاألدا دايــر طــوي  األدا يـانــهــرقوافي الكون        يحضنمن الشعر  سـوي

 يابـحر العلـم فـاض اعـله كـبـر الـكـاع        ياتـاج الـفـكر ظـل عالـي مـا مسحوي

 فـراضـه وتــفـتي للـيـفـتـون      يـاراي الـفـراضـه اليـفرح الـمحـكـَوي  يـامـرجـع

 يـاقــلـعـــة كـرم جـادت بــلــب الــروح       مـن عـسـّر وكـتـنـه وما نـفعنه اطلوي 

 مـن يـشـتم مـضيـفـك ريـحـة الـاـ.ـار     وحدهه الصـفاري اتـشرعلهـه احـلوي 

 له السجـين     ومكشفه ركبـهه اتصي  شرط الضوي وركضه الغنم تركـن شايـ

 ومـصـ.ـفه الصـوانـي تغـازل الجفجير     ويازه ابـأثـر يـازه وعالصـماط اتـلوي 

 من صـاح الوطـن قدمـا روحـك سي       يـل صـوتك تـعالـه وما  رس مانوي 

 طـاي مـا مـ.ـكوي  يــــا أول شـــراره انـــتـفـضـا بـــآذار     مـدرع بـالفـشك يـا

 هـمـلـوي اشكـثـر ظـنوا ر ـيل اتبيع      يل سعري  ـيـالي ومـا  ضع للسـوي 

 يانـور الشـمة نـار اعـله كـل مـرفوع     يل نـوري عـله بكـل كـتر ظـل مـعـلوي 

 يـل مــا وصـاـا مـاعــون لـلصـحبان     ياصـاحـب الـصحـبه وتستـر المـفتـوي 

 عـلــيـه اتـنـفـســك  هـــات     وحـروفـك كحـل بـعيوني صارن شوي  مـن تـبـعــد

 يـل مـا ـذ زهـد مـن نـاطــق الــقــر ن     يـل ما لـبـسا  ـادم سـمـل مـشـكوي 

 يـا مـوكب حسيـني تـذوا بـهل البـيـا    يلي اسمك نشده اعـله الـزنود عـلـوي 

 ومن حَكي افتار جيه ليه بيك اعروي   مـن حـكـَي افـتار جيو انه صاير بيك   

   واكثر مـن سعـفهه مدلـيه بيهه عثوي       يا ناله وسعـفـهه مـن الثـمر مضموم

 

 



 237 

 الشاعر رزاق فارس الصالحي 
   1971في سوق الشيوخ ولد الشاعر رزاق الصالحي عام 

 وقد بدأ المسيرة الشعرية  متأثرا  بااله الشاعر جاسم

 كان المشجع له على كتابة الشعرالصالحي والذي  

 بعد ان لمة فيه الموهبة والرنبة, بدأكتاباته باألبوذية  

 ثم القصيدة الشعبية ,وقد نشر بعن نتاجه في الصحو 

 العراقية ,اضافة لكتابته للمقال األدبي , شاري في  

 األحتفواالت التوي تقوام فوي المناسوبات الدينيوة والعاموه , ومون قصوائده القريبوة موون

 شعلة األيماننفسه .قصيدة:              
 علي ..ياشعلة األيمان ياروح الرسالتنه السماويه

 علي..ولو ماعلي مادارت األكوان النور الشمة اصال يشع ضيه

 علي..ياحاضر الشدات والكلفات سهله أتصير عندي دوم مكضيه

 علي .. ولوما علي ماقام هاألسالم الأركان دين اصبحا مبنيه

 هارون من موسى..علي افضاله ملموسه. علي القر ن ودروسه ومعانيه علي..

 علي..المامال رمشة عين ..روح اقره الحقيقه وشوف ماضيه

 علي..ابسيفه بنى األسالم..وهموم النبي بوجوده مجليه

 علي..الناناه جبرائيل..علي التوراة واألنجيل..

 علي ..الماينام الليل واأليتام بسمه اتنام مرضيه

 لي ..من نام بفراب النبي والكوم جتاله تعنا عازمه النيّهع

 علي..القر ن يشهد له..علي محد وصل عدله..علي مانكدر انبدله

 علي..األسالم يبقه مستظل فيّه

 علي..النّور دروا الدين ..تستهدي ابضواه اعيون معميه 

 علي..الجود والعصمه..علي الع.و والرحمه..

 .علي انواره قدسيهعلي.. بساي العرب اسمه .

 علي ..شمعة امل للروح ..يبقه ايشع ضواهه وماهي م.فيه

 علي..لواله ماكو ايمان..وأ الق الرساله اليوم منسيه

 علي..الحق عالماته..علي المانيروا ذاته..

 علي ..التشهد ب.والته..علي قدره االهيه

 علي..يماوف األب.ال..يوم الصال كالزلزال..

 ساحات الحرا ترجو لون تسمع اب.اريه                          
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 دعوة مصالحة

 
  ل ننسه الحقد ونعي  أنه وياي   ثق انه ا وي وانته ابن عمي

 نتقاسم فرحنه ونصب  احنه احباا  تكصدني وتجيني وتشري ابهمي

 اشما كثرت علينه الفتن واألحقاد شريانك يضل يترّوه من دمي

 ماردت التفا ولكاي مو يمي   ردتك تجّوه ليه ابيوم حملي اي.ي 

 كل احنه ابسفينه وتدري كل  زين من يوكع وس.ها من الغضب سهمي

 عشنه اسنين صعبه اشكد بذلنه ارواح مابينا  له والكصر جدمي

 تعنيتك وناشر يسرتي ويمناي ترضى الثار يكسر عظمك وعظمي

 يم شاطي الفرات انروح تشكي الحال  ونسولو مصايب للكلب تدمي

 ع عقد نتحالو  نه وياي  النحمل سالح والبعد نرميونوق

 كافي امفااات ومقصله وتفجير   بلكي ايعي  من بعد الذب  حلمي

 واحسن شي بعد كل الجره والصار     ذ  نه اسمك وانته ا ذ اسمي

 

 

 مسله سومريه
 

  نه ادري الشاعر اليمدح علي             ابيا واحد ينبني بيتين اله

 ابحب اهل الكساء      حتى لو يكتب ايوصو كربله وكل شعر ين.ق

 موعجيبه وهاي ابس  مايكون          ربك ان.ه الشعر هاي المنزله

 اقره تاريخ الشعر وسأل عليه          ومو شرط شاعر الرايد تسأله

 شوف صوت الشاعر الهز ال.غاة   وشوف فضل الشاعر ابين المله

 وهاي وادم جنا اظنهم جاهله  نه عندي اكتاا عن سومر قديم    

 الكيا عدهم شعر ينبن بالحياة          يامر وينهى ويعدل المايله

 والقوافل جانا ات.وف البالد            اباليا  شاعر ماتسير القافله

 اذن مولود الشعر ويّه الوجود         جيل من جيل اليجي ويكّمله
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 الشاعر لقمان جميل الحمداني  
 تاثر  1971اعر لقمان الحمداني في سوق الشيوخ عام ولد الش

 في بداياته بالشعراء عريان السيد  لو وكاظم اسماعيل الكاطع

 عضوا  في جمعية الشعراءاصب   ثمالركابي . كريم العراقي وكاظم

 ,نشر قصائده في الصحو والمجالت , 1987في ذي قار  عام  

 المحلية والق.رية شاري في العديد من المهرجانات الشعريه و 

كتب عدد من المسرحيات واألوبريتات الشعريه,حازعلى الجائزة الثالثه للشعراء 

 (( لة ديوان ما.وط )) حلم باجر  1996الشباا عام 

 

 )حبي (

  
 وتسمعه صوت اناني 00تدريبه حبي الك  

 شوي الزرع للماي 00اشتاي كلي الك 

ناله انه      00صعد لحد العثكي  00والشوي من العري  00هذا انه أفين عشك

 وبسدي  وب أفياي 00أصيرن الك

 وتسمعه صوت أناني 00تدربيه حبي الك  

  

 حب الغصن وال.ير 00تدربيه حبي الك 

 بعيونك الكه الاير  00وبعيونك الكه الفرح

 شيهمني حجي الغير 00شيهمني كال وكلا                 

 ولعيوني انته ضوه00وه مادام كلبي ارت                     

 اتنفسك بهداي00ومن  وفي يامهجتي

 تدريبه حبي الك وتسمعه صوت انناي

 

 ابقه انه مثل النهر وياي والجرفين

 مشدون وي الكلب شد الرم  للعين

 مانبا عني سنه لو يوم لويومين

 00صنعا 000حسيا أنه 

 00ويوس  نابه طحا   
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 00وعن درسة روحي تها   

 00وأرجوي تبقه وياي  00أرجوي التبتعد  

 وتسمعه صوت اناني  00تدربيه حبي الك  
 

 موعجبه

 
 موعجبه اليشتمك عنه تسكا يوم

  يّر تنحسب معذور اظن عذري

 وموعجبه اليجيك ويحجي زين اوشين

 اذا ماحجه ابوجهك يحجي ابظهري

 وموعجبه البشر اشكال بين وسود

  داعه المظاهر جذا وتغري

 رف الناسوموعجبه اليجهلك مايع

 تجي الساعه اليجلّك ويعرف قدري

 وموعجبه اليموت اشما ت.ول اتموت

 والوادم تجيك وتبجي عد كبري

 بة عجبه وحسافه وحيو كل الحيو

 الحارس نريب ابتفكته اين.ري

 اشلون ايصير ترضه احجايه للشمات

 وبلسان العواذل ينفض  سري

 اشلون ايصير  يري مايعم الناس

 من شري وتداوي البشر اشكال

 اشلون ايصير تسكا

 وشيفيد الصبر ساعتها شيعذري                               
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 الشاعر حيدر ياسر سلمان الحسناوي

 ,في ارياف1972ولد الشاعر حيدر ياسر الحسناوي عام 

 مدينة سوق الشيوخ ,حيث ال.بيعة التي حباها   بالع.اء

 سليمة ,فتفتحا عيناهالدائم والنقاء الممزوج بالف.رة ال 

 وس  اناس تعشق األباء وتتقن فن الع.اء , وفي دواوين 

 برعا بفن الكالم , كان لها األثر األول في تفت  ذائقته 

 الشعرية وقريحته مبكرا, متأثرا بالشعراء حسن ضيغم والشاعر فرقد الحسيني       

 : ومن قصائده                  

 أسماء                             
 جيب ايدي ح.ها بيدي والتااف

 و لي اح  اعيوني جد اعيونك                             

 انته حسنك ميّزي شكلك رهيب

 الناس والمي والهوه ايحبونك                                

 انته حتى عالورد فضلك جبير

 لونك جيو ا ذ لونه الورد من                               

 تمشي سكته بال سالم وبيه نار

 شحال لو كتلي ابسالم اشلونك                                 

 متحو اللوفر اجو سألوا عليك

 ملك يمكن للحسن يردونك                                     

 الناس عدها الاصر يمشي ويالمتون

 أمتونك وأنته  صري يمشي عكة                          

 يعني علما الالك فن الجمال

 وهسه نصهم بالمشي ايقلدونك                                 

 ياأمير الحب د يلك بالظالم

 الدنيه هندس ياأمير ابدونك                                     

 الناس ت.لع للكمر يوم اليغيب

 لكمر ويشوفونكاتشوف وجه ا                                   

 من صرت رادوا اسم يرهم عليك

 اسماءجمعوا ألن شيسمونك                                       
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 ح.ني لو حارس رضيا  نه ابهواي

 يا ي الزم ناس اكو ايحرسونك                                                    

 

ولكن كيوو اذا كانوا هوي معاناتوه يتألم الشاعر لمعاناة نيره  فيترجمها الوى شوعر,

.عند ذاي يكون الوصو اكثر وضوحا .هذا مانقرأه فوي األبيوات التاليوة مون قصويدة 

كتبها الشاعر حيدر ياسر الحسناوي عند فقدان ولده كرار بعد ان ا وذ هوذا الحودث 

 مأ ذا عظيما من مشاعره

 

 الك جمره يغالي الوجرت بحشاي 

 تتعده السنين وتسعر ابناري                                          

 ترسم موعبث من جنا عالحي.ان  

 تدري اتموت ردت اتالي تذكاري                                     

 ياعود الفرح توني طربا وياي

 انكلب عودي نع  ويشيّع اوتاري                                    

 شحجيلك يبويه ابحلة ال.الا

 يوميه اعلى دربك تمشي رجليه                                       

 اطر بجموعهم وتصوري موجود

 وبلكا من وس.هم تشبك عليه                                        

 يوميه صديقك يوكو اعلى الباا 

 مكتوا احنه الزم نبجي يوميه                                         

 تا وبساع رمشك نامص  انته م

 بة امك تموت اشويه اشويه                                          

  نكتني عبرتي ابمركز التموين

 من كال الموظو نقل جنسيه                                        

 على العيديه اعرفك تابل النه البيا

 هالعيد اجه وماردت عيديهشو                                            

 ياحر ياصاي يازين ياحباا

 يالمان.ق حلكك يوم شعليه                                                

 ماتحمل حراره جنا وكا الصيو

 رحا  نه اعلى كبري صغا شمسيه                                       
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 الشاعر اسعد كاظم الم.يري 
 في ارياف مدينة سوق الشيوخ ,كتب1972ولد الشاعر عام 

 الشعر مبكرامتأثرا بما كان يسمعه من الشعر حيث تعقد  

 المجالة العربية في دواوين عشيرته ,وكان ألحتكاكه

 المتواصل مع الشعراء في مدينة سوق الشيوخ ومدينة 

 الناصرية األثر الكبير على ت.وير قابلياته الشعرية ,فكتب في 

 والشعر الشعبي , شاري في انلب األحتفاالتالشعر الفصي   

 والمهرجانات الشعرية , ومن قصائده: 

 الشجرة ال.يبة
 هــّيـه بـالــرؤيــه احـــلـمـا ام الـبـنـيــن 

 الـَكــمـــر طـــاح وتـــجـــســـم اربــعـــه                            

 ونــيـرة الـعــبـاس مــن جـايــن رضـيـع

 يـوم شــك اَكـمـاطـــه حــيــل وَكـ.ــعــه                            

 اسـمــه الـسـاقـي وهــو ابــيـا األمـيــر

 يـشـيـــل جــود الـمــاي بـيــده أيـوزعـه                           

 وحب عجيب ابصفنـته اعلى الش  ت.ول 

 ـره يـــم الـمــشــرعــه تــَكـول دافــن سـ                           

 هــيـه مـاجـابـا ولــد جـابــا ســيــوف 

 وبـالـ.ــفــوف اشـلــون بـين امـلـمعه                            

 كـــارهـــم كـــــور وزلــــم تــــردم زلـــم

 كــاس مــر عـبــاس يــاهـو الـيـجــرعـه                            

 ســـورة فــلـق واطـيـ  الـركـاايــقــره 

 اشـلــون لـو يـتـلـي عـلـيـهـه الـقــارعـه                           

 انــا صـدفـه اتــوقـعــا هــذا الـيـصـيـر 

 الــمـولـد بــشـعـبـان شـنـهـو الـيـجمـعـه                            

 يـن األلــو عـــبــاس والـــالم الـــحـــســ

 الـَكـال ال لـلـظـــلـــم مــاهـــد مــوضـعــه                           

 وصـدفـه حـيـدر سـيـفه مومـثل السيوف 

 بـيــه رمـز كــلــ  جـبــيــر بــمــوقـعـه                             

 يــعـنـي ذو الـفـقــار عـبـاس وحــسـيــن 
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 يـصـيــر شـارة نــصــر لـمــن تــرفــعــه                               

 وشـجــرة الـعـبـاس جـن شـجـرة حـسين 

 الـبــذرة وحــده والـفــرق بـالــمــزرعـه                           

 الـمـديـنـــه الـهــادي لــلــعــلـم الـغــزيـر

 ـوم مــشــرعـه  بــحــيـدر ابــواا الــعــلـ                           

 يـــزق زق الـعــلــم جـيـــل بـأثــر جـيــل

 وظـلــا الـشــيــعــه بــعــلـمـهـم راتــعـه                            

 والـسـراط الـنـهـا يـضـوي الكل عصور  

 اقــو  مــن كــل الــنــجـوم الـسـاطــعـه                           

 ي الغفيله والتراو
 تـبقى أنـا العـراق ومجدي يصـي              ويـضل اسمـك جبل ماهزته الري  

 يـا صوت ابــتــهـال بـلـيـل  ـدران             ويـا نغـمة شجـن بـذن الـتـواشيـ  

 شهـكـَتك نيـم وعـيـونك سـمـاوات             وعلى جناح النوارس دمعك ي.ي  

 ـصـل أثـمــار            نـاـلـك التـعــوفــه بـغـيـر تـلـَكـيـ    اذا مــنّــه تــريـد أتـحـ

 ألن حـبـك نـاـل وكـَلوبـنـه عـثـوي             شتهز بينـه الليالي بحضنك ان.ي  

 رنـم كـل الجـره تـظل واسع البـال             وتـتـعـاتـب ويـانـه بـدون تـجـريـ  

 الـبـيـا             والـزمـهـم سـالح مـن الـتـسـابـي  اصـلـيـلـك نـوافـل جــنـد عـ

 يــومـيــه كــبــ  قــربــانــك  الف             لجل بـيـتـك يـظل دم ولـدي يـسيـ  

 طـفـلـنـه مـن الـمفـاخ لبـد بالـبـيا            وظل بـة الهـوه يهـز بالمراجـيـ  

 شلـب وتـبرنـث بـجـو الـمـراوي            صـفـه بـاث اشـيـلمـه اطـّشر الـهام  

 مثل عود الَكصب من ينح  ايَكوم             نـ.ـول شمـا تـزيـد ويـانـه تـذبـي  

 اعـرفـنـك حـرامـي وبـايـك الـبـيـا             تريـد اشـلـون اسـلـمـنـك مـفـاتـي  

 ك ورد وتـحـز بـالـسبـابـيـ  تـذبـحـنـي وافـصـلـك وانـا جـتـال             اشـتـلـ

 تـسـتــنـكر وتــمـشـي ويـاي جـنـاز             مـا اصـدّي بـعـد دمـع الـتـمـاسيـ  

 انــا الـعـيـبـيـا الـسـفـن بـالــراَي             ومـن تـغـري تـشـتـم بـالــمـاللـيـ  

 عـله بـدون تـشـري  صالة الميا اصلي وبعد بـيه روح             انـه اعـرف الـ

 ا اف انَكول طاسه وعدنه كـَرعان             كـتـلـتـنـه التـقـيـه وحـجي التلمي  

 عـلى طـيـحـة الـَكـبـه انهـدم بـيوت             والتـحـتـاج فـتو  وكتـب تـصري  

  رؤس أيـنـعـا قــد حـان الـْقـ.ـاف             مـكـشوفـه الـمعاني بـدون توضي 

 يــا ابــن الــفــرات الــلـيــل  ــداع             ذيــب اتــمـرد بــغــفـلـة سـواريـ  
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 ثجيل جابر األبراهيمي كاظمالشاعر
 

 في مدينة سوق 1973ولد الشاعر كاظم األبراهيمي عام 

 معيشي لشعراء ابوتاثر با,وكانا بداياته في األبوذيهالشيوخ 

 ,وفي وحسين الركابي وحمدي الحمدي والحاج سعود 

 عريان السيد  لو وكاظم اسماعيل الكاطع كتبالقصيدة 

 .ومن قصائده: ةفي جميع األلوان الشعري 

 

 مـسمـاري بـلوحـه و ايـفـه الـلـوحـه

  اف ي.ب حضنه ويكشو المـستور

 وينام اعلـى اديـهـه وتبقـى مفضوحه

 يــاسـر األلـه الـمـاحـجـــاه لـســـان

 ـحـّمـد َكـدرت تـبـوحــهبـة اّمـة م

 ماياتاض جرحك من تلجمه سيوف

 بة ياـتاض من تتـكشو جروحـه

 موكـل حـرف يـنـزل ينحسب قر ن

 والكـل أيـد رادت زمـزم تـلـوحـه

 مايـَكـدر مـحـّمـد يـعـدل الـمـيزان

 والجلمه اعلى كل السان مذبوحه

 

 يــاوطــن يـالـصــرت انــتـه حـجــايــتـي

 لكل دمع سال اعلى  د واليتي انته ثار

 انــه ابــيـّـن عـالــدرا لــوطــحـا يـوم

 ألن انـتـه اعــلــى الـ.ـريـا مــرايـتــي

 لـيــ  يـاديــوان مـاتـجـهبني ضيو

 وتـنـزع عـَكـالــي وتـشـَكـك صـايـتــي

 لـوعــة الــعــبـاس جـانــتـلـي امـتحـان

 ايـتــيبـة لـَكـــيا الـشمـر وكـا قـر

 جنا الوج الصبر لكمه من ارد اجوع

 وهـّسـه تـاكــل بــالـصـبــر سـاليـتــي
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                                      الوطن

 ياوطن يالصرت انته احجايتي

 انته ثار الكل دمع سال على  د اواليتي

 انه ابيّن عالدرا لوطحا يوم

 ألن انته على ال.ريا مرايتي

وتعذرويياوطن  وان الك   

 او وّحدي ضليا وس  الساحه

 مر صرت ياحيو بحلوي التلوج

 وانته جنا ابكل حلك تفّاحه

********** 

 الناس عدهه مكبره اتلم اليموت

 وهالمكان ابكل بالد   انعرف

 وعدنه جان النجو بة هوه المكان

 وهسه كل كاع الوطن صارت نجو

******** 

 الجنه مشدوده بحبل بيد الحسين

باس ابحبل مشدوده وبيد ع  

 وحنه ندعي ويرجع اعلينه الدعاء

 ثاري طاح الحبل وي ازنوده

****** 
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 الشاعرمحمد حسن ضيغم الشميساوي 

 في سوق 1973ولد الشاعر محمد الشميساوي عام 

 الشيوخ ,وقد تأثر في بداية حياته بوالده الشاعر حسن  

 نهضيغم وهو من شعراء المدينة المعروفين بنتاجه وتدوي

 ألنلب تراث مدينة سوق الشيوخ , ثم تأثر بالقصيدة الحديثة 

 ووجد في نفسه القدرة على كتابتها فراح يشاري زمالءه الشعراء الشباا في 

 انلب األحتفاالت التي تقام في مناسبات عدة ,ومن قصائده: 

    

 ارتاح . شلون                        

 ريو اتدورويّه الش عكةالدنيا واشلون ارتاح 

 و اتبدل وكتنه و راح                                                     

 قفلوه  قفلحلك الحك  و       ارتاح . شلون

 بليلة ظالم و دفنوا المفتاح  و                                             

 . يحصل صاحب يصير بيمينك سيو      انواع الصداكه

 ارماح  يح واحد بظهري  يص  و                                      

 هالعشره صب  تمساح                  بماي الصدياانه وياي  و

 ايعيني اترجاه  علللرمايه اعلمه

 ايشيل ضدّي اسالح  الشماتهتالي وي  و                                 

 و باح  لسانهّري طر الفجر ح بة     بالليل امنيته ابسري ا رس

 ارتاح . شلون

 و ماي و الفالح  كاعو العوز   الوكاانه و ي  و                       

 الكلب يغرف هضم و يدور والفالح ناعور

 عالحاصل تعد  و ساح  المايشاف                                      

 المسحاة  وبيمنته ركن

 جدمه كاعه وبالوحل لن طاح  ا عضّ                                       

 الماي ياكل حاصله المديوس شاف

 المرواحدفن مسحاته بيده وكّسر                                          
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 بأيدي زرعا وأعرف المزروع وأنه ؟ارتاح شلون

 ولن  رنوا تثمر شجرة التفاح 

 بليل االمل نافي  وأنهارتاح  شلون

 الديا يمي وبالفجر ما صاح و ذاني النوم ونام

 حاالمصبوي.لك من اسنين وعّسر مايريد ايهد ضوه  ليل 

 الزمان اتدور والعرية ينزف بدمع ونياح نواعير يغايبنه

 وده ونّمضالى عع نام  الورد

 الفاح  عبيرهعيناه جي مام  عشاكه اتشم  

 للالك التسمع ولتشوف ويصدالدين  نريا

 صياح شينفع لو يسومي ولو يصي  ا 

 سجينه بركبته وهالوكا ذباح المجتوفوحيرة  حيره

 والمفتاحنفسه بين الموت لوبيده يسلّم بيته   يّر 

 لكاعى امل وكفته عل الجبل يغايبنه

 بته الرطوبه وعالجداول طاحيصا 

 فرهد لكمته انراا الصكر يغايبنه

 ويصدله بهظم مكسور عنده اجناح  

  ذاهه الروج سفينتنه يغايبنه

 رف النهر ضل حاير المالح وبج 

 ترد ليه اردود تجازف التكدر

 ويصد الحبلهه ابعيد ماينالح 

 والاوف اصب  ثوا  اتبدّلا ناس

 ومتسرفن عليهه وشايخ السفاح

 وري  يرعب ري   صرنهاكبور  بليل

 وترجو كل ادينه والبيابي اشباح

 يوج النور وبسهم الايانه نكسر المصباح  يتعنهالكوم  عجيد

 ماينفع بهل ناس هي ابجفهه  نكا ركبة االصالح  بعد هدييالم

 نشم ورد المصانع نتري القداح  صرنهالن  ماينفع

 والفكر صدّي حته من دفنوه ما مرتاح  فكرصرنه  الن

 با.ة التعمير وأنهد الكبر وأنزاح كبرهشمل  شارع
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 الوليل ركش  خولا الم س ي 
 

 ي في سوق الشيوخولد الشاعر حكيم الموسو 1973في العام 

 كانا البداية الشعرية لهذا الشاعر  عندما كان طالبا في مرحلة 

 األعدادية , فقد وجد في نفسه القدرة على كتابة الشعر متأثرا 

 بمن سبقوه من جيله , كتب القصيدة والموال واألبوذية  

 , ومن قصائده:  

 

 العراق                                        
 

 صوتك يغني اب.ور مانوي        وظالمك ياوطن مازاحته شموسعجب 

 عذرتك من جنا بجفوف سجان          هسه الناس طلعا وانته محبوس

 عراق ودوم اريدي رافع الراس         حتى اتباهه بيك ابزحمة الروس  

 حتى امتاز بسمك من يسمون            وبسمك ياوطن كل حرف قاموس

 تفن نين          اصحه من السبات وص  النفوس ك.ع قيد جيدي وان

 سفينة  ير اعرفك المه الناس                 ماريدي تنام ابحلم كابوس 

 اريدي كربالء اتصير كل يوم           ومن نها الحسين اتعلم ادروس 

 محتاجك وحشمك وانته العراق          وعركة مستحاي اتصير ناموس 

 يالعراي          وعدوي هد عليك بناا تمساح فريسه ابكل حلك صاير

 عجب ليلك كبل مافاري الناس             وبليلك حسافه تمّسي األشباح

 احنه وياي واحد بالمكلفات                 ح  ايدي بدينه وشيلنه اسالح

 شلنه اسمك رسم برموب العيون    وبجينه اسمك دمع من شيعوا  طاح

 السنين       وانته ارضي الماصبه و نه فالحانته حزام ظهري وتعب 

 رفضنه الذل ألن مااليك اعليك              ولبسنه محبتك بركابنه وشاح

 جعنه وكابرينه وصحنه محروس     ومن اجلك ر صنه االف األرواح 

 انته اول حضاره اتشيدت بيك             و الف السنين اصل الحضاره 

 يبقى اسمك على العالم مناره              ومدام حسين بيك وبيك عباس

 كوم امشي اعلى طولك الت.خ راس      وصي   نه العراق ابكل جساره

 و ل جدمك جمر يسحك على الكاع         وبوجه اليضدي ط  شراره

 يابيرغ هلي ودجة مهاويل                    وياأسمر وجه نعشك سماره 
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 وكتبنه ابينهن اقدس عباره         انته اسمك علم ونجومك اشموع    

 من تضحك جذا ماترهم عليك              ألن نعرف ضحكتك مستعاره

 اذن البد تفز وتكّ.ع القيد                       وليلك كون مايحجب نهاره 

 الشمة صلا عليك وبا سا الكاع  ركعا يم علي وحضنا مزاره  

 

 تعال وشوف
 

 دره ...    ورنم ضيم الليالي المرن اعلينهرنم جور الوكا ومذلته ون

 ورنم ظلم ال.غات الجانو ايحكمون ... رادوا مانصلي اوكوه صلينه

 ن.رناي اشكثر وشكد نيابك طال...       نتأمل ظهوري صبر مابينه

 الشواطي وليل الواليات ضل برجاي ...  وحنه اشكال من الظلم عانينه

 والظالم تماده اوحد سجاجينهماعيّد وجهنه والضحك مرتاح ...   

 يهالل الفرح ياأمل كل مظلوم ...      ويشراع السفينه البيه تناينه

 جايمته الفرح نتن.ري موالي ...       وسنين انتظاري حيل تاذينه

 تعال وشوف شريان الفرح مك.وع...  مافاد الشداد اشكثر شدينه

 ع ا وه ومذهبه اودينهبينه النزع ثوا الغيره والنوماس ...   وبينه البا

 العداله اتريد مثلك وانته ماموجود...     وزمانك هذا ماترحم سالطينه 

 اشوكا ياطيو كل حلمان     ...  من ايفز يشوفك فازع اتعينه

 علينه اتحاشما من كل مجان وصوا...  وعلينه اتحزما موالي بالشينه

 مردينه  سفينتنه تراهي اشما ت.ب بالماي ... تغري ينكسر ياحيو

 ندبناي وحشاي اترد المناجين   ....     مشبوحه النواظر ليك مهدينه

 الفقير ابهل وكا موالي مّسه العوز...   وحنه اشكال تلكاه ابصوانينه 

 يلوذ ابسد حسرته يكضي ليل شتاه...  واحنه ابكل نعيم اوعز تغ.ينه

 ينهماواحد تعنه اودي عليه الباا  .... جي لنه فقير ابهاي ناس

 الغني لوطاح نفزع ليه ياموالي...  وعليه انذا عكلنه اوعز جفافينه

 بعد بيك الرجه يالمنتظر مرهون...   وكفنه اباا جودي التالينه
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 الشاعربشير وحيد الغالبي
 في مدينة سوق الشيوخ,1974ولد الشاعر بشير الغالبي عام

 مة المعبرةولكونه عاب في مدينة تنبن الشعر وتتنفة الكل 

 الهادفة ,فقد تفتحا قريحته مبكرا , وكتب الشعر في  .وات 

 واثقة منذ البداية, وهو اليوم مساهما بقصيدته في الميدان  

 الشعري مسجال اعجاا الجمهور , ومن قصائده األ يرة:

 األم
 ص  اسما ييمه ينكتب حرفين

 من ازرعهن ابصباه ياضرن قلعه                          

 باأول مناره انشافا ابهل عين

 وياأول اذان األذني اتسمعه                               

 يابيا الحالل العيني ليا اتدور

 حجر اسوداشوفه ماشفا كبعه                             

 وأطوف ابكعبتا ومن الزنر مابين

 حظنا والثدي اشواط الي سبعه                         

 وتا احسنه الصب  فيروزصده ص

 ونجاة اني الصغيره بليل بة تنعه                          

 وشوفنا بدر ومشيّله باليل

 واذا صار الصب  يعني انتي امفرعه                             

 انه امنمشي احة ا يالي عنده ا يال

 ينا اتّبعهيتبعني  يالي وع                                           

 وشوفن صورتا بعيوني ابكل يوم

 بجفنها امأطره ومجومه ابدمعه                                    

 وأشوف الدور امه ومالكاها وياه

 جن دور ايامه ومالكه الجمعه                                     

 يشتم ريحة امه ايريد كبل النوم

 مو شغلة رضع وميّته اتشبعه                                       

 ويرسم عله شفافه من يريد اينام

 رسم صورة ثديها ويرضع ابصبعه                                      
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 عتاا

 

 من بركان نيضك نزلا الناس

 عاكبا الالك بة  نه صاعد                      

 وأول من أجالك من ردت عون

 رجعا اباليه جو وتكلي شارد                          

 ابد ماكلا جفي ان.يته لفالن

 سألوني اعلى جفي وكلا زايد                      

 كالولي الهالل ايدلي عالعيد

 كما كل مايهل اهالل اعايد                           

 فرشا اجفوني ل.يوفك سجاجيد

 ساندوندفا ارموشي لدموعك م                         

 وباي  الصب  كما الظم انجوم

 وكلك هاي يالرايد كاليد                                   

 بعد فضلي ابركبتك يالصرت سيو

 وياسيو النكر فضل المبارد                               

 شتريد اتصير بيرغ للمهاويل

 باجر هم ترد اقماب راكد                                  

 سمعتك صفكا ص   نه ماشوف

 اعرف الصفكه من صوت المعاضد                        

 اذا يكدر المارد يبني ابيوت

 شنهي الجابره ابفانوس البد                             

 أنه جدمي قلم والكاع األوراق

 اشما امشي وراي اتضل قصايد                              

 وأشتهي الموجأنه شبوط ملكه 

 اكتله والتذبه ابماي راكد                                     
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 الشاعر صالح نني الالمي
 1976في مدينة سوق الشيوخ ولد الشاعر صالح الالمي عام 

 وكانا بداياته الشعرية مبكرة حيث بدأ مستمعا لما يقال من 

 ولشدة احتكاكهالشعر, كما بدأت لديه الرنبة لحفل الجيد منه , 

 مع الشعراء الذين سبقوه تفجرت موهبته الشعرية وبدأ  

 مساجلتهم باألبوذية التي تشتهر به مدينة سوق الشيوخ كما 

 هو معلوم , ثم انتقل لكتابة القصيدة الشعبية ومنها:

 هذا  نه                                         
 و الني الوكا  للناس قصة      حري نل كلبي وكتي ونصه متعوا          

 ودور ما لكة بكد كلبي ع.اا                   شلع نل كلبي بيدة وجوة نصه  

 بمدرسة الحزن سجلتني االيام                  درسا القهر كامل حصه حصه  

 الفكر درس االساس وعوزي االستاذ          ومبرومة النوايب بيدة عصة   

 كتب شيريد                  يجرعني بمصايب نصه نصه دي سبورة روحي و 

 وكمل جدول حياتي اشكال ما بيه              بة لحظة فرح هيه التنقصه  

 ردت فرصة ردت حاجيته االستاذ               الن درس القهر داللي كصه  

 حفر بالباا بيده احواض تيزاا                 كلي اطلع اجتك هاي فرصة   

 صرت مجبور احفظه واجتهد بيه                شاعر والحزن بيه شيالصه   

 وصغا همي قصيدة ودمي القاء                    نزل همي بدمع بّجه المنصه 

 شال مشاوله روحي وكلها شونات             وهموم الزمان بكلبي  بصه 

 كلشي ايصيد شصه اذا بالشل اشوف السما ما اصيد           واشوف اليمي  

  اواني العسر من لو االكماط                 ورضع ثدي الرضعته مصه مصه  

 ما ين.ي العسر من زوده للغير                    والجفه يمده وين.ي كبصه 

 مل منهن ا وي اجروح وجروح                  حريل وبة عليه ظهر حرصه 

 وعرف من دوني راح يموت شاصه          ومن مره تركني بمشكلة وراح        

         جمع شونات دنيه ولم الهموم                    والنكبات كلها وبيها وّصه  
*** 

 بكربله العباس ماحارا ابسيو           حربه ماشايل وال البة درع

 صاح صوت انشلا جيوشه يزيد        وكام بالروس الكمر يشلع شلع
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 ال.و ايشوف لوعباس واكو ب

  الشمر يسبي العقيله وهو موجود                               

 جا للكاع ح  عباس رجلين     

 طبكهن عالسمه وكعدهن اكعود                                  

 ولو نفرض حسين الكصد للماي   

 وا ذ دور الب.ل عباس ابو الزود                                

 ه الجثث عالكاع صفين   جا لّ 

 وصلخ جلد العساكر يده للجود                                   

 جفه بجفه طبع الجرف والماي 

 بكد وزن الي.به حتما يزود                                         

 يعني العلكمي يوصل للايام    

 لسب  وب.لعته يعوداذا طبه ا                                       

 ألن ضربة حوافر فرسه بالكاع    

 حفرتله نهر وجروفه الجنود                                       

 واذا انّاق   بر جفين عباس 

 ونصفن عالصحي  ونرجع اردود                                  

 جو عباس سيو ايك.عه هيهات

 وهو واحد وطّشر جمع الحشود                                  

 بة عبّه النهر  بجوده شااله 

 وألن جوده ثكل كّصاله الزنود                                    
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 الشاعر احسان صافي العسكري

 ولد الشاعر احسان العســكري وفي مدينة 1976في العام 

 سوق الشيوخ , وكانا بداياته الشعرية مع راب.ة الشعراء 

 شباا حيث ارتقى المنصة مبكرا, يكتب القـــصيدة الحديثةال

 متاثرا بالشاعر الكبير مظفر النواا وكاظم اســـــــــــماعيل 

الكوواطع ,كتووب األبوذيووة والموووال والقصوويدة الشووعبية , كمووا لووه كتابووات بالغووة األم  

,شاري في انلوب المهرجانوات التوي اقيموا فوي سووق الشويوخ والناصورية , ومون 

 ئده :                            قصا

 جفن نافي

 

 مافت  على الهم بأول اسنينه00 لصها السنين امغمن اعلى الظيم

 شاف اله فرح..والضحكه مسكينه00ويومن فت  عينه اوشاف بيها الناس

 لو من جان نافي اتبدلا عينه ؟00ظل حاير ابأمره اتبدلا هالناس؟

 عينه اتبدلا لو هو الزمان اندار00دور على امرايه ايشوف بيها الصار

 وهسه الي عثر كثرة سجاجينه00شوجان الي.ي  ات.ي  كلها اوياه

 واعلى الصوا ال ر واَكفتله امه00تري مر الصبر دمعه ابجفن نرَكان

 وليل الهم يذا َكدامها الظلمه00التَكدر ت.بله والهي ترضه اتروح

 وبينه نل كلمه وظل مابين امه00ركة واهة حياته وفارَكا دنياه

 ردت جابة امرايه اوأجا يمه00لفن كلمة امرايه اوفوَكه صك الماي

 بة مالّحَكـا رد نمضاها العين00هاي الزم تَكـله امراية الماشين

 شتفيد المرايه..وهوه رد اعمى ؟00سد عينه وبعد ماظن يفيده الشوف
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 تحليل علمي

 

 الغشيم اجيوبهماترس منه 00شنو المن.ق ..؟ علم من ارقى العلوم

 وبيه نوصل للحقيقه ابكل وضوح..        التفاهات ونظم مش.وبه

 والحقيقه هيه للمن.ق نتاج..             وبيها يتكلمل مداه وسلوبه

 ومن.قيتها تجي بأبس  دليل.             ماتسوي المعصيه ويالتوبه

 غلوبهماأريد اتفلسو ابهاي األمور..            عقولنا ويالفلسفه م

 بة اكول الرسم صورة كربالء..           الو المقريه والمكتوبه

 مستحيل السائل اتجذبه السماء..      واألرض جاذبه ومو مجذوبه

 ولو ردت تحليل علمي للي صار.        .اال جانا هاألرض مكلوبه

0000000000000 

 وهاي مايعقلها من.ق او اصول     ولوسألا المن.ق ايَكـلك هراء

 والسبب مذا الجر  موعن علوم       صانها عالم ابحقل الفيزياء

 هاي من اروع علوم المعجزات       صانها السوه العلم والعلماء

 راد بيها ايفند افكار الوجود         وفلسفتها اتفوت من باا الفداء

 بجاذبية دم ابو السجاد هاي                راد ربك يجتذبنا من الفناء

 راح يتولد صراع اعلى البقاء         گو دمه بقى وماصعد فوألن ل

 وراح تتساق  على األرض النجوم   اتايّل انته اشراح يحدث من بالء..

 أذا ربك من جذا دم الحسين..       حتى ماتن.بق عاألرض السماء
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 الشاعر حيدر ناصر الشميساوي

يساوي, ولد الشاعر حيدر الشم1976في سوق الشيوخ وفي عام   

 وقد احب سماع الشعر منذ نعومة اظفاره, متأثرا بالشعراء في 

 مدينة سوق الشيوخ ثم وجد في نفسه القدرة على كتابة الشعر 

 , فكتب القصيدة والموال واألبوذية , وقد شاري في انلب

المناسبات األجتماعية والدينية , مسجال حضورا له في الساحة الشعرية ,  

  الى ولدي             :    ومن قصائده

 يبني وتريد انسه..التكلي فدوه ابتسم 

 كل ساعه  نه الّجم..موبيدي حتى ابتسم

 بجسمي ويح  ضرسه..والسبب ياهو اليجي  

 وصوابي هذا الصار ..رنم الكسر واأللم

 يردون مني الثار..شفا اهلي دارو علي 

 وأبني الرويته دمع حضن الوفه ايرفّسه

 راحا نفل مني  ..يوليدي شيمة هلي

 صدوا مشوا عني ..وحين الردتهم سند 

 عافوني وانه الجنا ليامهم ونسه

 يبقى الدمع هالي ..يوليدي والياوكا

 ماتهدأ احوالي ..يوليدي واليازمن

 ونضل نعد للحلم والوادم امعرسه

 ابني اليصير اعداي..الجن وال حسبا 

 ويك.ع عليه الماي..ويعيد طو كربله 

لابز بالدم صفه امغمسهياوسفه حتى ا  
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 مادام دمعي ايسيل..مايبره يبني الجرح

 صار النهار الليل..ومادام نوري انحجب  

 ويبقه اسمي ص  الوطن والعالم ايدرسه

 ماينسه اترابي..الجن يضل بالكلب 

 دوم اجمع احبابي..وابقه انه ذاي المحب

 وابقه الشمة والنال والماي والهمسه

 

 ارض السواد                          
 على  دود الشمة طاحن دمعتين           تصورها البشر دم المناحر

 شمة تبجي الوطنه بدمعة ايتام        وعلى ابواا البسمه ات.ي  المناير

 عراق وأسمك  ذان اليصلون              وأنته اول ارض زرعا مناير

 اترعلى اعروب المجد عرشك لكيناه   جبير وماتضم طولك دف

 لجن عدوان الك شافوي قر ن  وعلى ابحور الشرف تمتد كناطر

 اجوي ابثوا حيّه وطبع الذياا  ونضرة حاسد وشعوذة ساحر

 لكو دجله وفرات اجفوف عباس ولكوا نالك حبيب ابن مظاهر

 جنا الهم درع وكا المجبالت    و لولك رم  حدر الاواصر

 ي المشاعرشافوا من نزف دمك صعد فوي   من  ي  الشمة حا

 عراق ومنهو مثلك يحمل  الم   وياكاع الحوت كدي مكابر

 من كدي  بز تن.ي اليجوعون   الجن هّمه ين.ونك  ناجر

 موتوهم اجو رادوا يذبحوي   وي حسين داسوي ابحوافر

 ياأرض السواد الشبعا اطفوف  تظل الياوكا بيك المجازر

 عشايريانيرة هلي وذيا الدواوين   يتفكة منتاي  وبيرغ 

 من رمشك صغا لضيوفك اعيون   ومن ولدي حصدت الهم بيادر

 محد حشماي الحرا تشرين   وعلى الجوالن  ليا الصناكر

 وأقالم العرا نكرت قوافيك   ماجن احنه مربد وانته شاعر

 احنه اهلك رضعنه اترابك ازنار   عجنّه محبتك وي الضماير

 شتل المياسرمن طك التفك وأنتاضا الكاع شتلنه ارواح وي 
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 الشاعر معتز سامي الحمداني
 في  سوق الشيوخ 1976ولد الشاعر معتز الحمداني عام 

 بدأ الكتابه والنشر في بداية التسعينيات ,نائب رئية راب.ة

 امين 1996الشعراء الشعبيين الشباا في سوق الشيوخ  

 سر راب.ة الشعراء الشعبيين الشباا في محافظة ذي قار

 ي انلب المهرجانات الشعرية بقصائد القا ,شاري ف1997 

 استحسان الجمهور فهو يتجه بالكتابة الشعرية  للقصيدة الحديثة

 :    2000مياال لها  ومن قصائده التي كتبا عام  

 شرارة لثورة الجياع                           
 شدني وياي ......شدة اصبع على ازناد

 من يتعانكن ملكة.. عشكهن نار 

 تتعله شمة و نة انشتل عباد00ال ما اريد   

 وين اتدور وجهك الزم  نه اندار

 ما تفردني الك ش  ماتلي بصفصاف

 طبع روحي ضري  وما يرد زوار

 رتلتك قصيدة وهذا مو معناه

 اظل مرهون الك اكتب واكول اشعار

 جلماتي مشاع لكل محب عالكاع...

 وجلماتي شرارة لثورة الجياع

 بين روحي وبينوجلماتي مشيمة ا

 نال سوي الشيوخ العلماني اطباع

 اصيحن دوم هاي وما اكلك جيب

 من ان.ي انتشي وما اورج  امن التاع

 اول  .وة اليه على الدرا والغير  يترسم اجدامي ولألثر تباع

 من الشمة  دي شكد ا ذ بوسات

 بة ما شال صفعه وما قبل ينصاع

 وملكة وعتب  ووداعانا تريد راحة وعشك  درانين زعالت ورضة 

 و نة مذمم اسمع كل ننه النهران

 واتهجه النال واشهك ويه النعناع

 واتعلك  راي  نجم للسفان
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 لو حلم السفن عن جفن مرساه ضاع

 لجل الناس ابجي وابجي من الناس

 شتلة عشك كلبي وجرف عركي اوجاع

 انا تريد راحة ومو مثل ماريد

 بأول شدة كلبك يكو نبضه بساع

  يالي وعن شتالي بعيد وعن عشكي الجنوبي الماتشيلة الكاع عن واحة

  خ من السفر بالدنية من اي.ول

 ببنادم طريجة وماكو عنده امتاع

 جثيره الركسا المانوت درا الماي

 وقليلة العبرت  الشالا الغيره اشراع

   2004نهر تايه                                                
 يانصن  من الكاي            وابوس جروفك بيا جرح يا دايهاطوي الشبكتك 

 واحير بياقنوت اتضرع من الاوف               من اسب  بمايك واقره يا  يه

 واحد كل سنة يبوي النهر مايه             -ألن اتعودت  من امي اسمع دوم :

 ايةفوي اشفاف بالمستحه مغ.    –شوي و وف  -وضاع العمر جلمة ابين  

 ردني اردود يمك مشتهي انري بيك        واكلك هذا حدي وكلشي اله إنهايه

  وفي الزرعته امي بكلبي منك ضاع      ضل بة شوكي بيه اي.وف فاتايه

 ردني ارسم والون عيونهه على الماي       وانفه بنل جفنهه بكسرة فياية

 .ا  مهاجر ما مغنايهردني ل.ول ليلك ننوة انني وياي                  ننوة ك

 انا اول نهر مايدري يجري الوين               والمن يلتفا جرفه ويحن مايه 

 مثلي اتمر نريب وتايه ابكل كاع                  نربة روح بيك ونربة اواليه

 عل ال تشتبه بينه المناجل يوم                    ح  مابين حزني أونربتك ثايه

 تتعنه وتح  سنبل إبال نايه       000ارت ابال شوي    موتدري المناجل ص

 كبل جانا إمغمضه ومن يمر نيسان          تقره أ صور سنبل عشكته قرايه

 اسكي الذاكره و ل ترد بيه اسنين                 ألول جتو جان لحملي تجايه 

 يهبيه اهوايه الك صوم وع.  ودموع     وبيك اشواي الي ولهفه ودفو أهوا

 ويمك كلشي اريده ومن يدّور طيو ..           جفني ابغير مايك مايص  رايه

 وأدري اشما طرت للنجمه ارد  سران    رنم اجناحي جرحي ولحا كل نايه 

 ألن النجم مو بمرايتك مرسوم                     بيك النجم يلمع والسمه امرايه 
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 الشاعر اثير عامر السلمان

 , وقد 1977ر السلمان في سوق الشيخ عام ولد الشاعر اثي

 تتلمذ على يد والده الشاعر عامر السلمان في بداية األمر , 

 وبعد ان تمكن من ادواته الشعرية ,است.اع مجاراة ابناء 

 جيله من الشعراء الذين سبقوه الى ميدان الشعر ,

وذيووة لووذلك شوواري فووي انلووب المهرجووات التووي اقيمووا لمناسووبات عوودة , كتووب األب 

 والقصبيدة الشعبية, ومن قصائده:

 نبراس الوجود

)  عندما يصو الشواعر موا لق   تعوالى عليوه ان ياتوار المفوردة الجميلوة ثوم يسوهب فوي 

الوصو ,لكن عندما يريد  ان يصو األم فأي    مفردة يسوتادم ؟...حتموا تعجوز كول اللغوات 

 ها من ابجدية رائعة..أمي(عن وصو تلك األبجدية التي تندرج تحا حرفي فق  ..فيال

 ياجلمة محبهالبلدمع تدمع      ويامنبع حنان الماوكو..ينبع

 يل جفا سحاا او اطرج ماعون يالملكاج عيد اوبسمتا م.لع

 يالنورج رسمني ابكل حرف لل.يب    وأحة نور الشمة من وجنتا يس.ع

 اذكرج من جنا وي جنة األرحام  فتحا اعيوني نجما باألمل يلمع

 ه اوحياتا انه الا مديون   لو أفديا عمري اشاافي وشي.لعيايم

 ماأوفيا دينا يابيابي العين   وبلياج عيشه امعسره ماتنفع

 يمه وتحا جدما كل حنان ال.يب   وند لهه ابرضاج ومنها مانشبع

 يمه اوداعتا صوت الشعر حيران   لم ابحوره كلها ومانظم مق.ع

 جرفا نزف مايوم اظن يك.ع  لن وصفا جبير وماتحده اعيون   ولو

 لملمني الحزن يمه وصرت طشار   وتمرعدني المنايه وبالكلب تشلع

  ليني اشم اتراا طيفا حيل   وأرد اردود يم طيو الفرح وارجع

 يمه ابنور نورج نار نور الكون     وماسدج لون نهران اضل ادمع
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 يمه البعد عنا جن جحيم ايصير  عمري وما أريد ابغيرج اتولع

 يمه العمر ظلمه وانتي وحدج نور   وبغيرج معتمه الدنيه ماتنفع

 لو ما  وفي من را العرب و     ليتا فبلتي وبة الا اركع

 يايمه اعلى باتا شيلي جفا يوم    الي ورا العرب من دعوتا يشفع

 نحسب بالروائع كل عمرنه الفات  بة حظنا اجفوفا ماكو منها اروع

 و لحظات    وحسابه عسير الضدج وافضع  ساره اليبتعد عنا ول

 يمه ابال رضاج الدنيه تصب  موت   وباجر الأمام والنبي اليفزع 

 ومضات شعرية

 ـــ اذا كلبي يحن الغيري  انساه   1

 واذا حاول يبدلك شنهي لذته                    

 واذا حبيا نيري حكك انتاض

 هلن الكلب بة وحدي سكنت                     

 واذا فكرت احبن نيري اردود

 احب نيري صحي  اوت.لع انته              

 ــــ احبك والكلب يمشي اعلى ممشاي2

 وضميتك ابروحي اوين ا ليك                                 

 احبك حب وصل حد الغي العيون

 ألن من عيني انارن من تصد ليك                                        

 ـــ انار اعليك حتى من الهو  الهاا 3

 وكضيا العمر كله اعليك  ايو                             

 شفتين البشر تملك بالوجوه         

 وانته منين  ماكلبك شفايو                                   
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 الشاعر حسين مفيد الحجامي
 عشائر . في عشيرةحجام احد  1977ولد هذا الشاعر عام  

 سوق الشيوخ .وكانا بداياته الشعرية مبكرة حيث كتب الشعر 

 في نهايات الثمانينيات .تأثرا بالبيئة التي عاب فيها حيث 

 الدواوين التي هي النوادي الشعرية و صوصا مايتردد من 

 2004شعر األهزوجة. اصدر ديوانه األول )احلى األيام (عام  

 ومن قصائده الرائعة:

 زينه
 اتحبني جانا و نه احب زينه                 ورسمنه احلى الصور بأقالم امانينه زينه 

 مو من من.قتنه وال كرابه اوياي                   بة الصدفه جمعتنه وتالكينه

 جانا طالبه بكلية القانون                           نمر والناس كلهه اعيونها اعلينه

 جنه احباا         ويغارون من ينذكر طارينهيحسدونه اعلى حبنه اشلون 

 جمال البيها صاير مضرا األمثال                 ترف بغداد بيها وسمرة البينه

 دوم اتكلي سولو عن حياة الريو                 عن هوره و ضرته وعن بساتينه 

 روينهعن سوي الشيوخ المنبع الداا                   النحة شعره عذا ماي وي

 وأضل اتصف  التاريخ والتاريخ                   يروي ايام ماتنّسه ابماضينه

 أسولو عن شجاعة جدي بالفزعات             وعيالت بتفكته اشكثر ردينه

 عن بيرغ عمامي اهل الكرم وال.يب           وسولو عن مضيو اهلي وسوانينه

 ن اشعار ابو معيشي وانانينهعن افراح اهلنه وصيحة الشوباب             ع

 تفرح زينه من تسمع حجي اعله الريو        وانه بكلبي اكولن شنهي تالينه

 زينه مدللة وعند اهل ميسورين                  كلهه تكلهه اطلبي وشنهو تردينه

 وانه اذكر ابوي بعوزه جان يكول                مدينه اعله كد ان.انه رجلينه

 روحي وتجيني تكول             ساكا لي  يسمر ماتحاجينهوزعل جنا من 

 امن يا حبيبي الزعلك ماصار                        اللغا كل الفوارق يوم حبينه 

 اقسم باالله الاالق المعبود                          قسم بالمص.فى و اتم نبينه 

 سم بالحسين ودمعة اسكينه وقسم بالزهره بته وحيدر الكرار                وأق

 اذا  يروا روحي تموت لوتنساي                   اكل للروح موتي والتعوفينه

 عرفتا زينه توفينه العهد وياي                     بة ماحسبا بالموت توفينه 

 لمن صار انفجار ورحا ويه الناس               كل واحد ركن يفكد محبينه 

 .م اعلى الراس               يبني الماوصل للعاشره اسنينه ام اتصي  يمه وتل
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 وشاا ايصي  بويه البيك متكفين                   يا يمه التلمنه وفيّا اعلينه

 وطفل يصرخ ييمه ويزحو اعله الكاع            حن الحضن امه وهل دمع عينه 

 اصيحن زينه يا زينه فاض الدمع مني انهار عالادين                  ويه الناس

 متحيّر وكفا اكبال كومه ارماد                      مامعقوله هاي اجساد اهالينه

 مامعقوله هذا انسان سوه الصار                    والسواه مباح ابمذهبه ودينه 

 وشوف اكتاا طاي  داسته الرجلين                   شلته الكيا راي  منه ثلثينه

 تاا زينه ابمنها القانون                ألن كتبا على الصفحات اسامينهعرفته اك

 كضيته وشمرته ابحركه وس  النار             كتله الماحمه اهله اشلون يحمينه

*********** 

 

 ومضات

1 

 نايم بالحلم جن انه مسسول..بقيا ابحيره افز..؟ ابقه ابمنامي؟

 وأحة قل احترامي رنم منصب أوسل.ه أوجاه وفلوس ..مكروه

 ومن كالولي هاي افلوس األعمار..كلا  ل افز الصيرن حرامي .

2 

 راح امشي اعلى راسي النوا مكلوا بعد مشي العدل قررت اعوفه

 عدل ماشي العمر  لصته ياحيو..أبزمن بيه العدل محديشوفه

3 

 كالوا كون كبر الفاطمه معروف يتعناه شيعتها أويزورونه

 يّع ألثار ألن يدري ابكلب كل شيعي مدفونهكلا حيدر دفنها أوض

4 

 مدينة علم  نه النبي من كال..وعلي باا المدينه ابنفسه كايلها

 يل رايد اعوفن علي كلي اشلون..مدينه اباليه باا أمنين اطب ألها
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 الشاعر مسيد عبد الكريم الزهيري

 ولد الشاعر مسيد الزهيري في مدينة سوق الشيوخ عام 

 ل الشعر منذ صغره , ثم واظب على حضوروقد حف 1978

 المهرجانات الشعرية المقامة في مدينته , حتى اكتشو 

 ان لديه القدرة على كتابة الشعر فكانا بداياته كما نيره 

 متعثرة بعدها است.اع كتابة القصيدة واألبوذية , واست.اع 

 ده:المشاركة مع زمالئه الشعراء في المهرجانات الشعرية , ومن قصائ 
 هذا مق.ع من قصيدة له معاتبا فيها الجامعة العربية على سكوتها على مايجري في العراق

 ابكل عصر ينعاد تاريخ العراق

 وموعجيبه وشيل مفردة العجب                              

 جان واحد بولهب عاد  الرسول

 اليوم في هذا الزمن مية لهب                                

 السلب حق فاطمه نسميه فالنو

 وعمر موسى اثنينهم نفة المصب                            

 والسقيفه اتشكلا ماكو ا تالف

 فرق بة سموها جامعة العرا                                 

 انه مامنتظر منكم أي قرار

 وادري ماتتحري أألجلي الهمم                             

 ريكم عماله اومجرمينو نه اد

 وأدري البيكم الغيره والذمم                                

 ألن كبلي القدس صاحتلك تعال

 انتهكا وماحركا ساكن اصم                               

 مايحن األعجمي ق  عالعرا

 هاي بالنل كالهه سيد األمم                                 
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 ا بة اهل العراقاذن هسه العر

 وأهل جامعة العرا كلهم عجم                               

 ومضات شعرية

 

 قضية امدستره اومحيوكه صار اسنين

 مبيوع الوطن والشغله محسومه

 جثيره االفتات ومالكا حي.ان 

 ألن نل العراق ابيوته مهدومه

*** 

 الوطن صاح اوصرخ هل من معين

 كثرت جروحه ويريد انضمده

 جان ظنه الناس تفزع كلهه ليه

 كلهه فزعا بة تريد اتفرهده

 

*** 

 طرق ذهني سسال اوحيّر افكاري

 ولهذا السسال اتردد األنفاس

 ابو الثامن يموت بأنلب األحيان

 وأبو السابع يعي  وهذا اظن مقياس 

 وجن نايم وأجاني اوجاوباني ال.يو

 ابو السابع كرامه السابع العباس
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 لب النجمالشاعرحسين طا
   

 في النجو االشرف ثم انتقل الى مدينة سوق 1979ولد عام 

 الشيوخ كتب الشعر متاثر بالشاعرالكبير عبد االمير الفتالوي 

 لكنها كانا 1995و  رين فكانا بداياته الشعرية في عام   

 بدايات واثقة شجعته لألنتماء الى الراب.ة الشعرية في 

 ن عضو الملتقى الشعري وهو اال 1995سوق الشيوخ عام  

الحور ,كتوب القصوائد الشوعرية مشواركا بهوا موع زمالئوه الشوعراء ابنواء جيلوه ومون 

  :            يمعلم اجفوفقصائده

 يمعلم جفوف امة تنزع محابسها

 صونه ولدين الشمة باجر تلبسها

 النور الشمة ياوطن يندار كله الزمن

 ومن ينثني بهيبته  وينزل يباوسها

 نا الشمة  ضوي وجزة ليل امةشع شمة وا

 التن.في ويه الجرح و هاتك احبسها

 بالروح  احة نربتك

 والماله نيرة وشرف مايكدر يحسها

 مالوم ادري اصبحا وادري شكثر ماطلا

 بة انا وحدي جنا والدنية  السها

 نور الوطن ماطفه وما شحا انواره

 بة من يشع الوطن موب لهله الجارة

 هذا الكرم ياوطن

 اكرم لو ن.ة لجارة وحرم دا رةبة ي

 يالوعتك لوعتي ويالغصتك نصتي

 ونفة الجرح يكبر

 ال تعثر بكل درا يالهيبتك هيبتي

 ومن تعثر اتعثر

 وال تكبر بلوعتي وال تزنر امن ازنر

 جم جرح بيك انجفه وجم ضوة البيك ان.فة

 وجرح النزف ياوطن ما  ضر واثمر
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 بيدي اسنين العمر طشهن سنابل  ضر

 ك شمع للفرح.....!!!!واعل

 ياموطني ويافرح  ال  .ر وال مر  ...!!!!

 شلتك سحابة برد  وشلتك سحابة حر

 وثنينهم ما طفن بيه شكثر ذوبن

 وانه على رمشة جفن كل ثانية اتبار ...؟؟؟

 جن  الاواطر تعب ياموطني وذبني

  لني المرامك ولم  وعلى الجرح ذرني

**** 

 حري ساكنك
 ليلك طال     وإعلك وي كمركم للصب  شمعه  حري ساكنك التب.ي 

 ما جاسا عيونك داهيات الليل     حتى اتذا هدمهه وليلك تنزعه 

 ندهتك وادري بيك ويه الحلم مشدود  باني بكل  يالك للصب  قلعه 

 افرض مابزغ ما تضوي شمة العيد   وتصوغ بضواها لكل جفن دمعه

 الي وماتص  مجعه شمتاني شبعد وانة بغيابك صيو  صوهد كل  ي

 انذب  جن  البالبل والسمة بال طير  ملتاعه بحزنها وكل وكا تنعه 

 يمته تنفسا حتى العتب ينكال     وسفه  الف عينك ضاكا الوسعه 

 من نكبة على نكبة  ومن بكايا السيو  ما ضل من نرز بعيونهم صبعه 

 سمعه صحا والنكر صوتي وترس  ذانة الصوت سد اذنة باصبعه وصوتي شي

 إنة بلياي دنية بالشمة ووياي  شمة بال وطن وثنينهن بدعه  

 يالمسهر عيوني وداعتك وانشاف مثل العود واشوة العود لو رفعه 

 انة محمل جروح من الجدم للراس   ذابا مهجتي وكلساع متلوعة 

 نهر روحي انجفه وتالكا الجرفين هاي المستحيلة وصارت بسرعة 

 تناي    ذبل  اطرة ونير طبع وضعه جا كلي ونيابك لي  علي

 ارتجيتك من طحا بة من لفاي الصوت ماهيسا جفك وانا ابو الفزعه 

 جزه وياي الوكا بة ماجزه المعروف حتى اليصفة الك بغيابك اتصدعه 

 انة ابن الناصرية وشاماات السوي الثوا العز لبسهه وسالفة تنزعه 

 كاا النشامة البلشدد تلعه وانة ابن اجواد اهلهم وابن ذاي ال.يب  ور

 لجن طبع الوكا سلم رسن للضيم  وبيبان المنايا بضيمهه مشرعة 
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 الشاعر رياض عبد الحمزة الحار
 في مدينة سوق الشيوخ وتحا ضالل نايلها الشامخ ولد

 ,وكما هو معروف فقد نشأ 1980الشاعر رياض الحار عام 

 ع موهبتهفي سنوات الحروا المتواصلة ,لكن ذلك لم يمن 

 الشعرية من ان تأ ذ مكاناَ لها مبكرا بين المبدعين ,وهذا  

 يعود للبيئة الشعرية التي نشا فيها الشاعر ,كتب شاعرنا في

 األبوذية والموال والقصيدة الشعبية متواصال مع الجيل  

 الفاعل في الساحة الشعرية حتى حقق نتائا طيبة في 

 المسابقات التلفزيونية,ومن قصائده:

 شعدن بيك
 شــعـدن بـيـك دايـخ يـاضــوه الـعـيـن      اويـن الـَكه الـجـمـالــك يـامـقـايـيــة

 وكـّـفتـك حـبـــيــبــي ابـيـن حـلــويـن       صرت كلـك شـمـة بـيـن الـفـوانية

 ــدّيــةواذا هـمــّه الـمــنـايــر انـتـــه الذان       واذا هـمـّه مـعـــابــد انــتــه ق

 سـهـمـك يـاـتـلو مـوشـرط نـيـشـان       تَكـول امـوصـّه هـوه والزم أيـجـية

 شـلا اسـمك حـرز عـن الـيـحـسدون       وعـن كـل الـمــاــــاوف والـكوابية

 بـة لـيـك الـحـاله الكـا بـالـعــيــون      عـليـك امـفــصــّله ومتـلـبسـه تلـبية

 نـغـمه ابنكل الجـدام       و ـ.ـواتـك نـغــم تـمــلي الكـراريةمـشـيـتك نـغـمـه 

 عـلى اجـتـافـك يـمـّسـي الـلـيل ويـنام       ونـجـوم الـلـيـل تـوَكـفـلــك كـرادية

 الـك دور الـبـ.ـولـه بـاليـه تـمـثـيــل        الحـسن لجـلك وكو  ـلو الكوالية

 الك صـارن عـلي كـلهـن جـواســية   علي روحي ومهجتي وعيني والحيل    

 واذا الحـلوين صـاروا حـنّه وشـموع       تـصـير بـعـيـنــي صـيـنـيـة عرارية 

 علـى الـقـامـوس ادور وذرف دمـوع       ولـكـَيـا بـنـظــرتـك كـل الـقـوامـية

 أمي
 وتاج عالعليه امي الدنيه كلهه وجنة الدنيه                     امي الدنيه احسها 

 امي بروحي روح وعين جوه العين                امي الهوه لنفسي ورية الريه 

 كبل جفوف اديهه الكلب من بعيد                  يتحول جفوف ويلمة البيه

 تصعد للشمة يوميه امي تروح                    وصباح الاير امي تكلي يوميه

 و نه الشوفه منها بألو عيديّه                     اليعيّد بالسنه لو مره لومرتين

 تم.رلي محنه بكل رضاها وياي                 ومن تغتاض احسها اتفين حنيه
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 تمشي امي على دربي تااف من الشوي            وتبدل الشوكه بورده جوريه 

 امي لااطري سوت كمر ماصوص           وصانا من شمسها ألذنه ترجيه 

 ه كلا سمعتني اريد والم                      كالا يمه كلبي ايصير بيريهبيري

 تفرشلي جفنها بالمحنه فراب                    وتغ.يني برمشها شكبر  يمتها 

 وأذان أمي استحاله ايعرفه ياهو الجان        وهي لجبد السمه وصلا منارتها 

 ونجم   نزل رّصع عبايتها      ومن توكو تصلي الكون بيها ايلوذ           

 ماتدعي النفسها بالدعاء اتكول              ربي وليدي احفضه وهاي دعوتها

 األم مدرسه وامي العزيزه اتكوم                    تلو كل المدارس ويّه شيلتها

 من اتأ ر عليها ماتسد الباا                        وتسولو سوالو بيه نضرتها

 نكلة جدم من عدها بألو حساا            وتلم سنين عمري بنكل  .وتهاكل 

 وتصعد عالس.  من تدعي ارد باير             ومن ارجع تضم امي كصيبتها

 ومن ارجع تضمني ابين اديها بشوي          وأحة الكون ضمني بشوي شبكتها 

 مي تسيل دمعتها ومن تحزن لي امي تسيل منها دموع             ومن تفرحلي ا

 واذا مابات يمها وتدري بيه بعيد                    عيون الليل تسهر ويّه سهرتها  

 وتنام الناس كلها والنجوم اتنام                    وين.ر الفجر وامي على كعدتها 

 مكانك  الي تندا من تشيل الزاد                   وتثلم بالضنون وعدله  بزتها

 اشكلا جوعان لو شبعان                 بـ ) دللول(الحنينه تنادي حسرتهايايمه 

 ومن اتصب اكل تتلفا اعلى الباا                    وتردد ابأسمي وتسد جوعتها

 هزتني بكلبها وذبا الكاروي                       ولحد هالحظه ارضع من محنتها

 وامي اعظم قصيده الدنيه كتبتها         امي اعظم تعاطو واعظم األيثار          

 شلا اجمل صور بجفوفي ما ليا                بة امي الحنينه ابعيني صورتها

 ابد متعي  سمجه اباليه ماي اتموت             وانه ماعي  اموت ابغير شوفتها 

 )ومضات(

 * وانه مغمن كتبا اسمك عالوراق    وكتبا ابصفّه ماحبك اكرهك

 عيوني اسمك شفته موجود      ولكيا ابصفه ماكرهك احبكفتحا ا

 * طبعي اصاحب كل شريو وأريحي      و نه احب اكتب وضوج من المحي

 وماامسحه الماحفل نك.ه ابجبين        جز اجزه الصاحب المايستحي
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 الشاعر امير عامر السلمان 

 ولد الشاعر امير السلمان في سوق الشيوخ 1980في عام 

 األبن الثاني للشاعر عامر السلمان , وقد اصب  والدهوهو  

 بمثابة األستاذ له في بداياته الشعرية حيث بدا المسيرة وهو 

 صغير السن , ثم است.اع ان يعتلي منصة الشعر ويقرا  

 القصيدة التي نالا استحسان المتلقي , كتب األبوذية والموال والقصيدة الشعبية ,

 ومن قصائده:    

 محتاجك                  

 محتاجك تعال اوكحل العيون

 تعال امن الزعل ارجوي كافي

 شته افراكك كضيته ابدرا بردان

 وجمر صيفك مشيته ابجدم حافي

 ربيتك زنير ابكلب ولهان

 مثل حضن األمومه اشكثر دافي

 نفه كلبك شجاي اونما مرتاح

 والفزيا من حلمك يغافي

 ماصادفك رسمي ابليل األحالم

 يم رند نوم العوافييالنا

 احبك لو علي تم.ر بالسيوف

 واحبك حتى من تبعد تجافي

 امة بال.يو وجهك نازل النوم

 وامة طاحن اشفافك على اشفافي
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 امة والصفنه كاما تاكل اوياي

 وامة تمثالي اتحده الرصافي

 بوجه ابين اظل للموت اوافيك

 الفار كل الفار للي يوافي

 بستانك سكيته ابماي العيون

 يضل للموت ماي الكلب صافيو

 

 معاناة طفل عراقي

 

 ويوميه نقل حلقه جديده00وقائع من مسلسل عشنه األحداث

 ويامارج وصل للي يريده00شفنه احداث ماألهن نهايات

 دمه اونازل النجمه البعيده00فااتوا الوطن وتحول ارماد

 وماتنعد مآسي اشكد عديده00دم ابن الوطن فوي المراجي 

 بعتبة بابهم ينذب  عيده00لمن يمر عيد ماشايو طفل

 وبة ي.لع ينصبوله مكيده00ألن يدري الشارع نابة اذياا

 ألن مام  ا و اليصب  عضيده00 اف ايصير يوسو يوكع ابير

 ألن الاوف ضل يمشي ابوريده00طفلنه ابأيده مايلزم مالعيب

 تصب  قنبله وتنفجر بيده00لعابه يااف ايكظها فد نوا
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 علي الحسناوي الشاعر
 

 في سوق الشيوخ , 1982ولد الشاعر علي الحسناوي  عام 

 وقد اهتم بالشعر الشعبي منذ الصغر , فقد حفل الكثير من 

 قصائد الشاعرالكبير عريان السيد  لو , ثم بدأ بكتابة 

 الشعر مبكرا وكان يميل الى ترجمة المعاناة في شعره, 

 ي المسابقات التلفزيونية كتب القصائد الشعرية مشاركا فيها ف 

 كلهه ضدي:             , ومن قصائده

 

 باجا اسيوف الصداكه

 ومايفيد اوياها حدي                              

 كابرت والروح زهكا

 مانفع بيهه التهدي                                    

  ربا او صارت مصال 

 غل  عالص  تبديوال                                 

  لو العثره اب.ريقي

 ودلّو الحسره اعله جبدي                              

 وزاد طوفان الايانه

 اوهدّم ابجاريه سدي                                      

 كلهه ودهه اجدامي تعثر

 و نه بة الاير ودي                                     

 نيينتهي العوز ويمر

 ومن جديد النوا يبدي                                    

 العذاا اقماشه سوده

 تفصلا ثوا اعله كدي                                    

 اشتروا زهرة شبابي

 اوحاسبوني احساا بردي                                    

 وضحكا اشفاف الشماته

 اب.يحة الدمعه اعلى  دي                                     
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 صحوه ضميري

 

 انه اهموم الفقير الروحي صارن هم

 وانه كلب الف.ير الاالي من كل سم                    

 وانه الماشي عدل من الزنر لليوم 

 والرافكني يرب  التظن يندم                              

 انه ابيوم العسر اصبر واكول  اتهون

 وانه ابيوم اليسر للغير اضل اهتم                        

 شكثر مرت شدايد مانايا انسان

 وانافل دمع عيني بسكته واتبسم                       

 يهضمني الزعل لود ل بين اثنين 

 واتمنه التكاتو والشمل يلتم                              

 واذا واحد نااني ابنيهه  وه اوياه

 والتكدر ظروفي اباوتي اتهدم                            

 ودي اظلم عدوي وهذا اتمناه

 بة صحوة ضميري اتكلي التظلم                         

 وتّجي الكل ضعيو وما اعوفه اي.ي 

 وافزع للغريب وموب  ال اوعم                          

 كرصتني الحيايه وماحسبا احساا

 ملجوم ابصحبتي وماعرفا الجم                          

 وادعي  نه الفرح للي دعالي الظيم

 واحمد بالصديا وادري بيه ايذم                           

 وادري الناس صارت بالوجوه ا وان

 الجنها ابكفاي اتصير ابن ملجم                              

 على الكال او كلا  ل تحجي بيه الناس

 ابو الحسنين منهم ماكدر يسلم                              
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 الوليل سمشل يلمل السلملا   
 

 وس  عائلة األا فيها هو الشاعر عامر ضايو السلمان

 واأل وة كلهم شعراء, وفي مدينة تتنفة الشعر , ولد  

 , وقد تأثر في  بداية 1983الشاعر سمير السلمان عام 

 من والده وا وته من نتاج شعري, حياته بما كان يسمعه  

 ساعده ذلك على اكمال وعيه الشعري فكتب القصائد الشعرية ,

 

 

 نغم انته اصبحا وي كومة اوتار

 يعزف كل وتر حزنك مصيبه                                    

 مابين الشجن والريشه والعود

 كره نصيبهنزع جلده الصبر وأ                                    

 ورفع رايه اوعلم وي سارية نوح

 من شاف اللحن شك زيجه ريبه                                  

 وهم  اف النغم وتاورس العود

 ألن نبن الكلب يعزف حبيبه                                     

 

 

 ياعراق
 

 ياعراق اشبيك ماتنشو الدموع

 ونهر دمعك سال فيّن دجلتك                                   

 التسوهي ارجوي ماتفيد الضنون

 ويرفع التاريخ حتما كصتك                                      

 بيك ابدا مانعرف احنه الشتات

 وبثغرها الشيعه باسا سنّتك                                   

 والمسيحي ابجفه جو التركمان

 واليزيدي ايشد ن.اقه الصبّتك                                    
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 الكل مذاهبنه صب  دين العراق

 وجعفر ال.يار رافع رايتك                                                

 وبيد ابو الحسنين يلمع ذو الفقار

 امسنن اعلى اركاا كلمن طبتك                                           

 فقار ماالزم سسالوندري ذو ال

 ويكلب الدنيه اذا أبهم نثتك                                               

 ونشعل اشموع الرؤوس اتضوي ليك

 وحته نجم   ايداوي ابعلتك                                              

 احنه حب اعراق عدنه ابكد عراق

 ألن جبرائيل صلّه ابتربتك                                                  

 وانته محراا اومنارات اونجوم

 وبيك حتى الدعوه تدعي الدعوتك                                          

 وهيه ياحوته الكلا ضلع العراق

 وانته يونة ماتهضمك حوتتك                                              

 تم.ر رصاص انته وابل للعده

 وتنكلب سجيل لل.ب كعبتك                                                   

 انته بالكعبه الك موضع رفيع

 جيفن ابراهيم جان ابحضرتك                                                  

 وانته مهب  كل رساالت األله

 وبيك لّسه الكون  ايو حوبتك                                                 

 انته عصة موسى من ذاي الزمان

 وكل سيوف الكون باسا كّصتك                                               

 وانته مدري وشنهي اوحاير شكول

 يلي جو الكون ماس  دمعتك                                                   

 واألمين وانته ياسين ومحمد

 انته معراج الرسول ابناكتك                                                   
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 الشاعر عباس  ضير حاجم العبادي 
 في ناحية ال.ار احد  نواحي قضاء سوق الشيوخ ولد الشاعر

 ,وكما هو معروف عن تلك المناطق 1983عباس العبادي عام  

 التي كثيراما يدور الحديث فيهاانها تشتهر بكثرة دواوينها و 

 حول الشعر والشعراء فقد نمى حب الشعر في نفسه, كما اثر  

 انتقاله الى السكن في مدينة سوق الشيوخ  و احتكاكه بشعرائها

 بكتابته الشعر مبكراَ وأست.اعا  قصائده الوصول الى ذائقة المتلقي ومنها:  

 وردة شوي                              

   وكا الفرح تحتاج وردة شوي          بة وكا الحصاد اتريدلك منجلص 

  ل مال  الماي البلسدد يسجيك              بة  لي الصبر وكا السدد مبزل

 وضل ادحا ضميري حد شظاظ النار     الشرار ايصك نجم من تدحا المشعل 

 يفتر المغزل ويتنفة زرع من يفتر الناعور                  وي.لك بالغزل من

 انه اندله النهر من اول الينبوع علي          مكر السواجي اشما كلو يسهل

 وأصعد للعثك ماذبحه وكا الجوع             ألن ادري العثك من ينذب  ينذل

 ومابوي الشمة  د السّمه ايضل بور       وعجدات الضوه ابعين النجم تنفل 

 أ اف اعله الورد من ينفجع يذبل       وجدام الورد ماأذب  الصفصاف        

*** 
 النوايب بالنوايب عركلن نيري               ماعكفن اجدامي وعركلن سيري 

 طيور الناس طاحن وي مهب الري            و نه انكسر جنحه ومانزل طيري

 ذبيا الاشب جي  ضرتله اسنون              فا من الاشب ياكل مناشيري

 روحي عن الطيب           حتى اذكر اجروحي ومالجم نيريوح.يا المل  بج

 أنه الشجيا رمحي بعين واشيتي              وسهمي يشورني ويندل نياشيني

 انه احروفي  ناجر واألقالم ارماح                    وشفافي مشانق لليعاديني

 يينيلوني اتاورسا وبحلكي مات الصوت          اظل القي القصايد من شرا

 وجدام النسوني ونكروا المعروف                   مابديا دمعي وفّشلا عيني

 و فا من الجرح يدي ويشما الناس      شلا جرحي وك.فته بحلك سجيني 

 اعرضا للبيع كلشي وماعرضا الروح      فا الباعني امن انباع يشريني

 أ ضع لليصفينيو ذت طبع الثلا ما ذت طبع الماي             اف اناب  و

 وعشا عيشة جرف ماي ابّحر ماصير         اف اصعد م.ر والغيم يجفيني
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 وصرت  ي  الضوه وماصرت  ي  ا ياط   ألن ياهو اليكضني ايكوم ي.ويني

 وأحب الكن.ره الشالتني عن الماي               وماحب الشراع المايرسيني

 اا حلكي ابجلمة ان.ينيوكلا من الصبر من ش  عليه الزاد         وماوصّ 

  ذت طبع النال مادنكا للماي             الماي ايبوس جدمي ويمر يرويني

 

 هذا أنته                                    
 العيد المايحضنك من يدور الحول          ادي نابي اعلى  ده من الصب  شامه

 سم انجومه ايموتن اقالمهوليل المايشيلك للسمه ويرضيك                 بة ير

 بيتك من حجر وسهامهم من جام                 وياهو اليرمي بيتك ينكسر جامه

 صديا الداس ظهري اب.يحتي وفات             بعد شلّي ابندمته وعضة ابهامه

 انه راضع مكر وأعرف اطباع ابلية                التقنعني تاا وأعلن اسالمه

 ويحذر الغير                 العكرا تلكه ذيله ايفوت جدامه وألن سمه اعله ذيله

 موكل الكلوا اتصيرلك بيبان                    كلب القوس بابه اترشكك اسهامه 

 وموكلمن يشوفك بالحلم يهواي                     ابشاة الذيب ياتم رحلة احالمه

 مة كعدت باكا احزامهالكمر من  اف يهفا شد نجومه احزام         بة الش

 فك عينك عدل دربك اجفوفه اتبوي                المايفت  أعيونه يروحن اجدامه

 الكصب كلما كبر ينذب  من رجليه                وبة اي.ي  رنما ينسحك هامه

*** 

 وبالك  اف ليلك هايجه اجنونه                 والمجنون ين.ي اسيوفه لظنونه

 تزل وتصير                    من ايجوع وكتك ياكل اسنونهسن ابحلك وكتك ال

 اليااف من الحمل تاليها من الاوف             حتى امتونه تنكر شيلة امتونه

 ظل كاس السراا نشوفه مثل الماي            اف ايصير ماي وعبث يجفونه

 وي ماعونهكلمن باي نيره و اف الينباي                 تالي ابسد كرصته ايب

 صحبة هالوكا صحبة امتون وثوا          بة يب.ي اعله متنك ينكلب لونه

 

 اقتراحي انبدل اموال العراق        وقدما هذا الحجي ابصيغة طلبومضة /  

 كلا كل دينار سووه النه موس     حتى محد ياكل اموال الشعب              
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 الشاعر طارق صبار كريم
 في مدينة سوق الشيوخ , 1984ق عام ولد الشاعر طار

 تلك المدينة التي عشقها ويعلن انتماءه لها حيث يقول

 , وهي بالمقابل تمنحه الحنان كأمه(  انتمي لها بكل عروقي)

 كتب الشعر كبقية الشعراء تأثرا  بمن سبقوه ,وله نفة  اص 

 بالكتابة , ومن قصائده التي تعلن األنتماء األكبر لوطنه :

 نشيد شاعر       
 00اكتب ابذاكرة تاريخ الشعوا العلني 

  نه شاعر وطني 

 واملي كاسي من الحقائق واألوهام00المع ابنل الظالم

 من اريد ا تم بدايه ومن اريد ابدي  تام 

  نه طعم النال وأطباع الحمام 

 ابهيده وي الروح ترفه وماتحب نير السالم

  نه مايوكو مداري وزمني 

  نه شاعر وطني 

  نه نيشاني الكمر  نه ألمبّحر عله اشراع الا.ر 

  نه حزني ال.ين وجروحي الم.ر

  نه كلبي جرف ضامي ونيرتي وعمري نهر 

  نه أعمامتي وبيريتي وعكالي فار 

 وأمعاناتي صبري00وسري عزة نفسي00صوتي ضميري 

 وعين صاحبتي ننوتي وشجني00وشاني ابوي 00حضني أمي

  نه شاعر وطني

 أنه ضيجي ابكد وساعي  00ه ونواعي نه هلهول

 الدنيه من اتضوج تفرب ضيمهه وتغفه اعلى سباحة أذراعي

 وطور ناي ا ضر مثل عشب المراعي00دفتر الكل قّصه ت.ريهه المدينه 

 وقلمي حد للمايعرف احدود كاعي 00اعيوني جانون اليدلي اضيوفه بيه 

 اه جو السنيناليكبر اشما كصه أوي00 نه ماعون الكرم و نه الرنيو

  نه نبع الوفه وشريان الحنين00 نه دمعه مالحه وعركة جبين

  نه شاعر وطني00وسيو لركاا النواصب منحني 
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 )كلمات من عريان السيد  لو الى عريان السيد  لو (  

 

 كبل التبرد الدنيه وحزنها ايصك            

 00يندهني الصب  لونام فوي الباا 

 ابك.رات النده وباا الفرح يفتك                                  

 00يالعشا العمر منتظر جيا عيد

 برد دم القصيده والذت ابسدي                                     

 00ياتاج الشعر ياهم باليه حدود

 صياد الهموم ايااف من همك                                      

 00ياحسبة عمر  اويتها من اصباي

 ب.لا صفنتي وماب.لا منك                                         

 00عاتبني ابعتابك يالعتابك شوي

 ياتلة ورد لومايزت نفسك                                            

 00لوجمعتنه صدفه ونعتلك بالكيو

 شمة لوني ايتغير وأكبر ابشمسك                                   

 00وأكلك هات كاسك ننتشي من الغين 

 و لهم لو حجوا عني وحجوا عنك                                    

 00عبر ياعبد ناسك باليه اوداع

 رعاي   اشكثر جان الوطن ودي                                   

 00مهو انته جلا تايه ابسورة ماي

  ذاي ابنيه وحشه وتايه ابظنك                                       

 00ا ذني اوياي عصفوره ابجنحها الاوف 

 ولك كلبي توازه وهاكثر حبك                                        

 00يهيه حالك ايشد عزم حال الناس

 لوحال الالك هوه اليشد عزمك                                       

 00رب الكاعيعريان السحابه التروي ه

 عود التين  ضر من كثر حزنك                                      

 00 نه ابّحر شعري لهفة الع.شان

 أنرف بيك جفي وياجو ايلمك                                      
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 الشاعرقاسم محمد جابر الساعدي

  
 ولد الشاعر  1984في اهوار مدينة سوق الشيوخ وفي عام 

 سم الساعدي وهو ابن لمجاهد اتاذ من األهوار   ندا له , قا  

 ثم انتقل للسكن مع عائلته في مدينة  سوق الشيوخ وهنا 

 ونتيجة لمعاناته وجد في نفسه القدرة على  بث لواعجه من

 الل الشعر , كما ان لتواصله مع الشعراء الشباا الذين سبقوه األثور الكبيور فوي  

 كراَ فكتب القصيدة واألبوذية , ومن قصائده:تفت  قريحته الشعرية مب

 

 اعدام صدام                           
 سمعنه اطالق نار وصحنه شنهو الصار                 

 والوادم عجب شوكلها فرحانه؟                                         

 وشفنه البيا ذاي اليبجي من سنين                

 من كثر الفرح مشلوعه بيبانه                                           

 حكم اعدام كالوا صدروا ابصدام                

 ولَمن سمع حكمه انا.فا الوانه                                       

 وصلينه شكر للالق هذا الكون                 

 وحة الكلب تَوه انزاحا احزانه                                       

 أنه الماشفا ابوي وأبجي ليل انهار                

 وعيني من البواجي اعليه نركانه                                     

 ابوي ال.اح يضحك وس  ذاي الهور                

 نهوصارتله تفكته وجعبته اجفا                                        

 كومي ام الشهيد اتناي ببنا ذاي                     

 و لي اهل المكابر تفزع اويانه                                        

 الورد مامات رد الورد من اجديد                    

 والفالح رد اوزرع بستانه                                              

  ل انرد البسمه لكل طفل محروم                    

 ونفَرح كل ا و المعدومه  واَنه                                        
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 المصالحة                                  

 
 ح  ايدي بدي  ل نصعد أصعود              

 صرنه فد ايدونهد عرب الظلم لو                                              

 التصاف  هالوكا يا وي مريود            

 وأنه كلبي تره ابلياي ميهيد                                                      

 ساس البيا انته و نه حي.ان              

 والبيا الباليه الساس ميشيد                                                     

 تعال وياي  ل انصير سيفين              

 على اللي بالعراق ايفجر ايريد                                                    

 اذا ناتاض دمنه ايصير تنور               

 ون.ك بركان دوم انضل صناديد                                                  

 حنه سويه ابشهر عاشورل.منه ا               

 وتباشرنه وضحكنه ابجية العيد                                                  

 هتفنه احنه سويه وصحنه فد صوت               

 سّمعنه الشجر وال.ير تغريد                                                      

 

 هذا الوطن منبيعه(00وان سنه وشيعه )ا                              
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 الشاعر مص.فى اجود مجبل الافاجي
 في مدينة األبداع 1988ولد الشاعر مص.فى الافاجي عام 

 سوق الشيوخ, وهو اصغر الشعراء سنا لكنه لية اقلهم ابداعا 

 كيو ال وهو األبن األكبر للشاعر المبدع اجود مجبل هذا الشاعر

 ا طيبة في مسيرة الشعر الفصي  لمدينته ولبلدهالذي حقق نتائ 

 لكن هذا الشاعر الصغير سنا ا تار اللهجة المحكية لبداياته

الشعرية متأثراَ بأصدقائه ابناء جيله, وربما ينتقل اال كتابة الشعر بلغة األم سويما  

 وهو طالب في الصو السادس األدبي,كتب القصيدة الشعبية ومن قصائده:

 أمنتك
 اسراري وماحسبا اتاونأمنتك 

 لجن ياسر اكوله السانك ايبوحه                                

 عفا روحي اعلى مودي كلا ياهلل اتهون

 مثل مجنون باع اعلى العقل روحه                            

 ان.يتك وردتي اسكيها كتلك ماي

 مذبوحهانشدي عنها تالي اتكلي                               

 مديا السناسل  ايو انته ات.ي 

 ماأدري وتعلك بيه مرجوحه                                    

 مثل فالح  نه وبالم.ر فرحان

 وبة عاكول تالي اياضر ابلوحه                             

 عفا بيدي كلب متروس كله اجروح

 ن اجروحهبدل مايشفه جرحه كثر                            

 مثل مل  وشكر وهمني بيك اللون

 لجن ماأدري انته الت.لع ملوحه                              

 أنه طبع الصكر يتعله روس اجبال

 جاي اتريد هّسه ابجفك اتلوحه                               

 وأذا صرت الجبل تتعله عل الوديان

 كان ذاي ايفجر اسفوحهانه البر                              

 وأنه طبع السما هم لويمره الليل

 ص  اينام بة ابعين مفتوحه                                 
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 جرح الوطن
 

 رادوا ايفرقون دجله من الفرات

 ورادوا ويالليل ماي.لع كمر                                    

 ورادو ايغيّرون  ارطة العراق

 ورادوا ايسدون بالعين النظر                                   

 وظنهم ايمسحون اسماء األباة

 ومادروها اسماءنا تعني صور                                

 ورادوا ايحركون ناالت الجنوا

 أو رادوا ايجوعون عالوس وعمر                             

 انته اول صبرشك عين ال.غاة 

 وانته اول صبر وبصبري صبر                               

 انته اول قلم يكتب للحياة

 علم الناس الكتابه ومانكسر                                  

 وهسه أول بيا مسكون ابظالم

 وصرت اول بيا من اهله انهجر                             

 حاصراي الوكا من كل الجهات

 حارباي ابسيفك وبيك انتصر                                  

 كافي عاد من الصيام اعلى الجروح

 موهاللك هل والشعبك ف.ر                                    

 كافي عاد أوكوم يابو الرافدين

 ورجع األوراق لعيون الشجر                                 

 كافي ذيبك أمنيته اعله الحقول

 شاها اعيونه وعله اننامك طفر                             
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 الفصل الاامة         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 ملو  اص                  

 عن شعراء مدينة الفهود         
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 عزيزي القار ء..                                    

 

 

قبول   1964دينة الفهود في السابق بمدينوة سووق الشويوخ حتوى عوامترتب  م

ان تلحووق أداريووا  بقضوواء الجبوواي ,  كمووا كانووا هووذه المدينووة والزالووا تعتبوور 

األمتووداد الجغرافووي لمدينووة سوووق الشوويوخ.حيث يجوود المسووافر بووين الموودينتين 

ة التواصل بينهما من حيث األراضي الزراعيوة المتصولة .والبيوتوات المتقاربو

والمتدا لة, ومن حيث الجانب األجتماعي فالياتلو كثيرا بين المدينتين مون 

حيوووث التركيبوووة السوووكانية والعشوووائرية والعوووادات والتقاليووود ,اموووا مووون ناحيوووة 

 الموروث األدبي فكان هناي التواصل بين األجيال وفي جميع المراحل ,

مون ابنواء  حيث ان الشاعر الرائد فوي شوعر األبوذيوة هوو حسوين العبوادي هوو

األرياف في مدينة الفهود وهو كذلك من جيل الرواد في مدينة سوق الشيوخ 

ووا بقسووم موون شووعرائها والووذين كووان لهووم  لووذلك افووردت لهووذه المدينةفصووال   اص 

 التواصل في الماضي والحاضر بشعراء سوق الشيوخ..
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 الشاعر السيد حسين المولى 

 يرة عبادةولد الشاعرالسيد حسين المولى في عش

 درس لد ) الكتاتيب (وتفوق1897)هور الحمار( عام 

 فيها على اقرانه حيث حفل القر ن ودرس معظم تفاسيره, 

 اضافة الى العلوم الفقهية والتارياية فنشأ محدثا مفوها 

و .يبوا بووارزا وشواعرا مجيوودا ,كوان كثيوور السوفر والترحووال الوى العديوود مون الوودول 

الشووعر وبوورع فووي األبوذيووة , وممووا كتووب الووى صووديقه  العربيووة واألسووالمية , كتووب

 الشيخ عبد   الفال  السعدون بقوله:

 العسر روحي بغضا  ياشيخ ملها

 العيشه ويه األنذال اتصير ملها

 الردي روحه بليالي الضيا ملها

 ال.يّب يبتشر وكا الرديه

 فأجابه الشيخ عبد   يقول:

 اسو روحك ابنار الضيم تنمال

ق ماو  تنمالل.يو ا ال  

 لون بيدي الرزق ألن.يك تن مال

 والان.ي النذل ذره جزيه

 ومن األبيات الشعرية للسيد حسين المولى

 روحي العسر ياصاحب لحلها

 و نه استاذ كل شده لحلها

 الرجال اتشوفها كلها لحىلها

 لجن بالنايبه تبين الرديه

 وله ايضا

 ديار الذل مدانيها وردها

ي وردهاذبل يالجان يزهيل  

  نه ابن المنع نفسه وردها

 وبذل كو الحياة اعلى الوطيه
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وفي احد المرات كان ضيفا على الشيخ  زعل الكعبي زعيم األحواز ,وكان الشيخ 

قد قبن على احد اللصوص العراقيين الذين حاولوا سرقة زورقه الرئاسي الثمين 

مي بالنار والفا ر فأقسم ان يسمل عيون اللل أي يكحل عيونه بماي  مح

,ف.لب اللل تأجيله الى ان يأتي ا وه من البصرة ,وجاء ا وه فألقىقصيدة بديعة 

 امام الشيخ قال فيها بدائع الشعر وهي طويلة ومستهلها,

 

 ))طال عمر الشيخ ابو عبد الحميد((

 انته ابجد انته هّوز انته ح.ي والكلم         والربا بالدنيه ابد مثلك زلم

 كالسيل العرم                    لوربد  را مقالع من حديد هّمه سدّه وانته

 ))طال عمر الشيخ ابو عبد الحميد((

اطرا الشيخ  زعل وطلب من السيد حسين المولى وكان جليسه ان يجاريها 

 بمق.ع يرتب  بالمستهل فقال:

 لوأريد احجي تجدني كالبحر             ولونريد انكول فّجرنه الصار

 ياشيخ ابتهر            شو مدادي وكما انقّ  بالصعيد كابلا مجنون

 ))طال عمر الشيخ ابو عبد الحميد((

فأعجب الشيخ بذلك وقال للسيد اطلب ,فقال اريد اطالق سراح العراقي ,فأطلق 

 سراحه بالحال.

وفي حادثة ا ر  تحالفا فيها ضده مجموعة من حمايل عشيرة عبادة ,ثم وقو 

الحاج شريو العصاد الزعيم العام لعشائر عبادة ونصره  الى جانبه  اله الشيخ

 بذلك ,فكتب له معتدا بنفسه:

 محال اعلى الهظم من.يع ونبات

 النّحه عندي ابلذ الشهد ونبات

 شهد  صمي ابجبده ثبا ونبات

 سهمي وظل يعالا بالمنيه
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 الشاعر جبر عالوي العبودي

 1915م ولد الشاعر جبر العبودي اصال والعبادي سكنا عا

 تتلمذ في مضيو الشيخ شريو العصاد رئية عموم عشيرة 

 عبادة وهويعتبر الشيخ شريو معلمه األول , اما في مجال 

 الشعر فقد برع في األبوذية و صوصا نوع المدّور منها  

والموال,عاصر العديد من الشعراء كالشيخ داود وهو الصديق األقرا الى نفسه  

لي ,ومن الجيل الثاني الشاعر جادر المال عبود والسيد والشاعر المال عبود الشبي

يوسو الكوبعي ونيرهم ممن المجال لذكرهم, ومن اروع ابوذياته )المدوّره( 

 التي يااطب بها صديقه الشاعر  الشيخ داودالساعدي,

 يداود الليالي وياي شدن

 كب  وجروح كلبي شوف شدن

 قي  وفوي ظهري جنب شدن  *

ع بيهودارن كل ربوع الرب  

مساجالته مع الشاعر المال عبود الشبيلي كثيرة ,نذكر منها ان جادر قد سافرت 

 معشوقته فتأثر لذلك وحين ر ه الشاعر جبر عالوي قال:

 سعيا واللحكا الضعن بسعاي

 كصوا والشوف مني يكل بة عاي

 يكلبي من اللحاح انته بة عي

 والتك.ع وره العافك ثنيه

 فأجابه جادر الشبيلي يقول:

 تمنّعا الصبر من جهل والعاي

 والهمني رحيل الجب  والعاي

 لجن همي او ونيني وكثر ولعاي

 لمن شفا النذل حامي الثنيه

 

 مايوضع على ظهر الراحلة ويسمى أحيانا )َالرحل او السرج او الحدايه(*  
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ومن صور الحياة ايام الحصار عندما باع سقو ديوانيته من الحديد ليقتات منه , 

 فيقول:

 يدنيه من عذاا وياي تبناي

 ادوس وحاصلي من الهام تبناي

 الناس اتشيد الها قصور تبناي

 وانه بتهديم بيتي قوت اليه

 وتصل به الحالة الى ما يصفه في هذا البيا المسلم:

 شايّ  من جروح الكلب والباط

 ادي بجموع فوي الصدر والباط

 الحكني على زوج ابشوب والباط

يهبعتهن والمآسي ذيا ه  

 وكتب مرة مشبها حاله بالبيا الشعري التالي حيث يقول

 وحك من انزل القر ن بتين

 من الميه بدليلي بكن بتين

 مكروهه وجبا بالدار بتين

 سود او عور والكرعه سويه

 فأجابه السيد يوسو الكوبعي:

 ماليّه من الصبر روحي والبا

 ودليلي من المهد معري والبا

 اشبصري باللي ماجابا والبا

 عاجر والشريجه كاوليه

 ومن اعذا ابوذياته الغرامية قوله:

 هني للباس  دي ويشماله

 وعليك ا لو يمينه ويشماله

 الحل الماحواكم وي شماله؟!

 تراده و لّو اللوعات بيه
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 الشاعرالشيخ داود سلمان الساعدي

 , وكان اميّا لكنه 1907ولد شاعرنا في ناحية الفهود عام 

 هر قلب عن طريق السماع بعد ان تتلمذحفل القر ن على ظ

 مستمعا علىايدي  يرة القراء ,كما ان له معرفة بالفقه 

 والتاريخ.صاغ األبوذية وبرع بها وكان لحادثة سفر ولده  

األكبر كاظم الى  ارج البالد )ألسباا سياسية( اعظم األثر في نحو ابوذياته 

كنه مات بلوعته دون ان ير  منحى مناشدة األحباا والدعاء بأنتهاء الفراق ل

 ولده ,وهو القائل:

 مامن  طرس منهم عنّونه

 حتى ايهيد كلبي عنّونه

 احبابي نووا جنهم عنّونه

 بال ذنب الجره مني وأذيه

 

 الليالي دوم ريجي مررنه

 لهن كل يوم دنه مره رنه

 الشاما علي عمدا مررنه

 يشوفنّه الجره والصار بيه

 

 انوح وزاد بجفاكم لهافاي

حبابي اشكثر وحشتكم لهافايا  

 شجرتي الجانا احبابي لهافاي

 حتا والاصيم امحي  بيه

 

 انه اليوم اصبحا عيني بها راف

 بسبب لن ذاجر احبابي بهاراف

 امحنيا الكام لجرودي بهاراف

 يشل عشره وبدت عشرين اليه
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 يقال ان الشاعر المعروف ابو معيشي كتب الى الشيخ داود البيا التالي :

ريا األون عليه يدراياون   

 كوه امشي وتكول الناس يدراي

 عسه الشاما يصيبه مرض يدراي

 ابعينه واليشوف الصار بيه

 فأجابه الشيخ داود قائال:

 اون حتى الشما بيه دراباي

 عميا وبعد ماوجد دراباي

 زماني اليك.و عليه دراباي

 اصد هاي وهذيا ات.ي  بيه

 :وكتب الى صديقه الشاعر يوسو الكوبعي

 اطرشوا ياهو اليسمعك بعد ينداي

 احبابي و لفوا بالعقل ينداي

 لحالي جفن جاسي الكلب ينداي

 وا وي اليبال ابدمعه عليه
ومن مداعباته مع اصدقائه الشعراء .فقد كان الشيخ في بداية حياته يبيع القماب )بزاز( 

الفرطوسي وهو  وحين ساءت حالته المادية عمل قصابا)جزار( وجاء ذات يوم الشاعر حمزه

 صديق له فوجده يبيع اللحم فكتب له:

 يداود الوكا كل  كصاباي

 ومن بعد ال.نب ابني كصاباي

 امباري من تص  عيشة كصاباي

 ) تكن اكراعها وتك.ع ثنيه(*
 * للمداعبه واصفا ذلك بفعل الكلب

 فأجابه الشيخ قائال:

 مناة الضيو ياصاحب كصبنه

 ونجود اعلى الوكا لوهو كصبنه

بيه عيب ياصاحب كصبنهما  

 ) العيب اعلى اليمسها ابكل ثنيه( *
 *و للمداعبة ايضا واصفا ذلك بعمل الغجري المصاحب للربابه
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 الشاعر جادرالمال عبود شبيلي األسدي

 في الفهود ,ونشا في عائلة تمتهن  1944ولد شاعرنا عام 

 الشعرفبرع بصيانة األبوذية ثم الموال والقصيدة .وهو سريع

 بديهيه حاضر النكته كثير الحفل للشعر الجيد , كتب الشعرال 

 وهو ابن العشرين ربيعا متأثرا بالشاعر مظفر النواا وعريان 

 السيد  لو ومتابعا لكتابات األديب علي البصري منذ الستينيات, 

وعدم عثوره 1991كان ألعتقال ولده)ذو الفقار ( ألشتراكه في األنتفاضة الشعبانية عام

.عليه تى بعد سقوط النظام السابق وكذلك لسفر ا يه كريم المال عبود  ارج البالد ألسباا ح

الكبير في كتاباته.وله مااطبا ا يه كريم )ابو محمد ( قائال: .األثر 1984سياسية عام   

 هبّا وأيسا روحي من الكار  *

 سره وأحرم جفن عيني من الكار

 اشد ناري يبو محمد من الكار

اعلى الوطيه شهيق الها وزفير  
 أما لولده )ذو الفقار(كتب يااطبه

 منام الليل )يفقيّر(واعن بيه

 ودليلي شجم جرح مزمن وعن بيه

 ياايب راحا السله وعن بيه

 وعلى راسي ال.البه اتدور هيه
وفعال فقد )دارت ال.البه على رأسه( فقداعتقل في كربالء اثناء ادائه مراسيم زيارة 

..العتبات ازالم السل.ة حيث كان متابعا, وشاء   تعالى ان يتد ل المقدسة من قبل 

 األستاذعادل ال.ائي ألنقاذه,فكتب له الموال التالي:

 افرب بالهموم  الني زماني وطي

 من حيث األحباا ماأسمع لحسهم وطي

 جم دوا ادي الصبر   ذمراره وطي

 والوكا وياي بأحكامه فال عادل

 شايل عدول القهر ويزيدني عادل

د )يبي الظيم( ماأنسى فضل عادلاشه  

 من بيا عز وشرف من ب.ن شمر وطي
 *الكار :مجموعة السفن الشراعية التي تسير على شكل قافلة
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 وعندما انهار النظام السابق وعاد السجناء ولم يعد ولده ,وقو وس  الدار  صائحا :

 اون وعلميا الناس لآلن

 على المابان منهم اثر لآلن

م لآلنشفيق وهم تواضع  ص  

 اشبيها الناس صارت  صم ليه

 : ومن موالته بحق الوشاة

 كل يوم الي سم من سم الوكا ينداس

 والواشي ماب.ل  من مهنته ينداس

 تميا مثل السبع من ينسجن ينداس

 وبولية اجهال مابيهم علي حاميه

 توصله دزكات من تلعب عليه حاميه

 ياريا ناري الى يوم الحشر حاميه

ي عالوهم ينداسكلها والشوف بيت  
ومن المساجالت: فقد كتب الشاعر المرحوم عبد الواحد الهاللي بيتا للمساجله يقول:العبره 

 مكسره والدمع  ماالي

 وانه بصدري هموم اشكثر ماالي

 بعد صفوة احبابي ايسا ماالي

 نديم الي يري  الروح اليه

 فأجابه الشاعر جادر المال عبود:

 العبره مكسره بصدري وناالي

ن اهد دمعي فال ينفع ونااليم  

 بسبب حادي الضعن ماحة وناالي

 والحسب شاذ من روح اليه

 وكتب الى الشاعر الشيخ داود قائال

 سره ضعن العلينه ايال ويافاي

 عليه احتري داللي ويافاي

 وين الي يجابلني ويافاي

 ي.في نار البكلبي سريه
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 الشاعر السيد مولى السيد بدر الجابري

 . في الفهود .اكمل دراسته194ولى الجابري عامولد السيد م

 األبتدائية فيها ثم انتقل الى سوق الشيوخ  والتي لها األثر في

 صقل موهبته الشعرية حيث التقى بالعديد من شعرائها كالحاج 

 سعودالسراج والشاعر ابو معيشي . انتقل الى رحمة   تعالى 

ه ابناء مدينته ومحبو األدا الشعبي بعد ان تري منجزا شعريا يعتز ب 1992عام  

وقد احب السيد مولى قرية المجري التي ولد فيها  حبا شديدا وتعلق بها 

 كمعشوقة وهو القائل فيها

 )المجري كون ايهيو منه الهم اتراا    ارض   اكلها امشيا وارجع لالحباا(

 اته األولى قائال:وقد كتب ذات مره الى الشاعر المال عبود الشبيلي يقول في وصو فت

 ثالثه واربعه وسبعه سنه الها

 كوكب باألرض المع سنه الها

 ذهب ونمزج وي ليلو سنه الها

 دلع تمشي يبو جادر رضيه

وهنا يوجه له اللوم صديقه الشاعر كاني ياسين قائال انها طفلة والتستحق كل 

 ني:هذا األهتمام والوجد ,فينتفن الشاعر السيد مولى مااطبا األستاذ كا

 دمعي وادي الثرثار طو له

 وجانون البلب احشاي طو له

 يكاني ياي لي  اتكول طو له

 عمرها اربع طع  تكميل هيه

 ثم يكتب الى الشيخ داود قائال:

 

 عليله وشامتي روحي شفلها

 تبغي الوصل من عدهم شفلها

 عشرتي ال.الا وياهم شفلها

 لما يغدي الجسم حدر الوطيه
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شكو نفور اصحابه أيام محنته وقلة اصحاا الشدة:وكغيره من األوفياء ي  

 

 شكثر عندي من الصحبان بالماي

 نسلا ايدي لحد الزند بالماي

 محد مر علي من ركة بالماي

 من اشيل اشراع كلها اتمر عليه

 وبعد مغادرة ولده )قاهر(  ارج الوطن يكتب قائال:

 

 مر بينه ياشوي وأحجيلك سوالو مضن

ليل ومضنوسهام األيام كصن بالد  

 تعودون ونعود من بعد الومين ومضن

 ويلتم شمل ودنّه وكاس الهنا يندار

 اهل الوفه مابكوا اال نزر يندار

 كالا على الهون مرات الوكا يندار

 كلا الها و نه عدل وتشوفه عيني مضن

 

  .وقد صدقا نبوءته فقد دار الزمان وعاد الغائبون ولكن بعد رحيله من الدنيا

الته المرضية ببيا شعري يبعث به الى الشاعر يوسو الكوبعي ونراه يشرح ح

 حيث يقول:

 

 رماني الوكا حدر الضلع بردان

 ومبارد للعظم بعضاي بردان

 اذا انته بوس  تموز بردان

 انه بتموز مام  نفة بيه

 فيجيبه السيد يوسو الكوبعي :

 يلد بالسيو ماتهتم وبردان

 نيري بالجبن جابع وبردان

عليكم وبردانسالما نارها   

 يسور اعضاي ومن اهلي البجيه
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 الشاعر السيد يوسو يعقوا الكوبعي
في عشيرة او قرية1949ولد الشاعر يوسو الكوبع عام   

الكوبع ,تلك القرية التي انجبا الكثير من الشعراء الذين   

تركوا لهم بصمات واضحة في مسيرة الشعر الشعبي ,   

.. ظر ان تر  النور ومن دواوينه الما.وطة والتي تنت  

 ))اناشيد الموالين(( وديوان ))السوي(( وله محاوالت

في التأليو بما يال التأريخ تحا عنوان ))وقائع ابو زري(( يتناول األحداث  

التي مرت بها المن.قة  الل الحكم العثماني,كتب في انلب الوان الشعر الشعبي 

ها ,كما ابدع بالنقد السا ر ,في األبوذية والموال والقصيدة الشعبية بكل الوان

متاذا من الشاعر ثامر الحمودة استاذا له,يتميز بقلة ظهوره ومشاركته في 

المناسبات اال القليل منها ,وفي مناسبة حفل اربعينية احد السادة الوجهاء القى 

احد  قصائده التي نالا اعجاا الحاضرين,وهي  قصيدة)العكازه( ومنها هذا 

 المق.ع:

 عاهدتك السكته والحجي اتوازه..ر  نا العهد وياي اعذرني ياشع

 بة ايهوم صدره ويدفع ابجازه ..وفجا فوج البديه امعّرت الجيثوم

 مابين البرانو جيلة اجعازه ..افزعا والحّشموني ابهمتي ايعرفون

 انه ل.ول الحرير حزام من بازه..الفكدي نكيصه والحضوري زود 

 وفاهي الشعر من ياتل وره الغازه   ..اجيا ارثي هلي ولن بالصراحه اعتاا

 مثل ال.ير من ي.ري عليه بازه      ..الشعر ساعة مدحهم ينتبه مرعوا

 جسمة ذهب مابيه ناا لوتازه..الشعر )محسن(و)مولى(اتجاسموه اجيال

 مثل سهم المعّزا بآ ر اليازه..ارحلوا باألوليّه و لو النه ارمام

 بصور الشعر وبروعة ايجازه..قصدي امثالي  نه البلحجي ايهبشون

 ياونها نلا وبشوفها اعيازه..هبشة  ارمه م.فل ابتالي الليل

 المثل ح  الابز جدام  بازه..الشعر لهل الشعر ان.ه مثل ماكال 

 وش.وط الورد وأمثالي اكوازه..الشعر انتم هله وبحوره المريعات

 جرهة لون تكسر واهة الع.شان وحشه من المل  بكتارها حيازه..

 كبلي ولو نايته نكل عكازه..شبا والشعرعندي دفك بيه الشيب

 والفانوس يعشي لوكرض كازه..يذا سويه الحجي من ينتجي اعلى الشيب

 راعيّه اليفصله اتصير له جيازه..الشعر مثل القماب وكون مو  يّاط
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لشعر ومن الالفا للنظر ان الشاعر السيد يوسو قليل النظم في الغزل بسبب رنبته التفرغ ل

الحسيني فق  لكن بعن هذه المنظومات ظهرت في نفلة من الزمن وهما بيتان كتب احدهما 

يقول فيه 1964عام  

 هله يامن فدوتك من جنوني

 يللي اهواي صوره من جنوني

 نريا ابّحر هجري منجه نوني

 ظالم في ظالم امحي  بيه

ا فتزوجا والثاني كتبه ألمرأة كان يهواها ,وحالا الظروف دون زواجه منه

 وأفترقا حتى ر ها بعد ان تجاوزت األربعين من العمر فقال :

 صبة زين منها الحسن ينجال

 جمال امحال بيه الكبر ينجال

 هوه الاوخ طبعه هيا ينجال

 اذا صّوف دعه اذواقه شهيه

 وحك عينك وعينك منيه روحي

 اجزعا روحي يروحي من يروحي

 المثلي مو عجيبه من يروه حي

كله الظيم بيهلهّسه وهذا   
كتب السيد يوسو الكوبعي باألبوذية وطرقها المتعدده مثل ـ الروضة ـ  والمقسوم ـ  

والتارياية التي تسرخ الحدث بحساا الحروف ومايقابلها من األرقام  ـ و المدّور ـ وكذلك 

 الموال المقسوم ومن المدّور نذكر البيا التالي مستنهضا فيه األمام الحجة )عا(

ني يبو صال  يرن يوممتى عيو  

 لسيفك والعدو منك ير  نيوم

 الظهر ومحال مافاده يرنيوم

 الصوارياه الذكيه..ماّصب

 
 وفي المقسوم كتب لصديقه عامر األسدي من عشيرة المواجد يقول :

 اكتب من ندم       للعذر ماجد

 حيه شا الجدم    للدرا ماجد

 لعد  الي الشهم     من نسل ماجد

م     كلهه اريحيهمن اطياا الزل  
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 الشاعر المال عبود شبيلي نصر   األسدي
ولد الشاعر المال عبود الشبيلي,وقد عمل 1913في عام   

في بدايةحياته في التجارة ثم ارتقى المنبر الحسيني فأجاد   

 الا.ابة ,وقد الزم مضيو الشيخ بدر الرمين حتى وفاة

 ه شبيلي في الشيخ بداية األربعينيات ,بعدان  لّو والد 

 نفة المضيو ,وذات مرة وأثناءادائه التعازي الحسينية ,

 وعند ذكر الواقعة المسلمةالتي مرت بالحوراء زينب)ع(

بعد استشهاد األمام الحسين)ع( وبدأ صوته الشجي يفعل فعله في الجالسين نزل  

من على المنبر وأ ذ يسير وس  المجلة رافعا صوته بالنعي بالقرا من الشيخ 

 در الرمين المعروف بـ )ا و صبحه( قائال :ب

 ياريا ا و صبحه الشفيه      حاضر ابيوم الغاضريه

 ويشوف لن زينب سبيه       وتصي  وين اهل الحميه

 جاصاح بجيوب  ل اميه     ياسه اليمر بالهاشميه

 و له الجثث ترس الوطيه     وفاز برضى الباري ونبيه

فه دامع العين رافعا صوته بنداء فأهتز الشيخ بدر ونهن شاهرا سي

األهزوجة  عشيرته)زود ـ زود(فنهن الناس وألتفوا من حوله وأذا به يهزج بهذه 

)لوحاضر زينب بالروح افديها(                  
وجال الناس وكثرة األهازيا فكان موقفا مسثرا توفق فيه المال عبود بنقل األحاسية الى يوم 

 ال.و بشكل مباشر,

ال عبود امرأة فلم يفل  بالزواج منها رنم كل الجهود ألمتناع اهلها عن احب الم

 ذلك فكتب الى صديقه الشاعر حمزه عباس الفرطوسي:

 وينه اللي لعد حمزه يصاالي

  ل يحضر على الميا يصاالي

 عكب الغسل والدفنه يصاالي

 على السووا عمل كوفان بيه

 فاجابه حمزة

 يعبود القضايا انواع وشكال

 شانك ل.ما احزام وشكالعلى 

 طحا بالمايعرف  ثام وشكال

 يصلي النافله ويسجد تقيه
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 عندما احترق بيا المال عبود كتب له صديقه السيد عزيز السيد نعمه الجابري يقول:

 مكرود محد يكلبي ابهل وكا داراي

 وأنته ب.ريا الهو  تحا الا.ر داراي

 ياهــــــو الذي شيّهك عن الولو داراي

 ـيا مالوم داللك يلومك وطنوأمســـ

 وأيام عسري حوافر للجالوي وطن

 انجـــــــان تبغي يمال دار طيبه وطن

 داري الك هاي وأسكنها عوض داراي

 فأجابه المال عبود يقول:

 حجيّك ذهب سيدي هذا الحجيته ودار

 من قية هذا الهو  وستارثيته ودار

 ليينا جاسي الصار وأنادع ليه ودار

 كثر الصبر واطن ماحد مثلي على

 وتغار همي وزنته بالوزن واطن

 داري عساهه الي ولكل شهم واطن

 (1)ويفداي ذاي الذي جن شوف وجهه ودار   
ذهب المال عبود الى الكويا في بداية الامسينيات وتلقى هناي نبأ زواج معشوقته ,فكتب من 

سين جواد والشيخ داود هناي الى عدد من شعراء الفهود امثال.عليوي جواد الحلفي وا يه يا

 الساعدي وعلي الزركاني معنونا الرسالة الى ا يه ياسين:

 

 الوالحسن والنبي واللي اش.رت يده       جنكم يياسين تنسون المحب والال

 تم جرح بحشاي ليام الحشر يده          وطروب مابينا شنهو السبب والال

 ــــاني لعلتي الدوه مافادها والالاشرد يياسين عنكم يم بلد يده              مــ

 وعالوساده وون ماينسمع وني       (2)وأشتغل بالنوح والهم والبجي وادم  

 ماجنكم اسالم ماعدكم طبع وادم           والمثل مضروا فايتني ال.بخ والني

 ايوا مني تعلم للصـــــــبر وادم            ياحادي العية لو ساي الضعن وني

 العهد وانه الصرت يده        حيث انكروني عمامي وا وتي والالادم جريب 

 
 ( ودار : ق.عة قماب يمس  بها الابز اذا لحقه سواد الكاربون1)
        ( وادم : يقصد األلتدام وهوالل.م على الصدر العاري2)
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 الشاعر صباح محسن الازاعي

 وس  عائلة دينية وعلمية ولد الشاعر صباح الااقاني  عام

 وقد كتب الشعر منذ صغره , كما يعتبر الشعراء 1960 

 الروادامثال الحاج جبر عالوي والا.يب مال مهاري العبادي 

 والسيد يوسو الكوبعي من الذين كان لهم الفضل الكبير في 

مسازرته  وتوجيهه ,وقد كتب القصائد الكثيرة جمعها في ديوان ما.وط لم ي.بع 

لحسيني األثر الكبير في تفجر طاقاته الشعرية بعد ,كما ان لادمته للمنبر ا

 و صوصا في مجال القصيدة الحسينية , ومن قصائده :

 سيدي واكاضماه

 ياعميد الهاشميه               راعي الدوحه األبيه

 ياسليل الفاطميه              اليوم نبجيلك دماه

 انته نور اعلى الشريعه          بيك تتفا ر الشيعه

 لي انته شفيعه          وبيك نترّجه األلهرب  يال

 انته طود وبيك نفار            كفو منك يبن جعفر

 شيدت للدين منبر              كلمن ابنهجك عاله

 انته كهو الاائفين           بيك يتباها السجين

 ماركن للظالمين          يشوف كل شاصك معاه

 حد اشكبرهعلمتنه ادروس كثره      وصرنه كل وا

 لجل دينه ايبيع عمره       وبكا مرفوعه الجباه

 علمتنه اشلون نكتم         لو اجه ايحقق المجرم

 نلزم ابجفك ونلجم      حجر ينصك اعلى فاه

 علمتنه األنفرادي         انشوفه ابوسع البوادي

 انذهل من عدنه المعادي      وتاه كل رشده وهواه
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 يحول البسمه ابتسام   نشوف نوري بالظالم      

 ولو صدر بينه األعدام        على النبي نكثر صاله

 هذي طالبك يراعي         نريد بالمعشر تداعي

 صار دفنتهم جماعي           وأمة شلناهم رفاه

 تلقبا باا الحوائا           وانته للمعضل تعالا

 طلعا اعلينه الاوارج         صار ممشانه ابشاله

 ياموسى ابن جعفر       اعدانه كاما حيل تجسرانصي  

 امة نكبه اباا حيدر          كصدوا الدين ولواه

 انريد وحده ولم شملنه         واليضدنه يايب ضنه

 كل مراجعنه املنه             وهذا مانقبل سواه

  ..وا قتل المراجع              والهدف معروف واقع

 من فكرهم مبتداه   ذوله فكر الدين نابع      

 واجب انحافل عليهم             ونعرف األجدر البيهم

 الصادق الكال احجيهم        فاق دم الشهداء

 وله في األبوذيه

 نزف جرحي دمه والدمع ينصاا

 وعلى جسر األئمه النوح ينصاا

 يبو حسين الكفر كل وكا ينصاا

 عداوه ويبغن احباا الزجيه
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 الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ال.رائو في الشعر الشعبي                                 
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تحا النالة والتي يفضل  ذات يوم  ابو معيشيالشاعر المعروف  جلةـ 1

وقد حاول اسناد ظهره عليها .في بستان الزاير دولي دائماالجلوس تحتها 

فاعتدل .لالومما اد  الى تدحرجه الى ا عنهلكنه ما كان يعلم ببعدها 

 شعبيا يقول     مثالوهوينشد بيتا شعريا يشاطر فيه ..ضاحكا

 صلا وفنكحها الهو (. صلي)ايكولون يم عمران           

 

وحمسيا اجالي صاليا  ابنار     صاليايازماني علي  اشمالك    

الهو  وذبني بنويه فنكحنيماصلا أم عمران صاليا       مثل   

 

***** 

 

سهرته في مجلة ال حمدي مع  الشاعر ابو معيشي  ىان قض بعدـ   2

وكان له كلب صغير .داره في وقا متا ر من الليل الىعاد .الشعراء  اصدقائه 

عندها اسرع الكلب .الدار  الىمعيشي في الد ول  ابوفاجئه  وقد .هايحرس

 ..حمدي الحمدي شاكيا ذلك الشاعرفارسل الى  ثيابهليعضه في ساقه ويمزق 

    

شفا الند  الع.شان يرواي وهم      يروايعني لسان الحال  لك      

العليــــــــــهزري وملخ ثوا  اكل       يرواييحمدي اليوم  ماتدري   
 

****** 

ذات مرة اشتر  الشاعر عبد الواحد الهاللي )مجمدة( تسمى )نوع طرحي  ـ 3

ي ( أي ليسا عمودية فأرسل له صديقه الشاعر المال مهدي الشيخ عل

 الحسيني

 

طرح نيري أبسهل أصب  وطرحي                           

أبكهوف وجني المسودن وطرحي                         

امعيدي ويشتري اتجمد وطرحي                            

وللاريه ال.ماطه اتضل طريه                            
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مأ ذا عظيما من حياة الناس ا ذ الحصار الذي مر على الشعب العراقي ـ 4

وزاد في معاناتهم ,و صوصا في مناطق الجنوا التي تشكو اساسا األهمال 

في جميع مرافق الحياة ومنها األقتصادية  ,وفي احد  المناطق التي تقع 

جنوا مدينة سوق الشيوخ كان هناي شال يدعى )سلمان عبد بداي( يحمل 

الرّحه( حيث تع.لا مكائن ال.حين الى بيته عدة قديمة ل.حن الحبوا تسمى )

بسبب ق.ع التيار الكهربائي  الل تلك الفترة ,وكان سلمان متافياَ عن عيون 

أصدقائه و صوصا الشاعر السيد يوسو الكوبع ,لكن ذلك لم يشفع له حيث 

وصل الابر الى مسامع السيد يوسو الكوبع لينظم هذه المداعبة التي التالو 

 من وصو للمعاناة:

ظنه أوكعد حل ارحينه        بالقصور اصب  دويهن زينهطاح ح  

 

 الرّحه تدري اشوكا  دمتها انتها    طلعا وراتب تقاعد حّصلا

 سته وثالثين عـــــــام الها مضا       من اربعه و مسين من ن.ينه          

 

 وبعد هالمده دعيناها احتياط             لمملكتها رجعا ونفة البالط

 لميده وحدر منها السماط      وبدت تنشدنه اعلى ماضينهانتصبا ا

 

 الرحي الزينات للحظهم عدل             يح  بيها اشعير وت.لعه كحل

 مثل ابو داود سلمان النفل                من يفر بيها وينود   اشزينه

 

 جية ديري احذاه وصفرية شنين     والفصم تلكاه ايزود اعلى ال.حين

يبو حة الحنين            ويّه من كثر الدوي اماوثينه يا را بيتي  

 

 عاصفة صحراء سماها العدو            المدن والمعدان شملا والبدو

 كبّرت وياها عاصفة )    (               والفار للزاهدي امسجلينه

**** 
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السعدون ـ يرتب  الشاعر حافل محسن الع.ار بصداقة وثيقة مع الشاعر كمال 5

وكان األ ير يسكن من.قة )الحدّه( في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق 

الشيوخ,وهي من.قة تشتهر بمنتوجها الوفير من التمور,وبعد انتهاء احد مواسم 

جني التمور,أرسل الشاعر حافل الع.ار البيا الشعري التالي  معاتبا فيه صديقه 

التمر كهدية له : كمال السعدون لعدم ارسال األ ير كية من  
 

 تضل اعيونه اعلى الدرا رابين

 والجنــــــه ابهذيا الدار رابين

 لون ضحكه ألي ويسحاق رابين

 جاوده التمر بجياس اليه
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األستاذ والشاعر الكبير)عبد الواحد الهاللي ( وهو من شعراء مدينة ـ 6

منهم الش.رة اال ان تواصله المستمر مع شعراء سوق الشوخ جعله قريبا 

,ويحتفل بعالقات طيبة مع الجميع كما ان له مساجالت كثيرة وفي مواضيع 

شتى , وقد أصيب بداء) السكري( في بداية السبعينيات ولعدم توفر مادة 

)األنسولين( في ذلك الوقا فقد نصحه األطباء من تناول مادة)الجا( ,ويبدو 

د ول الى مداعبة ان هذه الحكاية كانا المد ل الذي اراد منه الشعراء ال

 صديقهم للتافيو مما يعاني منه:

فضلك كون اس.ره أبحبر وصفه              

صحايو تنملي ابتعبير وصفه                 

ال.بيب انصو ابيوم ان.اي وصفه                

جا علفك عرف نفسك دنيه                      

 

المله صال  الحثيل               

مد لك عالذي للكون يرعه                                           

وفي وعندي جساره و وب يرعه                                       

المثلك موب جا وشعير يرعه                                            

صفيا انته وبو ازنيهر سويه                                               
 

المله ياسين الكربالئي الرادود                 

 

شريو وتعتني ال.يبه وجتك                                

حسافه العلّه الغيري وجتك                                  

مهنه ابابزة اشعيري وجتك                                    

لا كوت الم.يهعوافي يالك                                      
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سكنا ارض الجنوا اوعفا  الي                         

وأجل الجا يواحد حيل  الي                  

مثل طبع الدب  هالعلو  الي                 

اليكلك هوب توجب بالثنيه                    

   

أ وي انته بشعوري أحة وشعار                    

وعلى افراكك اقفي كما وشعار                        

جا اكلك يصاحب صار وشعار                          

علو منعوت الك واكله هنيه                                  

 

**** 

ـ للشاعر المعروف الشيخ ثامر الحموده عالقات واسعه مع الشعراء  اصة ومحبي 7

ن ,وكثيرا ماكان يلتقي في ديوانه الشعر الشعبي عامة, وكذلك مع الناس األ ري

العامر ليال ونهاراَ بالضيوف الذين يقصدون فيه ال.رفة والروح الشفافة ,وكان من 

بين هسالء الشيخ احمد الفرطوسي حيث افتقده الشاعر ثامر الحموده ذات مرة  بعد 

اا ان طال البعد بينهما فارسل له هذه األبيات الشعرية من )الموال( وفيها من العت

 والهجاء والنكته وهذا مايتوفر في شعره دائما:

 يسرالشبه نسيم ت حين التمرطرواي 

 واليوم منك لفه طارب بعلم يسر

 ياساعه اشوفك واكول ابتدل عسري بيسر

 من حيث يكضي العمر بمواصلك وديا

 وجروح كلبي بجفاي تعفنا وديا

 ياما وياما كتب وطروب الك وديا

 ((* يسر اشتم ابوصالك مانيشحيا لي  )) 

*  يسر /اسم جد الشيخ احمد الفرطوسي          
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وهنا يأتي الجواا من الشيخ احمد الفرطوسي   

 يرتع  جسمي يثامر من يمرلك طري

 وياي كونه يص  وديا اكضي طري

 روحي رسولي ندت كل ساعه اكلها طري

 للمجد شوفيه افديه بالكلب والعين

 ونفسي ودليلي لكم وبكل وكا والعين

 ) العود : والده(من تشتم العود ماأحرج تره والعين                    

 ))أشعل تراني وحياتك كل عتيا اوطري((

الشيخ علي الشحتور رحمه   من رجاالت الدين األجالء في مدينة سوق  ـ 8

الشيوخ , كما ان له القدرة على كتابة الشعر و صوصا األبوذية رنم عدم 

,لكونه رجل دين وجّل اهتماماته  باألمور الدينية ,لكن  اهتمامه بهذا الجانب

ذلك لم يمنعه من تنفة الشعر فكتب ذات مرة الى الشيخ جعفر الشيخ حيدر 

: البيا الشعري التالي  
 

 اريد أكتب لعند الترف بيتين

 الكاطع من شديد الحيل بيتين

 سكم بستان صدره وحمل بيتين

 وأنه الناطور ومدّري عليه

 
لشيخ جعفر الشيخ حيدرفأجابه ا  

 

 منهم هم البكلبي عالتين

 ومن وجد الترف زايد عالتين

 سفيه الحاطك تن.ر عال تين

 تالصه بوي أبو نفة الدنيه
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ـ بعد ان رحل انلب اصدقاء ثامر الحموده من دار الدنيا, ولم يبق منهم اال 9

  لو ,عند القليل , جلة ذات يوم في ديوانه ولم يكن معه اال صديقه الوفي المال

 ذلك كتب الى الشيخ احمد الفرطوسي شاكيا من فراق احبته وب.ريقته الااصة :

 

 مال الليالي افردتني ولعد حيلي سبا  

 ابجور حكما وفاعيهه عليه سبا               

 حتى المنازل عفتهه وللسكنهه سبا                 

  لو  ياكب    زمن وياي يمشي                       

 بلي نودهم فتك ما ال منهم  لو                           

 من زلو حضي صفيا اب.ري مال  لو                           

 انه اليهودي وهو صار بركبتي سبا                                   

 

 

  
                           

   ثم اتاه الجواا من الشيخ احمد الفرطوسي:  

 

 دنيا  ي تغدر تره وبكل مشيها  لو                         

 اودار الحليب او كثر بالعايبات الالو                        

 وأللي نودهم مشوا مابعد منهم  لو                              

 والمثل مضروا كالوا للزوم اوطار                                    

 والجان  امل يثامر نبا ريشه اوطار                                   

  نه ارد أوّصيك وبكلبي جروح او طار                                  

 ))دوم احمد   ياي من يضل عندي  لو((                                  

 

**** 
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د,و الل تجواله سأل رجال ـ زار المال داي  ساهي دشر الافاجي مدينة الفهو10

من تلك المدينة عن دار الشاعر السيد يوسو الكوبع ,والذي يرتب  معه بصداقة 

من  الل الشعر والمساجالت,دون ان يراه, فأجابه الرجل .وماذا تريد منه ؟ قال 

الشاعر المال داي  اتمنى لو عندي قاذفة لقصفا بيته بسبب هجاءه لي دائما, 

سمعه الى السيد يوسو الكوبع ,عند ذاي بعث السيد يوسو وهكذا نقل الرجل ما

 له بالموال التالي :    

 من جور الوياي دم دمع البيابي دشر

 اب.ارف العين ياحظي المصدّي دشر

 دفت  جناحك على درا السعاده دشر

 بعلم التعاسه اتغدي الفارابي لوبن رشد

 نفّرت ربعي وظل عكلي باليه رشد

 لي اعلى بيتي دشرماشفا داي  ابيوم ال

 يتهدد ابقاذفه  جـــــن  نه كاتل دشر

لكن الرسول بينهما ابدل الرباط ليكون)) يتهدد ابقاذفه نعله اعلى صفحة دشر((        

دشر /  فهو جد المال داي    اما              

هنا ثارت ثائرة المال داي  وهو يدعي وبسبب لونه األسود , ان جده الصحابي     

الذي استشهد مع األمام الحسين)ع( ويحتا كيو يسب السيد يوسو جده, )جون(( 

 فيرسل له البيا الشعري التالي:

       ويقصد به عقيل بن ابي طالب وهوالنسابة العربيألك جد الجميع الالك ينساا /     

    اوت.يع البالرمل  بالليل ينساا     

المثل جدي ييوسو صدي ينساا            

ساللة جون ابو أرياح الزجيه              
هنا يرد السيد يوسو الكوبع مستنكرا من المال داي  ادعائه باالنتساا الى الصحابي)جون(:     

 ابنارالمثلك أحفرله وفيله

 اهنا يالماوفه للي وفيله

 مو جون )ابرهه( جدي وفيله

 استارثته وأجيا أمغير اليه
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كثير من القصائد في النقد السا ر ـ لشاعر المعروف ثامر الحموده ,كتب ال11

,الى جانب األلوان األ ر  في الشعر الشعبي ,وتلقى القصائد التي يكتبها 

أستحسان الناس فتحفضها .وتصب  تلك القصائد فاكهة المجالة رنم ماتحمله 

من النقد الالذع في بعن األحيان للمجتمع والناس .وفي القصيدة التالية يوجه 

عرفة في األشياء وهونير ذلك . كتبها  مااطبا فيها )عايد( نقده لمن يدعي الم

وهو احد ابناء عشيرته, عندما د ل ولده )جميل( الى الجي  وادعى معرفته 

بالسياقة ,اد  ذلك الى تح.م سيارة صديقه العسكري, فأتاذت اجراءات رادعة 

 بحقه:

صارمضا مده يعايد ماتودي أ بار         بشرني ابجميل أشوكا سايق   

 

*** 

 شوكا حصل اجازه من مدير السير     وصار ايسوق سرعه وأسرع من ال.ير

 عسى امباري ابهل مهنه وشايو  ير    أوبعد جم يوم يمسي انشا   طيار

 

*** 

 او ذاي الوكا نصب  بيه معتزين       اونا ذ كاس بأسمه على الغربيين

ين( بالنسبه لجميل حمارأفتارت روسيا جي منها ) كاكارين(       او)كاكار  

*** 

 جميل الجابته حالا عليه وبة       الماعنده ولد مثله  سر وافلة

 وبعد من زينوا راسه وبقه املة  النوا ايزيد علمه وا ذ عنه ا بار

 

*** 

 النوا ايجيك علمه راجب الصاروخ        ويكدر للم.ي ابعلمه يسوي اجروخ

يبيضون الوجه بعلومهم ش.ار  تعدوا)ماركوني(  وب عدنه افروخ       

 

*** 
 كاكارين : هواول رائد فضاء روسي )يوري كاكارين(

 ماركوني : ماترع اجهزة األتصال والراديو 
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الشاعر الشيخ م.را الحاج طاهر السعيدي من جيل الشاعر ثامر ـ 12 

الحموده الشعري وله نفة النم  في كتابة القصيدة الهادفة وبالنقد السا ر ايضا , 

كتب قصيدة شعرية يصور حاله وحال نيره من الشيوخ بعد ان سحبا منهم 

الحكومة األ تام)الجابات(,أرسلها الى الشاعر حمدي الحمدي والشاعر ثامر 

 الحموده:

  ذوا جاباتنه وفاهين ضلينه       وهاي من الجليل  انكتبا اعلينه

 

**** 

هاي دورتهن ذواجاباتنه الحلوه كتابتهن        وتعجبك يحمدي ب  

 علينه اتكلفا بفلوس صنعتهن      ومن راحن بعد محد يمر بينه

 

**** 

 

 اشك زيجي اعلى جابي واصب  ابغداد  هيبه واليشوفه ايّضيع المشراد

 كل الايل بالظلمه عليه تنكاد               كحيل وال اظن مثله ابنواحينه

 

**** 

 

عل بيتي انهجم جي راح ناطوره نه ويالعيال النه اصبحا كوره             ي  

 عليه نل.م وسوينه الل.م دوره                وأريدنك يثامر تجي اتعازينه

*** 

 

 اتعازينه وتافو ونة المرحوم           وحة شهر الفكدته بيه شهر ميشوم

 صدكني اظل طول العمر مندوم         اسبانه )الجاا( جان ايضب برانينه
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 جاري كريم الحسيني أض.رته الظروف ان يذهب الى الكويا ـ  الشاعر المال 13

م.لع الستينيات ,وعمل صاحب دكان في تلك الفترة في البادية , وذات مرة 

وعندما كان يتناول طعام الغداء جاءته بدوية مبرقعة وطلبا منه كأس من 

ا له الزبادي)الروبه( وقد رفعا البرقع عن عينيها , فمد يده وناولها بيضة ,فقال

 مادهاي ؟ اريد )روبه(  فرد عليها:

 عينه بال كحل سوده من الرا

 هما وشعوري انفكدت من الرا

 تريد اكالص ياصاحب من الرا

 كما وان.يا بين ابال وعيه
 

ـ عاب الشاعر راضي كاظم الغزي فترة من الزمن في مدينة الش.رة,بحكم 14

ترة  من معاناة عمله الوظيفي, و الل سنين الحصار ,ومارافق تلك الف

وصعوبة في الحياة بكل مت.لباتها , حصل ذات مرة ان اض.ر السكان في تلك 

المدينة الى جلب الماء من النهر الى البيوت  للع.الت المتكررة في شبكات 

 المياه,فكتب الشاعر  الد عبد الحسين متسائال:

 تدريني ستر للناس وذره

 ولوج الظيم وذره بأثر وذره

ز اشعير وذرهرضيا أنذاي  ب  

 ترضه الماي انكلنه بديه
 

 وهنا ير  الشاعر راضي كاظم الغزي البد من الرد على هذا التساؤل :

 

 اذا انته رضيا اتصير جّنه

 نكال الماي مثل العسل جنّه

 كبل جانا حريم اوزلم جنّه

 الحمد هلل تساوينه سويه
**** 
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ي التالي الى صديقه ارسل الشاعر المال صاحب الشيخ جعفر  البيا الشعرـ 15

 الشاعر المال صال  حثيل الحربيه,يشكو فيه حظه العاثر فيقول:

 

 وزن مثقال اللي وللغير ب.ين

 دهري وسيو اله بالكلب ب.ين

 صعد كل حل وحظي نام ب.ين

 اوصار من الجبال اعليه ميه
 

 فأجابه الشاعر المال صال  الحربيه قائال:
 

 عالمك دوم تشجي الضعو والحال

نك يروح العوز والحالمتى ع  

 كلا مثقال وزني صار والحال

 على نيري تزود القاط ميه

**** 

 

ـ نقل الموظو في المالية نني عبد علي السنيد الى قضاء الجباي  وهو 16

المعروف في نزاهته ,وقد اتاه ذات يوم الشاعر مجيد جاسم الايون في طلب 

ذا البيا الشعري:,ولكن نني السنيد لم يلب له طلبه,فأرسل يهجوه به  

 

 الحديد ايلين وأبن اسنيد ماالن

 من شاف الليالي علي ماالن

 شحي  وال يقــــدم يوم ماالن

 حصوة كربلــــــه ودّوه اليه
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 وعندما وصل هذا البيا الشعري الى مسامع المال صال  الحثيل ,كتب يقول:

 

 لذيذ العي  اليه اليوم ماهان

اناو أر  المعروف واألنصاف ماه  

 تلـــــوم الناس ببن اسنيد ماهان

 حريل ابواجبه ابحك الرعيه

**** 

 

ـ الشاعر السيد عبد الصاحب السيد ادرية الده  من الشعراء الذين كتبوا 17

بالنقد السا ر بالشعر العامي , فضال عن كتابته الشعر القرين ,وقد امتاز هذا 

ما انه من اصحاا الشاعر بالقوة العضلية التي اصبحا حديث ال رين ,ك

ال.رائو,وذات يوم عندما كان الناس يعتمدون على )السقاّ( في ايصال الماء 

لبيوتهم من نهر الفرات,حصل  الف شاصي بينه وبين السيد عبد الصاحب 

الده ,فأمتنع السقاء من ايصال الماء له,وحصل ان  شاهد السيد عبد الصاحب 

ل فيها , مما حدا به ان حمل الحمار حمار السقاء متوقفا قرا الدائرة التي يعم

والقرا المليئة بالماء على رقبته وصعد به الى اعلى البناية وتركه هناي 

,وعندما  رج السقاء لم يجد حماره ,فأ بره الناس بالحكاية ,عند ذلك كان البد 

من الصل  مع السيد عبد الصاحب الده  حتى يتم انزال حماره لمواصلة عمله 

,فكتب احد القصائد مستذكرا هذه الواقعة في احد مقاطعها  ,وفعال تم ذلك

 وهويندا حظه:

 

  نه المثل بيه انضرا    شيل الم.ي وفوكه الكرا

 اكعد واكومن بالدرا    ارتع  وأعثر با.اي!!

 
**** 
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ـ  اشتر  الشاعر حمزة عباس الفرطوسي كمية من الشلب قدرها )من(  أي 18

اعر المال عبود ومرت فترة من الزمن كانا فيها .كغم وأودعها لدىالش75بمقدار

الكمية قد تمزقا اكياسها وتبعثر قسم منها فأ ذ الدجاج يلتق.ه ,فكتب المال عبود 

 الى حمزه ي.البه بأ ذ الشلب ألن الدجاج اكله, فأجابه الشاعرحمزه يقول:

 

 )كالماَ(الصاحب لو بغه يا ذ كالمن          

 يتعذر عذر واض  كالمن

 جك هافي الذمه كالمندجا

 العذر انكة من افعال الرديه
 فأجابه الشاعر المال عبود يقول:

 وحك من ايد الصحه والمان

 بيدي اجمع بالم.شر والمان

 دجاجي الكله مغ.ه والمان

 جّربنه مغاطيكم رديـــــــــه
ساء الى عند ذلك تكتم حمزة على جواا المال عبود لئال يعلم الشيخ بدر فيعاقب حمزة ألنه ا

 اوزان البو صال 

**** 

ـ  الل السبعينيات كان الشاعر جادر المال عبود قد أقرض الشيخ داود مبلغ  19

مائة دينار ,وقد مضا فترة من الزمن احتاج فيها الشاعر جادر الى المبلغ ولكنه 

لم يست.ع م.البة الشيخ حياء منه ,ففكر في حيلة هي ان يأ ذ مصونات زوجته 

د  الشيخ لبناء دار له بالمبلغ ,فأنتبه الشيخ الى هذه الحيلة بحجة رهنها ل

 وسلمه المبلغ ,وكان الحاج جبر عالوي حاضرا فااطب جادر قائال:

 

 حالة الرجل من يثكل عياره

 والي.لق على الصاحب عياره

 تقديم الذهب منك عياره

 تريد ات.الب ابحجه قويه
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تي دارت بين الجي  األمريكي والجي  اطلقا كلمة )الحواسم ( على المعركة الـ  20

وما اعقب ذلك من اعمال سلب ونهب  2003العراقي والتي انتها بسقوط النظام السابق عام 

يند  لها جبين األنسانية , فقد طالا ايدي األشرار كل مرافق الحياة وجميع الممتلكات العامة 

ر حسن السيد عاجل  ينتقد والااصة وقد سمي هسالء األشرار )الحواسم ( وهنا نجد الشاع

هذا الواقع المر, فيهجو حتى نفسه . رنم ان يده لم تمتد في يوم ما الى المال العام أوالااص 

ورنم ان الحياة وصعوبتها اض.رته الى بيع داره والسكن في ارض اشتراها وقام وبصعوبة 

 بعة افراد ببناء نرفة واحده بمادة   الحجر  ليسكن فيها مع عائلته المتكونة من س

 حواسم

 

 ق.عه امحوسمه وبالحجر مبنيه    وحجرها ابين لك.ته من الاميسيه

**** 

 لك.ا الحجر بيدي اوشيديا البيا  وألو شغله حواسم بيها انا  ليا

 التسأل بعد وتكلي اشسويا             ماي اوكهرباء هم موب رسميه

**** 

حجر وتدلي المتيهينق.عة امحوسمه وأكبال البروتين         مبنيه اب  

 ما أدري ياوتي مال يامسكين            البد مايجي وهم يشتكي اعليه

**** 

 معذور امن احوسم ومن اشيد الدار      مليا اود ا من شغلة األيجار

 سبع اطفال عندي والوكا ندار          اويوميه نراضي ابكتر يوميه

**** 

يا رايي وحوسما صهرياعود انه ارد احوسم كلا بالتدريا    ماجد  

 الشده التمرني واليمرني الضيا           تجار اصبحوا كل الحراميـــه

**** 

 انه ناذر نذر من يرجع الفرهود    اريد اكعد النوا على السريع اكعود

 الهندي اليمرني ويرد لهله اردود      كرواتي اجيبن شـــــــرط  ليليه

**** 

اروحن للسريع وارد اضل نادي    اذا صارت صدي وتحقق امرادي    

 وبدربي امرن واطري العادي          وبأم اعنيا أمر كل ساع دوريه

**** 

 النوا  نه من  احوسم ارد احوسم زين     وأزي  الفكر كله وأرد اوفي الدين

 ابيع الق.عه هاذي اليم البروتين                  وأسكن من.قه ماتعرف البيه
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يوسو الكوبعي مضاة ماء صغيرة علىال.ريق بين الناصرية ـ كان للسيد  21

والفهود وقد بنى له كو ا بجانبها حيث توجد لديه ق.عة ارض يقوم بزراعتها 

ومر جادر المال عبود في طريقه الى الناصرية فشاهد الكوخ وكتب الى السيد 

 الكوبعي مازحا يقول:

 اشبعدي ياشريا الروح شكصاي

 ا شك صايابعدي عني الوكا والوك

 يبو ناصر شفا بالاي  شكصاي

 كلا يمكن الح.وا كاوليه
و جاء ذات يوم الشاعر السيد يوسو الكوبعي الى ناحية الفهود بعد ذلك فلم يجد  

صديقه الشاعر جادر المال عبود في مكتبته الصغيرة ,حيث كانا مقفلة وقد ناما 

 ببابها بعن النعاج والماعز ,فكتب الى جادر يقول:

 بيه الثنيه المحل ونعاي  أقفرت

 صاول وهوب بيه ات.وف ونعاي

 ماتسواب وأبجي عليك ونعاي

 جنيحه ان رحا وان رديا اليه

**** 
ـ اثناء مرض الشاعر الحاج جبر عالوي ذهب الشاعر جادر المال عبود  22

 لعيادته ,وأرادأن يمازحه ليافو عنه معاناة المرض فقال له :

 يهيا الكلب من يذكر ربابه

 شلون ايعوف عشه اللي ربابها

 استاهد كبل عندي ربابه

 توكلها كبل متموت اليه
 فقال الحاج جبر عالوي:

 دمعتي التلمني من اهلها

 وروحي السكم صاير من اهلها

 أعرفنك يجادر من اهلها

 الربابه..وجفك عليها البديه
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ـ رفع ذات يوم  مدير تقاعد ذي قار سماعة الهاتو على مالحل تقاعد  23

., ي.لب منه الرد على البيا 198الجباي  المدعو شاطي معلّك  في العام 

 الشعري التالي :

 يغصن البان ياركبة نزاله

 راسي الشيب من عندي نزاله

 الشعر والشاعر ابوصفك نزاله

 عجز حتى الشعر واعتذر ليه

 
وكانا موظفة البدالة تسمع تحاورهما ,فااطبا مدير التقاعد قائلة له : ذ ردي 

 على البيا قبل ان يأتيك رد صاحبك  شاطي معلّه ,

 

 نحلّه ويصب  مالبل نزلنه

 وكضينه الليل وياهم نزلنه

 تكول الشيب يانالب نزلنه

 أنه من الزنر طالع شيب بيه

 
ثم قام مدير التقاعد بأ بار مالحل تقاعد الجباي  شاطي معلّه برد الموظفة 

 المسماة )نوره( فأجاا شاطي يقول:

 

 ليحب عاي  عدل حل بيهمدام ا

 المالبل ينوره ايصير حل بيه

 اذا من زنر راسا شيب حل بيه

 اب.ن امي وأحسن شيب بيه
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وصادف ان الشاعر جادر المال عبود قد جاء ألستالم راتبه التقاعدي من الجباي  

 فأ بره شاطي وطلب منه الرد على نوره ,فقال الشاعر جادر:

 

 هكبل راسي الكلب شيّب وحل بي

 وطريجي اشما امد شوفي وحل بيه

 ينوره الغزل متالبل وحل بيه

 ورث  اله سابع جد اليه
 

 وسمع السيد مولى بالموضوع ,فكتب الى جادر بيتين من األبوذية يقول:

 

 عرز ماالن للصدمات عوده

 وصعوبه الوكا بعد الفات عوده

 كبل جادر استاد الشعر عوده

 وكلبه ايشيب من هاي القضيه

 

 

 مني باليه مرض  ينحال الجسم

 على سري األبد للغير ينحال

 المالبل ينوره الغزل ينحال

 وأنه حتى الغزل راح من اديه  
 

 

 

**** 
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ـ كتب الشاعر ثامر الحموده المعروف بنقده السا ر وكتاباته المميزه والتي  24

عه يغلب عليها دائما طابع الهزل والدعابة , وهو ينتقد حظه الذي لم يكن منصفا م

 مااطبا صديقه الشاعر م.را الحاج طاهر حيث يقول:

 كتاا البيه تواسيني وصلّي

 وعسى ماينك.ع منك وصلّي

 الحمد هلل صرت صايم وصلّي

 والجن طيحة الحل ذيا هيّه
 فأجابه الشيخ م.را قائال :

 زمانك  وب بأول فال حظاي

 وعسه ماينشو من الماي حظاي

 انجان انته يثامر طاح حظاي

 ل وال توفيا اليهانه الح
 

 وعندما تناهى البيتان الى مسامع الشاعر هالل الحسن كتب قائالَ 

 عسى ربكم بليلة كدر حظكم

 وعسى ماينشو من الماي حظكم

 انجان انتم ياوتي طاح حظكم 

 انه الثالث ونسلتنه سويه
وعندما وصلا األبيات الشعرية الى مسامع الشاعر السيد عاجل نعمه الحسيني 

 ضا الشعراء الثالثة لندبهم الحل,قائالَ كتب معتر

 ن.اكم نرز موب ابترس حظنه

 ايتدفك دوم المانشو حظنه

 المثلكم مايكول  طاح حظنه

 فلك وندار وتساوت سويه

**** 
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ـ  ذهب ذات مرة الشاعر حمد ابراهيم الزركان الى دكان صديقه الشاعر  25

لشعراء سوق الشيوخ حمدي الحمدي والذي كان دكانه بمثابة النادي المفضل 

حيث يلتقون فيه على الدوام , وقد شكى الشاعر حمد الزركان لألستاذ حمدي 

الحمدي من األلم الشديد الذي يعاني منه بسبب مرض)البواسير(فقال له األستاذ 

حمدي الحمدي ان عالج هذه الحاله بسي  ,وهو ان تغمة كمية قليلة من الق.ن 

 المكان وستشعر بالراحة بعد ذلك ,بقليل من النف  وتضعها في نفة 

وعندما عمل ذلك الشاعر حمد الزكان لم ير  طعم النوم من األلم الذي تضاعو 

 عليه ,فعاد عند الصباح ليعاتب األستاذ حمدي الحمدي على هذا المقلب قائال :

 

 برّشك ماطفا ناري ونف.اي

 وربك صّوري كامل ونف.اي

 ك.نك مانفع علتي ونف.اي

 زاد األلم بيه يحمدي النوا

 
 ثم قال :

 منهو الشفه من ادواكم وشعله

 صيا الغير أسبّنه وشعله

 اولع عود شااطه وشعله؟

 و لي النار بيه اتضل سريه    

 

 فرد الشاعر حمدي الحمدي على الشاعر حمد الزركان قائال :

 لية الذنب ذنبك بل ذنب من اراد لك الاير والصحة        

 

**** 
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اء سوق الشيوخ الجلوس عصرا في الكازينو الوحيدة في ـ اعتاد شعر 26

المدينة,وأ ذ ي.ول بهم المقام الى وقا متأ ر ,وكان من بينهم الشاعر حسن 

السيد عاجل وبسبب هذا التأ ير حصل هناي  الف بينه وبين زوجته .ويبدو انها 

ين المته علىذلك ..وفي اليوم التالي نهن مبكرا وهو يااطب زميله الشاعر حس

 الركابي قائال :

 كوم يحسين الركابي امشينه             اف يحجن والحجي ياذينه

 

 كوم يحسين الركابي ابروح ابوي    هنّه هاأليام اكو عدهن شكوي

 موب عذري عود ربعك ع.لوي       انته تالل والشتايم بينه

 

 هذا عصر النسا موعصر الرجال        وأحنه م.رودين يمكن المحال

 يه بالشارع عكب ذاي الدالل        أويـــــــن نلكه وادم أتلفينهانت

 

 انه هاأليام اكو عندي حــــرا             عالكه ونيرانها كل سا تشب   

 هاصعبها عليّه للبيا من اطب          مثل اليشوف المنيه ابعينه
في الكازينو , اطبه  وفي اليوم التالي وعند عودة الشاعر السيد حسن السيد عاجل  للجلوس

البعن ممن  استنكروا عليه القصيدة رافضين العودة المبكرة..ومراعاة شعور الزوجات  

 قائلين:             

 الشاعر حسين الركابي:    

 اليسيد التاوف بينه           مانبــــــــــ.ل كعدة الكازينه

 مانب.ل ان حجن والماحجن     ومايهمنه النوا حتى لو بجن

 هنّه لو ماأحنه جاماعرسن      نشمه جنه وبيهن انغشينه

 

 الشاعر سليم جبر السعداوي

 

 ياألو وسفه على ايام الشباا    لصينه العمر كلّه بالعذاا

 لي  حظنه دوم نايم بالتراا   أحنه عند الباري اشسوينه؟

 

 



 325 

 الشاعر احسان صافي العسكري

 ن اسد وبنل العرين نه بعد اليوم ماأضعو ولين       ارد اصير

 للفرن ماروح  الودي العجين         كافي من هذا الحجي ملينه

 

 الشاعر السيد بشير الغالبي

  نه حظي وقسمتي من الزنر عوي    مرتي اتحاسبني جن هيّه ا وي

 شرد اكول اعليه ورطني ابوي         كال بتنه وهـــــــاي منه اوبينه

 

محسن الااقاني ليلة جميلة في بيا صديقه ـ بعد ان قضى الشاعر صباح  27

الشاعر عبد كرافة الكوبعي والذي يسكن قرية الكوبع ,اكتشو في الصباح ان 

كلب المضيّو قد ا ذ ) نعاله( ف.الب المضيّو قائال له : اريد )الحك( حسب 

القاعدة المتبعة عندكم في مثل هذه الحالة,وبعد عودته الى اهله في مدينة الفهود 

 له الشاعر عبد كرافة البيا الشعري التالي : .ارسل

 بالباشه اشيفيدي كثر نعالي

 بالحك من نريد الحكم نعالي

 )األبكع(لي  ياكل شسع نعالي

 وتري ذ ري يبو نفة الدنيه
 فأجابه الشاعر صباح الازاعي قائال  

 اتضحلي ابلية وسوسلك ومالك

 ألني كيّة ابقولي ومالك

 ومالكاذا هذا ســـــــره الكوبع 

 انتها ودياركم تحرم عليه                           

    وذات مرة اجريا عملية ق.ع النسل لزوجة  احد الشعراء ,فأستغل الشاعر 

       المال مهدي الشيخ علي الحسيني هذا الموقو ليرسل له هذا البيا الشعري:
 

ييصاحب التظن لحظات نسالي       اوعلى درا الموده وياي نسال       

 شفا ازمة سكن واك.عا نسالي      ونسيا من النبي هذي وصي
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  الكلمة األ يرة

القار ء العزيز/ بعد ان تصفحا هذا الكتاا الذي بين يديك ,والذي بذلا فيه 

اقصى الجهود ألظهاره بهذه الكيفية ,فقد عملا جاهدا وقما بجوالت كثيرة حتى 

ن ,وضاع الكثير منه  ملي ان تكون است.يع لم هذا الشتات الذي بعثرته السنو

عين القار ء راصدة للجيد منه, نافرة لأل .اء والتي اتمنى ان تكون قليلة 

قياسا لهذا العمل المضني حيث اعتمدت فيه تعقب المعلومة الصحيحة والنافعة 

 وأتااذها من عدة مصادر :اتمنى ان اكون قد وقفا لذلك 
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