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 !!الصواب من أجل هايكو عراقي على جادة
 

لمرات عديدة ترددت أن أفصح عن رأيي وأخيرا سأقول بعد أن وجدت هذا االنحسار والتراجع 

واالبتعاد عن جذوة ذلك الوهج الذي استهوانا لفترة وما كنا لها موقدين لعدم درايتنا نفخ الروح 

 فيه!

ذاك ولنا هذا هايكو ولقد توارد في ذهني بعد أن وجدت بأننا لم نضع أيدينا على مكمن الخطأ في ق

ال وما يتسبب عنه نزوح كثيرين من قرائنا ولسبب واضح وهو بأننا ابتعدنا كثيرا عمن سبقنا في 

هذا المضمار وبمراجعة ما كتبناه سابقا وما أطلقنا عليه هايكو يتبن لنا مواطن الفارق الجلي لما 

أطرح  ددة عربية كانت أم اجنبية وهناقاله صناع الهايكو الحقيقيين القدماء والحاليين في أنحاء متع

سؤاال ضروريا: هل نتوقف أم نستمر؟  وإن أردنا أن نستمر فهل نستمر على نفس النهج من دون 

أن نأخذ باالعتبار ما تتطلبه قصيدة الهايكو ؟ وباعتقادي إن االستمرار بهذا الشكل يعني دق آخر 

ن بعض الكتاب في بلدان عربية ومنها العراق مسمار في نعش هايكونا وال أقول الهايكو العربي أل

أيضا   قد بنو لهم صرحا متميزا في هذا المجال وال بأس من محاولة ما انجزوه من تراجم لشعراء 

يابانيين وأجانب. وحسب معرفتي أن هناك كثير من الشعراء العرب قد أسهموا في اغناء قصيدة 

 لي:الهايكو وعلى سبيل المثال ال الحصر أورد ما ي

من العراق الشاعر والناقد عذاب الركابي المقيم في مصر حاليا وهو صاحب تجربة وأول من -1

كتب قصائد هايكو وله دواوين عدة منها ديوان رسائل المطر وديوان ما يقوله الريح ويصف شعر 

 الهايكو بقوله هي لغة كونية آسرة لغة اللغة وخيال الخيال وجمل تضئ بال حدود.

 

 ن ديوان رسائل المطرمقتطفات م

 يمنحني

 العصفور حنجرته

 بأغنية حزينة

 على شباك عاشق

 يستقبل

 الليلك الحزين

 

 شجرة الزيتون

 من عراك الديكة

 تتكاثر الثمار

 

 ومن ديوانه ما روتها الريح

 لو سألت الغيمة المآلى

 بأعذاق المطر
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 أن تفسر غضب النجمة

 

 بلون شاحب

 تسخر

 السنونو الناحلة

 

في مكان آخر حول قصيدة الهايكو هو مخلوق لغوي يتنفس رائحة الخبز ويخشع  يقول عذاب

 لنصاعة بياض الورق.

تحدثت عنه مجلة الرافد الصادرة عن دائرة الثقافة واألعالم في أمارة الشارقة وعن مجموعته 

عالم ألرسائل المطر باعتبارها تجربة رائدة لهايكو عربي علما أن الجهات المسؤولة عن الثقافة وا

 في العراق ال يعنيها هذا األمر.

 مختارات من شعر الهايكو الرصين للشاعر المصري أدهم الصفتي : -2

 اليد التي صافحناها

 تلوح لنا

 من بعيد

 

 أصابع رطبة على البطن

 ظالل على الحائط

 ربما شمعة

 

 تلمع األعين

 في حضرة

 األرملة

 

 الطفل الراكض فوق سقفي

 يزداد بدانة

 كل يوم

 

 ؤذن الفجرم

 يرتعش صوته

 من لسعة البرد

 

 كيف تتفتح الزهور

 في مدينة

 بال ربيع؟
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 العصافير في الشارع

 تنعى جثة ملقاة

 منذ يومين

 

 الغبار على المكتبة

 التي ورثتها

 يحمل رائحة أبي

 

 الرجل الجائع

 يستطيع أن يفهم

 مواء القطط

 

 القط الذي يموء ليال

 تحت نافذتي

 ماذا يريد أن يقول؟

 

 قط الشارع العجوز

 ما زالت نظرته

 ترجفني

 

في السودان نادي الشعر السوداني الذي تديره الدكتورة عائشة موسى السعيد والتي أنجزت  -3

ترجمة كتاب الفصول األربعة من اإلنجليزية وهي مختارات من شعر الهايكو وأن الهايكو الياباني 

الطيب صالح تحدث فيه أساتذة وشعراء أخذ حيزا بنادي الشعر السوداني في ذكرى الكاتب 

سودانيين عن الحالة الجديدة والتي أطلق عليها )جيل أولياء( وتطرقوا خالله إلى أنتاج أغنيات 

من بيت واحد في الطريق تتكون من بيت شعري واحد على شاكلة الشعر الياباني القديم ) الهايكو 

.) 

كو يكتبه شباب وشابات يتحدثون عن الزهور في سوريا النادي العربي للهايكو عشاق الهاي -4

والطبيعة والطيور والفراشات ويحلقون بجمال الفصول األربعة  وهناك طبيب أسنان هو سامر 

وتعرفت عليه عبر  2003زكريا يدير مجموعة من الهايكويين يقول جربت كتابة الهايكو منذ عام 

أسست مجموعة  2013يزية,وفي أوائل الترجمات العربية القليلة ثم وسعت قراءتي إلى اإلنجل

الهايكو في سوريا هايكو عربي جدي حقيقي من وسط مجموعة من األصدقاء ولم يتوقعوا أن 

ينجحوا هذا النجاح في زمن قصير ويبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية اآلن نحو خمسة آالف عضو 

 خالل عام ونصف .

والقاص محمود الرجبي وهو يرى أن الهايكو في األردن النادي العربي للهايكو يديره الشاعر  -5



9 
 

هو قصيدة اللحظة والتقاط المشهد الذي ال ينتبه له العابرون وعندما يقرأ أحدهم نصك تصيبه 

 الدهشة فيقول: )يا إلهي كيف لم انتبه لهذا!(

من المغرب الشاعر أبو الفوارس عبد العزيز يقول: ارتأيت أن أخوض التجربة من منطلق  -6

ليد وليس من باب المغامرة بل من منطلق الدهشة وعلى أن كل ما هو أبداع إنساني راق ليس التق

ال يتطلب لغة اكاديمية محضة بل يتطلب فكرا إنسانيا فطنا يتقن القبض على مشهد األشياء بعين 

 العقل وعين البصيرة.

الشاعر  من أعماقمن ليبيا الشاعر جمعة الفاخوري يقول: الهايكو قصيدة ضوئية مختزلة تنبع  -7

 لذلك تأتي محفوفة بالدهشة والفتنة واألثارة.

من لبنان الشاعرة لميس حسون ماجستير في األدب اإلنجليزي تقول: تعرفت على شعر الهايكو  -8

خالل مادة الشعر تحديدا وبعد قراءة مكثفة لقصائد الهايكو باللغة اإلنجليزية والفرنسية ولهايكوات 

راء عرب وبعد دراسة مفعمة انتبهت أن هنالك من يكتب نصوص هايكو عربية مترجمة أو لشع

أقرب منها إلى الومضة الشعرية وإنني اليوم بإمكاني أن أكتب هايكو عربي ال كتقليد للهايكو 

 الياباني.

 مقتطفات من شعر الشعراء الذين مر ذكرهم

 من األردن محمود الرجبي

 أصعد إلى جبال رم

 ائفةالزهور الصغيرة تنحني خ

 قدمي تدوسها فتنزف رائحة

 

 ومن لبنان لميس حسون

 أغصان الداليا

 تظلل ركام منزلنا

 يا للوفاء

 بتالت ملونة

 على شجرة الجوري العقيم

 ما أحن العاصفة

 

 من ليبيا جمعة الفاخوري

 تمرجح أرجوحته الخاوية

 تملؤها الدموع

 والدة الصغير الفقيد

 

 من المغرب أبو الفوارس عبد العزيز

 ا من تخوم مضيئةم

 مروحية سوداء
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 لحر الغرفة

تراجم لشعراء يابان من كتاب الهايكو لمحمد عظيمة والسحر اآلسيوي لمني فريد وتاريخ  -9

 الهايكو الياباني لسعيد بو تراجي:

 موبا –توميتا 

 على كتفي

 تنسج العناكب خيوطها

 ذات غروب في الخريف

 

 تريه آثار البعوض

 فوق ذراعها

 ارد الغفالنالحبيب الب

 

 شووها -كوروياناغي

 ألن المدخنة ترمقني

 كل يوم

 لم أستطع إتمام االنتحار

 

 كييتي أو-هاياشيد

 حتى العين التي ال أرى فيها

 أنظف جهتها

 من بلور النظارات

 

 سووجو -هيتو

 حب ال أعلن عنه

 مرة أخرى

 تتراكم الثلوج فوق الجبال

 

 المعلم ماتسيو باشو

 عاليوم األول من الربي

 أستمر في التفكير

 بنهاية الخريف

 

 مطر الربيع

 متسربا عبر السقف

 حبات تقطر عبر عش الدبور
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 هناك تذكار من إيدو

 يرحل الربيع

 تبكي الطيور

 

 في طنين الزير

 ليس ثمة إشارة تنبئ

 متى يجب أن يموت

 القبرة

 تغرد طول النهار

 والنهار ليس كافيا لها

 

 الخريف

 حتى العصافير

 دو هرمةوالغيوم تب

 

 أيها القبر انحني

 لريح الخريف

 صوت نشيجي

 

 أعود للسؤال الذي طرحته آنفا )هل نتوقف أم نستمر؟(

لقد توفرت لدي بعض القناعات خالل متابعتي لكتابات من ساهم في هذا الباب والمحاولة من أجل 

تثني ب وال اسكتابة قصيدة هايكو بأسلوب عربي أو على وجه الدقة عراقي وجدت بأن أكثر ما كت

ما كتبته أيضا قد اثقل كاهل الهايكو الخفيف وحمله بما ال يطيقه من أحمال وقد تكون هناك أسباب 

عديدة قد ساهمت في هذا الشأن وأول هذه األسباب هو عدم جدية وتقنية النقد الموضوعي لما كتب 

شخص الشاعر وال عالقة من تلك القصائد وإن ما جاء منها ال يتعدى المدح والمجاملة واالشادة ب

بمضمون وسباكة وأصول القصيدة عدا ما بدر من الشاعر  المتمكن جمال مصطفى وضمن 

توجيهات ونقد خجول ال تقف حائال دون التمادي باألسلوب الخاطئ في كتابة قصيدة الهايكو التي 

ل من فيدة لكتعارف عليها العرب واألجانب. ومن تلك التعليقات والتي يمكن اعتبارها هادفة وم

يريد أن يكتب قصيدة هايكو عراقي هو ما جاء بتعليق الشاعر جمال مصطفى حول ما كتبه 

الشاعر زاحم جهاد مطر بعنوان) تحاسين(حيث أشار إلى مكمن الخطأ ولو أنه لم يكن يحمل 

الصراحة التامة بقوله:)إذا كانت الصورة الشعرية قوية ستنجح كقصيدة ال كهايكو وإذا كانت 

صورة الشعرية غير جيدة سيقال عنه هايكو غير جيد وليس قصيدة رديئة لهذا يكون الحفاظ ال

على سمات الهايكو شرطا وإطارا للنجاح في أكثر األحيان وال يكون على حساب األبداع ( أحسنت 

أستاذنا الضليع الشاعر جمال مصطفى ومزيدا من هذه التوجيهات وبصراحة مطلقة حيث تبين 
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استثناء وعند غربلة قصائدنا ال نخرج بالكثير مما تطلبه قصيدة الهايكو بشروطها لنا وبدون 

المعروفة وإن كتابة مائة ما يطلق عليه قصيدة هايكو من دون أن نخرج بواحدة مطابقة للمواصفات 

 هو شيء غير مجدي وعبثي.

جهل  زال الكثير يإن المشكلة تكمن في مدى قبول المتلقي لهذا النوع من القصيد واسمها الذي ال

معناه. كيف يمكننا أن نقنع السامع العراقي إن هذا شعر وهل يمكننا أن نوصل المعنى الخفي وحالة 

الدهشة التي هي العنصر األساسي في قصيدة الهايكو ؟ قد يكون هذا النوع  استهوانا وخاصة من 

ئة ألساس نابعة من  بياأللسنة المترجمة وحركت فينا مشاعر ذات خصوصية معينة والتي هي با

وثقافة تلك الشعوب وعليه يجب أن نأخذ بحساباتنا عند كتابة هايكو عراقي أن ننظر إلى النخلة 

والترعة وصوت الربابة والناي وترنيمات هوسات األفراح واألحزان وإن المشكلة ليست متعلقة 

ت أذناه وصا والذي ألفبكاتب القصيدة فقط بل تتعداه إلى المتلقي العربي عموما والعراقي خص

سماع الشعر المقفى والحديث أحيانا والتطريب واأللقاء الغنائي الذي يحرض ويحفز مشاعره, 

وإننا لآلن لم نستمع إلى شاعر وهو يلقي قصيدة هايكو في الوسائل المرئية والمسموعة بل األمر 

ماهيري يقف في حفل جاقتصر على الكتابة الورقية واأللكترونية, لنتصور مثال بأن شخصا ما 

 ويلقي المقطع التالي وهو مقتبس من أحد شعراء اليابان الكبار فيقول:

 أقف بعيدا عنها

 يبدو أنها ضفدعة

 بالقرب من سلحفاة

 

إنها صورة جميلة وحسية عند قراءتها لكنها سوف لن تنل اعجاب المتلقي الذي ال يدرك كنهها 

بآن واحد وهي المهمة الصعبة في صياغة هايكو لذلك يتوجب علينا أن نكتب ما يقرأ ويسمع 

عربي وعراقي ولو أن األمر يبدو مختلفا لدى صناعه األصليين اليابانيين فالهايكو هي لغتهم 

الشعبية ومجال سجاالتهم اليومية كما هو جار لدينا في مناطق الريف خالل مطارداتهم لشعر 

 األبوذية والزهيري والحسجة.

أخرى مؤثرة ال تقتصر على من كتب الهايكو في صحيفة المثقف بل  هذا سبب وهناك أسباب

تشمل الكثير ممن كتب بلغات تختلف عن اللغة اليابانية والصينية أيضا لكونها اللغة األم في 

 صناعة قصيدة الهايكو

ومن تلك األسباب ومن وجهة نظري غزارة اللغة اليابانية وما تحتويه من حروف ورموز هائلة 

( 26( حرفا واللغة اإلنجليزية التي تبلغ حروفها )28اللغة العربية التي تقتصر على )مقارنة ب

 حرفا وألجل توضيح هذا األمر يمكننا أن نوجز بعض ما يتعلق باللغة اليابانية:

غو( ونهون تعني الشمس المشرقة وتشير  -تتكون كلمة اللغة اليابانية من مقطعين هما )نهون

 ةلليابان وغو تعني اللغ

توجد في اليابان لهجات عديدة فلكل منطقة أو مقاطعة لهجة كلهجة أوسكا ولهجة شيروكا ولهجة 

هيروشيما وأكيناوا الخ , لكن لهجة طوكيو هي الفصحى والتي قررت اليابان اعتبارها اللغة 

 الرسمية.

األخرى.  عن تقسم اللهجات اليابانية إلى شرقية وغربيه وتظم كل منهما أقاليمها وتختلف الواحدة
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 الكتابة اليابانية تكتب من اليسار وإلى اليمين ومن فوق إلى تحت وبطريقتين هما:

 الكتا كانا والهيرفانا وتدخل تحت مسمى واحد هو ) الكاتا(

لقد فرضت القوات األمريكية بعد احتالل اليابان التعلم بطريقة الحروف الالتينية والمشابهة 

ها ) روماجي ( لكنها قوبلت بالرفض من قبل الشعب وتمسك بلغته للحروف اإلنجليزية وأطلق علي

اليابانية األصلية ,هناك مفردات في اللغة اليابانية متشابهة ولكنها تختلف بالمعنى كالهيراجانا  

( حرفا أساسيا وبنفس النطق واالختالف هو بأشكال الحروف 46والكاتا جانا  والكاتا تتألف من )

لكانجي هو األصعب في اللغة اليابانية وهي تنحدر من الحروف الصينية وطريقة استخدامها وا

المتطورة ,كان عدد حروف الكانجي يفوق عن أربعين ألف رمز ثم قلصت لتصبح ما يفوق األلفين 

والذي يحفظ الف وتسعمائة كانجي من اليابانيين يعتبر أمي والكانجي هي رموز وليست حروف 

( حرفا ومن هذا ولسبب تشابه الرموز واختالف 46ساسية هي )وكما أسلفنا فإن الحروف األ

معانيها يصعب على المترجم أن يدرك المعنى والصورة التي يكتب فيها اليابانيون قصيدة الهايكو, 

 وهل ستبقى تلك القصيدة محافظة على صورتها بعد أن يتناقلها المترجمون من لغة إلى أخرى؟

 للغة اليابانية في كتابة قصيدة الهايكو  ننتقل إلى سبب آخر هوبعد أن انتهينا من سبب خصوصية ا

ما يشكل عامال مهما في نفسية الياباني وكيفية تعامله مع األحداث والصور وهذا العامل هو المعتقد 

والفلسفة التي يعتنقها الشاعر الياباني ومنذ القدم وهو المذهب البوذي الذي تنبثق منه فلسفة ) الزن 

أن نقرب جوانب مهمة من هذا المذهب والذي ساعد الهايكوي الياباني على التعبير بما (ومن أجل 

يالئم انتمائه وما تأثر به من فلسفة الزن والتي هي أحدى الدعائم إلى عالم ) نيرفانا( وإن النيرفانا 

 تعني عند البوذي حالة الفراغ القصوى وافناء الرغبات واسبابها.

 

 البوذي وفلسفة الزن: نبذة مختصرة عن المذهب
أسم بوذا الحقيقي هو )سيد هارتا غوما أوساكيا موتي( وتعني الصاحي وينتمي إلى عشيرة ساكيا 

وقد ولد في القرن السادس قبل الميالد في واحدة من قرى جبال الهماليا وأن كثير من شعوب 

 جنوب شرق آسيا تدين بمذهبه وتعاليمه لحد الوقت الخالي.

 

 يلة األربعة لمذهب بوذا:الحقائق النب

 أوال: الوعي ومعرفة األلم واالستعداد له

ثانيا: أصل األلم )الرغبة والجهل ومن أجل القضاء على األلم يجب محاربة الجهل والمتعة الجنسية 

 والخوف من الموت(.

 ثالثا: فناء األلم بفناء الرغبة والجهل

ي صول إلى ) النيرفانا( قواعد انضباط النفس فرابعا: بعد التغلب على األلم خلق نظام للحياة للو

 البوذية خمسة:

عدم  –عدم الكذب -عدم اتباع أهواء النفس -عدم االستيالء على خيرات اآلخرين  -عدم القتل

 السكر.

 ماهي فلسفة الزن؟

 أوال: عدم التعلق
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 ثانيا: عدم التعلق بعدم التعلق

 ثالثا: عدم االشتراط بفعل عدم التعلق

 

 زن في الفنون والحضارة اليابانيةمظاهر ال

 أوال: فنون القتال والرماية

 ثانيا: مراسيم الشاي

 ثالثا: صناعة الفخار والبخور

 رابعا: البستنة والحدائق

 خامسا: الخط والشعر والفن المسرحي

 سادسا: الطبخ

 

 تقاليد الزن في العالم المعاصر:

 أوال: وحدة معرفة النفس تؤدي إلى السالم الداخلي

 ثانيا: احترام الطبيعة والكائنات الحية

 ثالثا: التحرر من المادة والتخلي عن الرغبات

 رابعا: الحياة نهر مضطرب تجري مياهه العكرة مزيجا من العواطف واألوهام.

هذه أهم جوانب المذهب البوذي وما تتضمنه فلسفة الزن والتي ساعدت شاعر الهايكو الياباني أن 

بعوالهما عند صياغة قصيدة الهايكو والتي قل ما نجدها في قصائدنا التي يهيم بها وأن ينطلق 

 نحاول فيها محاكاتهم عند كتابة هايكو عربي أو عراقي.

 

وأخيرا بودي أن أشير إلى ما نشر في صحيفة المثقف في باب مدارات حوارية التي استضافت 

 حسيبي وما يتعلق منه بقصيدة الشاعر جمال مصطفى والحوار الذي أجرته معه الشاعرة ياسمينة

الهايكو والمقتطفات التي يمكن اعتبارها درسا مهما لصياغة قصيدة هايكو رصينة وردا عن سؤال 

لها قال: ) كان في نيتي تكريس ديوان للهايكو لكنني سرعان ما اصطدمت بمعوقات ال يمكن حلها 

وابت ر الياباني تمرد على الكثير من الثإال )بخيانة الهايكو شكال ومضمونا ( ثم يقول إن الهايكو غي

اليابانية وقصيدة الهايكو متحققة من آالته اللغوية والشعرية وهذا يتطلب شاعرا من طراز خاص 

وأن هذا الرأي يؤكد ما ذهبنا اليه في هذه المقالة . وفي جواب آخر يقول الشاعر جمال مصطفى 

رقيه االبداعي وفي قدرته على اإلدهاش العميق  إنني أميل إلى هايكو معقد ال يقل عن القصيدة من

ال السطحي. فحبذا لو التزم شعراؤنا بهذا المبدأ. وحول سؤال هل الملل وكثرة التفاصيل التي 

تطغى على الحياة اليومية أم صعوبة اختمار الفكرة وتكثيفها في لحظة برق عفوية؟ فيجيب: كل 

ا ولكن االنخراط في الكتابة يتطلب أكثر من ذلك. شاعر عربي قادر استيعاب تقنية الهايكو نظري

وأنني مع هذا الرأي ولكنني اختلف مع كثرة التفاصيل التي تطغى على الحياة اليومية باعتبارها 

عائقا لكتابة الهايكو بل أجدها حافزا ودافعا مهما لمن يتمكن من اقتناص تلك الحالة ويعكسها 

نجده في بعض قصائد الهايكو لشعراء يابانيين مشهورين  بطريقة تثير الدهشة واالعجاب وهذا ما

كانت بعض من قصائدهم تتميز بواقع الحال ومعاناتهم.  ومشكلتنا نحن هي واقعنا وكما قال أحد 
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شعراؤنا )كم طعنة تكفيه العراقي لكي يكتمل نزيفه؟( وإن هذا الواقع طالما كان هو الحافز 

 نونات التي ساهمت بوالدة أعظم وانقى القصائد.والمحرك الفعال ألثارة المشاعر والمك

وكما بودي أن اعزز ما ذهبت اليه واشير إلى تعليق الشاعر سالم الياس مدالو على مقاطع مترجمة 

( للشاعر جمال مصطفى وتظمينه بعضا من مقاطع هايكو جديد 4بعنوان ألف هايكو وهايكو )

طأ واستبق سؤالنا المتضمن هل نتوقف أم ويظهر أن شاعرنا سالم قد شعر واستدرك بمكمن الخ

نستمر؟ فتوقف مليا ولفترة مناسبة ليعيد النظر بما كتب ولهذا فقد جاءت تلك المقاطع تبشر بوالدة 

هايكو عراقي رصين خال من الشوائب وخاضعة للضوابط وإن الرأي مطروح للنقاش لغرض 

 .االجابة عن السؤال الوارد فيه وهو )هل نستمر أم نتوقف؟(

 

 لطفي شفيق سعيد

 2016نيسان  2
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 للهايكو شقائق أخر!!

 

الهايكو ويطلق البعض عليه الهاينكو وهو أسلوب من الشعر برز في اليابان قبل مدة طويلة وتصل 

)   وهو أحد المذاهب   zenجذوره إلى نحو ثالثة قرون أو أكتر من ذلك. ويرتبط بمذهب )الزن 

 17وصول إلى المعرفة وبلوغ اإلثارة وتتألف قصيدة الهايكو من البوذية ويعتمد التأمل العميق لل

 مقطع وكل مقطع من ثالثة أبيات .

يقرب هذا األسلوب والمعنى واحد من أشهر شعراء اليابان وهو موريناك بقوله : لنفترض أنك 

غاضب أكتب قصيدة حول هذا الغضب وسيتبين أليك فورا إنك تصف غضب اآلخرين , ال يمكنك 

تب الهايكو في نفس هذا الوقت .وأحد شعراء الهايكو سطا لص على كوخه الصغير وأخذ أن تك

 ثيابه وقصعة الرز فكتب بالهايكو:

 اللص أخذ كل شيء

 ماعدا القمر

 على النافذة

 

 في كوخي

 كل ما عندي ألقدمه إليك

 عدا البعوض ألنه صغير

 

ات ب في هذا اللون من الشعر وبكلميعتبر اليابانيون ماتسيوباشو وشيكي ماساوكا من أهم من كت

بسيطة والسيما أسماء األشياء والتي تعيش في الطبيعة وتكون ذات معنى عظيم  ومن هذه األشعار 

 مقطعان غاية في الروعة واإلحساس العالي:

 زهرة سقطت

 تصعد إلى غصنها

 ال  إنها فراشة

 

 أسند اإلنسان

 الذي كان فيما مضى

 يحملني بين ذراعيه

 

ألسلوب تحقق ما يصبو له الهايكو وهو اإليجاز في وصف األشياء والوقائع وهو ما يحقق وبهذا ا

 نجاحا في التعبير األدبي والتصويري واختصار الكثير من القول الزائد عن اللزوم.

لقد حاول الكثير من المثقفين والشعراء ومن أمصار عديدة تقليد شعراء الهايكو اليابانيين القدماء 

اولتهم باءت بالفشل ويرجع سبب ذلك إلى المعتقد البوذي والطبيعة الخالبة اليابانية التي إال أن مح

 تحيط بشعرائها .
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ومن هؤالء الشعراء الذين كانت لهم محاوالت مباشرة وغير مباشرة متعمدة أو من دون قصد 

صر وأتمنى وال الح للكتابة بطريقة الهايكو عربا كانوا أو أجانب أورد القليل منهم على سبيل المثال

 أن ال أكون مخطأ في تشخيصي وأثير حفيظتهم مع اعتذاري وتقديري لهم :

 للشاعر المرحوم يوسف الصائغ

 

 الليلة قبل طلوع الفجر

 نزلت من نصب الحرية

 خمس نساء في مقتبل العمر

 يحملن شموعا موقدة للشهداء

 ولألبطال أكاليل الزهر

 لم يبق على النصب

 الثكلىسوى تلك السيدة 

 تمسح بالزيت والطين

 عيون القتلى

 وله أيضا

 نظرت نحوه وتبسمت

 ونظر نحوها وتبسم

 ذهبت ولم يعرف أنها خرساء

 كما أنها لم تعرف أنه أخرس

 لكولن ولسن

 الرياح تجري في شوارع لندن بسرعة السيارات

 

 السياب

 أسمع النخيل يشرب المطر

 

 البياتي

 المالقمل والموتى يخصون األقارب بالس

 

 سعدي يوسف

 توهمت أن نخل السماوة نخل السماوات

 

 حسين مردان

 أف لعمر أطول منه عمر مروحة سقفية

 

 أراكون
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 السماء تتسع للكواكب والشموس ولكنها تضيق بعيون الزا

 

 ناظم حكمت

 قلبي مياه البحر تحمله تفاحة حمرا كتذكار

 

 أحد الشعراء

 زوجها ساعي البريد إعشوشبت ساقه الخشبية

 

 والى آخر القائمة التي تطول وأنا أدلو بدلوي بهذا السهل الممتنع وأقول:

 

 من نافذتي في شوزبري

 رأيت الخريف على الرصيف

 يدفع بأوراق األشجار للكناسين

 

 الخريف يعري األشجار

 وأشجار الصنوبر ال تخلع لباسها

 لكنها ظلت ترتجف طول الليل

 

 هنالك على الرصيف رجل وغليون

 و الغليون تركته الحافلةالرجل ذ

 ألنه غادرها قبل قليل

 

 الرجل ذو الغليون

 فتح مظلته وعبر إلى الرصيف اآلخر

 تأبط ذراعها وسار تحت المطر

 

 من نافذتي في شوزبري

 على الرصيف سناجب وكالب زينة

 ونساء بشورتات

 إذن وطني بعيد

 

 دعينا لعشاء في المساء

 في اليوم الثاني

 أمالح كان بجهاز ضغط الدم
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 لم أحمل كندا في محفظتي

 أتاوه الكندية واألرض األمريكية

 يوحدهما النهار ويفصلهما الدوالر

 

 في بالدي

 خرج من داره صيفا بساقين

 عاد إليها بساق واحدة

 ترك الثانية على الرصيف من شدة الحر واالنفجار

 

 الناس الواقفون على رصيف المحطة

 اختفوا فجأة

 لى مكان االنفجارألن القطار أخذهم إ

 

وكلمة أخيرة من عندي: إن من يتمكن أن يحول اللون األبيض إلى ألوان قوس وقزح يمكنه أن 

 يدرك معنى الهايكو!

 

 لطفي شفيق سعيد

 2014أيلول  20في 

 مدينة شوزبيري األمريكية
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 مداخلة وعتاب حول كتاب

 هايكو الحرب / آثار الرصاص من انحاء العالم

 تاذ آزاد إسكندرجمع وترجمة األس

وصلتني رسالة الكترونية من الشاعر والناقد جمال مصطفى ومحتواها تفاصيل عن كتاب هايكو 

الحرب مع صورة لغالف الكتاب من تصميم السيد وسام اسكندر وقد جمع محتويات الكتاب من 

راء هايكو ومن أرجاء مختلفة من العالم وقد خص القدر الكبير منها لشع 133هايكوات بلغت 

 الواليات المتحدة االمريكية.

إن ما شدني واعجبني من ذلك الكتاب مقدمته للكاتبة السيدة انعام كجه جي وبعنوان )قصائد ليست 

عصماء( والتي يمكن أن اعتبرها ردا مفعما وضروريا حول ما يدور من نقاشات لمعرفة شعر 

 له )كثير من الناس ال يفهمون الهايكوالهايكو وكذلك هو بمثابة ما عبر عنه أحد شعراء الهايكو بقو

ويتساءلون ماذا في ضفدع تثب إلى بركة أو قطعة فلفل أخضر تسقط في طبق السلطة ماذا فيه؟ 

 لعل خير رد أن تكون صفعة على الوجه ذلك هو ما يجعله أن يندهش.(

ا دار بيني ل موقبل أن أنقل بعضا من تلك المقدمة الرائعة التي تفي بالغرض المطلوب أنق-مداخلة 

وبين أحد معارفي بروفسور علوم الحياة عند قراءتي لبعض ما نشر لي من هايكوات حيث أبدى 

امتعاضه منها معتبرا ذلك ال يتعدى سوى كالم ال معنى له مقارنة بالشعر الموزون والمقفى 

 كقصائد المعلقات وغيرها من اشعار الشعراء المعروفين في هذا المجال.

 انعام كجه جي في مقدمتها للكتاب: تقول الكاتبة

لقد وجدنا في تلك األبيات التي يقرأها الصديق علينا )لعبة مدهشة( تبدو للوهلة األولى بالغة 

 السهولة ورحنا ننسج على منوالها ليرتجل ومضته الخاصة ثم يفتح كفيه بعدها يصيح )هايكو(!.

عندي مثل سر الليل الذي يحتفظ به طوال األيام التي أعقبت تلك السهرة ظلت مفردة هايكو 

المجندون في الثكنات، وكم كنت سعيدة عندما عثرت في المكتبة العامة على نماذج منه مترجمة 

إلى الفرنسية ،أدهشتني المقطوعات البسيطة الطالعة من اذهان متقدة حفظت عددا منها وسجلتها 

رف ديت الكيمونو وابتهجت للتعفي دفتري وسافرت إلى اليابان، تجولت في حقول الكرز وارت

على شعر يتخلى عن الثرثرات ويضبط نوازع البشر على إيقاع الفصول  .إن شاعر الهايكو 

يحرص على اإلشارة إلى المواسم فهو اخضر مثل الربيع وابيض مثل سهوب الثلج ، يهاجر مع 

هر ، يكمن في  زقزقة نالطيور إلى السماوات الدافئة ويهب مثل الرياح في مواسم األنواء والهبوب

أو يقفز مع السناجب ليبلغ رأس الحكمة، ال يقرأ بحناجر صارخة وبالغات بائدة ، قصائد صغيرات 

 قصيرات وغير عصماوات، ال يقاطعها المستمع بقوله )أعد(.

إن من يصغي إلى الهايكو ال يطرب أو يحتاج لالستعادة بل يصمت وينسحب إلى داخل نفسه 

اهيا مع الكون، لذلك كان من الطبيعي أال يحتكر اليابانيون نمطهم الشعري هذا متأمال خاشعا متم
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 بل تبناه شعراء من مناطق أخرى من العالم.

رحنا نسمع هايكو امريكي وارجنتيني وفرنسي وحتى عربي رغم اختالف طبيعة اللغة العربية. 

ينا أحيانا اليابانية ثم صار لدلقد وصلنا الهايكو مترجما أول األمر عبر اإلنجليزية والفرنسية و

 هايكو عربي وشعراء يكتبون بلغة الضاد ويقيمون له حلقات ونوادي.

فهل يزعل اصدقاؤنا اليابانيون الذين ضربتهم القنابل االمريكية كما ضربتنا؟ نحن استوردنا منهم 

 قليال من الشعر إلى جانب اساطيل التيوتا ومطاعم السوشي.

اب سيجد من يحتفي به بين قرائنا، وهو هذه المرة ليس شعر الطبيعة قلت لنفسي إن هذا الكت

نعم سيدتي هذا ما نعمل عليه وسنعمل  –الرائعة الرحبة بل تلك التي شوهتها الحروب )مداخلة 

عليه دائما كلما كانت هناك حروب ودمار تجتاح مدننا الجميلة وريفنا الوادع.( ثم تستطرد الكاتبة 

طأ في العنوان، نقيضان ال يصلحان للجلوس على اريكة واحدة، هل يمكن انعام وتقول هناك خ

للشعر المهموم بحكمة الطبيعة أن يجتاز خط النار؟ سؤالي بريء فمنذ هيروشيما وناغازاكي 

 تلوثت الطبيعة بنفثات األسلحة الحديثة وما عادت مالذا آمنا لألزهار واألطيار والحالمين.

 ش إلى الجبهة إياك أن تدع أمك قطرات من ماء الورد في المطارة.البس بزتك أيها الشاعر وام

 مداخلة أقول:

 أمش إلى الجبهة أيها الجندي الجسور، ودع أمك تدع دعاءها في جيب بزتك العسكرية.

 تقول الكاتبة انعام: اخشوشن يا فتى فليس هذا وقت الهايكو.

جبهة ستكون بانتظارك أجمل قصائد مداخلة وأقول: ال تعر أهمية للضوضاء فعند عودتك من ال

 الهايكو.

 ومن مختارات الكاتبة انعام هايكو للشاعر الياباني هاتارا ميكي ناجي من هيروسيما:

 الجبال في مكانها

 السماء ال تسقط

 السماء في مكانها

 مداخلة أقول:

 عراقك في مكانه

 السماء سماؤك

 العراق في مكانه

انعام كجه جي اتطرق لما يقوله األستاذ آزاد إسكندر جامع  بعد هذا االستعراض لمقدمة الكاتبة
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 ومترجم كتاب هايكو الحرب حيث يقول:

جمعت هذه القصائد على مدى عامين واجتهدت في أن أبقي أرقها وأقربها من روح الهايكو 

وأكثرها تعبيرا عن فجائع الحروب فبعض شعراء هذه القصائد محترفون وبعضهم اآلخر هواة 

 ندي والمحارب القديم ومنهم الضحية والقتيل حيا.منهم الج

حاولت قدر المستطاع أن اجمع أقطار األرض إذ ال أحسب أن في األرض ركنا سلم على مر 

الزمان من الحرب فكان من الطبيعي أن تأتي القصائد أكثر من البالد التي نصيبها أكبر من 

 الترجمة منها.الويالت ثم من البالد الناطقة باإلنجليزية حيث تمت 

مداخلة مهمة جدا : يقول صاحب كتاب هايكو الحرب األستاذ آزاد ال أحسب أن في األرض ركنا 

سلم على مر الزمان من الحروب وكان من الطبيعي أن تأتي القصائد أكثر من البالد التي كان 

 نصيبها أكبر من الويالت ولكنني وخالل تصفحي للكتاب لم اعثر على أية إشارة

اق الذي ينتمي له المؤلف واألكثر من ذلك أن العراق قد كان نصيبه من الحروب التي لم تبق للعر

ولم تذر وإن فترة حرب واحدة اشعلها شخص متهور تعدت مدتها جميع الحروب التي جرت 

خالل القرن العشرين وإذا غاب عن خلد السيد آزاد ما جرى في تلك الحرب المدمرة سأنقل بعض 

ذكر ذو األلباب ويتركوا االشادة بمن اشعلها ودفع بالعراق إلى هاوية التردي والتخلف تفاصيلها ليت

 واالرتماء بأحضان األجنبي وتجار الحروب.

قائمة بفترات الحروب العالمية التي جرت خالل القرن العشرين ومقارنتها بحرب الخليج األولى 

 التي دارت بين العراق وإيران:

1918إلى 1914لمدة أربعة سنوات للفترة من  -لىالحرب العالمية األو 

 1945ولغاية  1936الحرب العالمية الثانية لمدة ستة سنوات للفترة من . 

 1953ولغاية 1950الحرب الكورية لمدة ثالثة سنوات للفترة من . 

1973ولغاية منتصف عام  1956الحرب الفيتنامية لمدة سبعة سنوات متقطعة من. 

 ولغاية  1980الخليج األولى بين العراق وإيران لمدة ثمان سنوات للفترة من حرب

1988 . 

 وبين العراق والتحالف الدولي إلخراج العراق من الكويت عند غزو أراضيه والتي

شباط  25وبعد يوم واحد أي في  1991شباط  24دامت أربعين يوما فقط  للفترة من 

منه يأمر بانسحاب الجيش  26وط االنسحاب وفي يعلن صدام عن موافقته على كل شر

من الكويت بخطة انسحاب غير مدروسة اشبه ما تكون بالهزيمة مما أدى إلى قصف 

 1500االرتال العراقية المنسحبة والتي كانت هدفا مكشوفا لطيران التحالف فتم تدمير 

والكويت  عربة محملة بالجنود وقتل المئات منهم على الطريق الرابط بين العراق

 والذي اطلق عليه طريق الموت .
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ولبيان الهول الذي حل بالعراق نتيجة تلك الحرب التي تسببت عن احتالل الكويت فقط أورد 

 بعض األرقام المهمة:

170  ألف قتيل في صفوف الجيش العراقي 100الف إلى 

 الف جندي عراقي. 300جرح وعوق 

 ألف جندي عراقي. 30أسر 

طائرة حربية متنوعة عدا ما  240قطعة مدفعية و 3100دبابة حديثة و 4000 تدمير

طائرة لدى ايران عدو األمس ولم يتمكن العراق من استعادتها  144أودعه النظام من 

واعتبرتها ايران مقابل التعويضات التي قررتها األمم المتحدة وبقرار اعتبار العراق 

 هو المعتدي.

1856 ود وتدمير جميع الدفاعات الجوية ومراكز االتصاالت وقواعد عربة لنقل الجن

اطالق الصواريخ ومراكز األبحاث العسكرية وكافة السفن وزوارق الطوربيد في 

 الخليج.

 تدمير المرافق التحتية مثل المدارس والمعاهد والجامعات والبث اإلذاعي والتلفزيوني

ات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية ومنشآت النفط والجسور والسكك الحديدية ومحط

 المياه .

 الف وحدة  20تضررت جزئيا و 2000منشئة و 8230بلغ عدد المنشآت التي دمرت

 سكنية وتجارية.

 دولة  100تجميد مبالغ كبيرة من ارصدة العراق لدفع تعويضات للمتضررين  نحو

ذي من نفط العراق الومنظمة وبضمنها الكويت التي الزالت تستلم تعويضات كحصة 

 يتم تصديره

 حصار كامل على العراق الذي تسبب عنه انخفاض الناتج المالي حيث بلغ سعر صرف

آالف دينار مقابل دوالر واحد وهذا  3000الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي 

ر والرقم  المتدني لم يحص حتى خالل سقوط المانيا في الحرب العالمية الثانية وتده

 عملتها المارك األلماني.

 ضعف الخدمات الصحية الذي تسبب عنه موت أكثر من مليون طفل دون الخامسة من

 العمر نتيجة سوء التغذية وتدني الخدمات.

 في بداية حرب الخليج األولى بين العراق وإيران مزق صدام اتفاقية الجزائر الموقعة

بترسيم الحدود وتثبيتها بالنسبة لشط العرب  بين العراق والشاه والمتعلقة 1975عام 

 وخالل غزوه للكويت وافق على االلتزام باالتفاقية المذكورة. 1919وفي عام 
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هذا مجمل مختصر لما حل بالعراق وشعبه بسبب السياسة المتهورة لحكامه وبنتيجة الحروب 

 العدمية التي الزال العراق يؤدي ثمنا باهضا بسببها .

ؤلف كتاب هايكو الحرب أال كان حري بمن جمع تلك القصائد التي بلغ عددها أعود وأقول لم

هايكو ومن انحاء مختلفة من بلدان العالم أن تتصدر قصائد العراقيين الذين على حد قوله  133

اكثرهم تعبيرا عن فجائع الحرب كالجندي والمحارب القديم والقتيل حيا ومنهم كاتب هذه 

يد من تلك القصائد وكان واحد منها بعنوان قمر الحرب وهنا يمكنني المقالة والذي نظم العد

 أن استعيد قسما منها والتي تم نشرها في مركز النور وصحيفة المثقف وصحيفة الفكر.

وبهذه المناسبة أقدم شكري للشاعر والناقد جمال مصطفى إلتاحته الفرصة لي بأن ارد بما 

نتظر منه أن يشاطرني ويسبقني للتطرق بمثله ينبغي على كتاب هايكو الحرب وقد كنت ا

 واألمر متروك لوجهة نظره السديدة.

 نماذج من هايكوات الحرب

 الجندي الذي كلمني قبل لحظات

 الرصاصة التي استهدفته

 كانت تستهدفني

 

 جثة جندي في أرض محروق

 ذراعه لألعلى

 يطلب النجدة

 

 رجل بارع

 بحد السكين

 داعشي

 

 ركةجندي غادر ساحة المع

 وصل لبيته على االكتاف

 ملفوفا بالعلم
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 قطعة الرخام التي سقطت

 ثور مجنح

 بال قوائم وال جناحين

 

 نبي يونس ترك مرقده

 حلق في السماء

 من هول االنفجار

 

 غيوم الحرب

 تهطل مطرا أسودا

 تنبت األرض عوسجا

 

 في الحرب

 ال أحد ينظر

 لقمر السماء

 

 ايتها األشجار

 هل طالتك الحرب

 ا اوراقك ذابلةلماذ

 

 تعالي إلى حضني

 ال تخافي ايتها الطفلة

 أنا جندي عراقي
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 ال يتذكر

 متى وأين استحم

 خلف الساتر

 

 كم تمنى أن يسمع

 صوت حبيبته

 بين هدير مدرعته

 

 في استراحة الحرب

 صنع دمية من ورق

 تذكر طفلته

 

 هو وحده

 سينقل ألحفاده غدا

 صور المعركة

 

 جندي الذهبية

 بندقيتهبقيثارته و

 ينشد للوطن

 

 كان بعيدا عن االنفجار

 في كل مرة

 عدا المرة األخيرة
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 في القرية المحررة

 يؤشر األطفال بأيديهم

 عالمة النصر

 

 انتبه ايتها الطيار

 هنالك في الجانب األيمن من الموصل

 منارة الحدباء

 

 يتبادل المحاربون

 الحرب عليكم بدال

 من السالم عليكم

 

 لطفي شفيق سعيد
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 بيَن الهايكو والسنريو؟

 

السنريو نوٌع ِمْن األبداعِ الشعريِ اليابانيِ ومعناهُ )ضفاُف النهِر( وهَو توأُم الهايكو وال يختلُف 

عنه في التركيِب والفرُق هو أنَه يُركُز على الطبيعِة البشريِة وعالقاتِها. ارتبَط اسُمها بالشاعِر 

 م. 1790-1718اليابانيِ )سنريو كاراي( 

السنريو تستبدُل الطبيعةَ باإلنساِن وتتحدُث عْن جوانِب الضعِف اإلنسانيِ وباإلمكاِن المزُج بينَه 

وبيَن الهايكو ويمثُل لونٍا هجينٍا يجمُع بيَن اإلنساِن والطبيعِة. وِمْن ذلَك هذِه المحاولةُ التي قْد أكوُن 

 كزاَ فيه بشكٍل واضحٍ على معاناةِ اإلنساِن.فيها محققاً جانباً ِمْن شعِر السنريو بأسلوِب الهايكو مر

-1- 

 أجلُس وحيداً/

 كبحارٍ 

 يراقُب البحَر الهائجَ 

-2- 

 تَِعبُت ِمْن الغربةِ 

 أنتظُر يوماً آخَر:

 فهْل َسيسعُفُني؟

-3- 

 أُريدُ أْن أخلَع جلدَي/

 أعدو بحقوٍل شاسعةٍ 

 فيها شمٌس ساطعةٌ 

-4- 

 األزهاُر التي أماميَ 

 -ألونُها جذابةٌ 

 لكنها بال رائحةٍ 
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-5- 

 إيانا أسرعُ لمصيِره/

 أنا أْم الكوُن؟

 طبعاً أنا!

-6- 

 أحَزُن:

 في عيِد َمولدي!

 أفقدُ عاماً آخرَ 

-7- 

 َكْم أتمنى!

 رؤيةَ الِقباِب:

 أمامَي أفٌق مسطحٌ 

-8- 

 لماذا؟

 يَْمضي حزيناً:

 هذا الغروبُ 

-9- 

 يُحُزنُني:

 ً  هذا الغروُب دائما

 أحمَر!

-10- 

 لصباحِ وحتى المساءَ ِمْن ا

 -شارعٌ وصُف أشجارٍ 

 منظٌر ال يتغيرُ 
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-11- 

 خالَل األسبوعٍ/

 أحياناً أكتُب أو أرسمُ 

 أكون في الخارجِ مرةٌ واحدةٌ 

-12- 

 تُشيُر الساعةُ:

 لموعِد دائم

 أخباِر مع االفطاِر!

-13- 

 أصبحُت أحفُظ:

 وجهَ وصوتَ 

 مذيعِ األخبارِ 

-14- 

 يُخطأُ َمْن يُظُن:

 شجاَر تنفُض أوراقَهاأَن األ

 تُجردُها الرياُح!؟

-15- 

 ليَس بإمكاني/

 أْن أقلدَ 

 ضحكةَ الطفِل؟

-16- 

 َعجباً ِصرُت أحُن:

 لصوٍت ينادي

 )ركي شرط السكين(!!
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-17- 

 أفكُر:

 ِلمْن يهُز هذا الكلُب ذيلَه

 لها أْم له؟

-18- 

 للبيعِ/

 بسعٍر مغريٍ 

 ٌٌ !!طفٌل عراقٌي فقيٌر 

-19- 

 إيجةَ/لقَعِر بحِر 

 دخوٌل بدوِن تأشيرةٍ 

 لمهاجري أوطاِنهم!؟
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 مقاطع هايكو فوبيا

 

 ليس شرط أن يكون الهايكو زقزقة عصافير في حديقة غناء بالزهور

 

-1- 

 الحريق الذي شب قبل قليل

 في التلفاز

 هو في بيتي

-2- 

 الدماء العالقة منذ زمن على الجدار

 اعتراف

 هنا سبايكر

-3- 

 رجل بارع

 بحد السكين

 داعش

-4- 

 المزرعة التي بدت للعيان

 عند خطوط التماس

 حقل ألغام

-5- 

 الجندي الذي ترك سالحه

 عاد بالعلم

 محموال على األكتاف

-6- 

 الرجل الذي أراد

 أن يمضي إلى البيت

 مضى برصاصة

-7- 

 قطعة الرخام التي سقطت

 هي ثور

 بال قوائم وال جناحين

-8- 

 النبي الذي ترك مرقده
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 اءوحلق في السم

 من شدة االنفجار يونس

-9- 

 صباح فريد

 بال رئيس

 خبر عاجل

-10- 

 يوم عجيب

 بال أخبار

 سعيد!

-11- 

 قمر معلق في السماء

 صورته في الماء

 وطن الغرباء
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 زخات  هايكو

 

)في الهايكو يجب أن يكون الشاعر واحدا مع تراب األرض ويجب ألتخلي عن كل شيء وعدم 

 نقيا دون تشويش.( رؤية المرغوب كي يبقى القلب

-12- 

 األرجوان والبنفسج

 تركتهما

 في لوحاتي ببغداد!

-13- 

 فوق حائط بيتي هناك

 يتبادل الحديث

 رينوار وبيكاسو وجواد

-14- 

 أسمع خرير الماء

 المزاريب

 تثير الذكريات:

-15- 

 ذات صباح

 بين أهلي

 أشرب كوب الشاي

-16- 

 أحب زرقة السماء

 كم هي ثقيلة؟

 سوداءهذه الغيوم ال

-17- 

 أحيانا يطول الليل

 أسأل نفسي:

 أين يختبأ الصباح؟

-18- 

 مر سريعا ذلك الظل

 أخذه القطار

 إلى المحطة األخيرة

-19- 

 يا لهذا الشتاء!!
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 أشجار الدردار خاوية

 فأين تزقزق العصافير؟

-20- 

 الجبال الرمادية

 التي تجمعت في السماء

 موسم األمطار:

-21- 

 رغيف في العشاء

 الحقل سنابل

 تنحني للفالح

-22- 

 البقرات التي في الحقل

 قطعة جبن

 على مائدة اإلفطار!!

-23- 

 عند نقطة التفتيش

 سألني عن عمري:

 عرضت عليه طقم أسناني!!

-24- 

 ما الذي/

 دفع هذه المرأة للبكاء

 أيها البريد؟

-25- 

 الجنازة التي مرت:

 أحنت ظهرها

 تذكرت مجزرة ) سبايكر!!(

-26- 

 التي انفجرتالقنبلة 

 قبل قليل:

 قتلت حلم طفولتها

-27- 

 لم يكن وقع أقدامه

 إنه طرق المطر

 على سطح خيمتها
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-28- 

 من نافذته الموصدة

 -ببغداد تخيل من

 يناديه تعال؟

 ) هل يمكن أسر السماء واألرض في قفص ؟ (  سؤال صيني
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 أل هايكو ) فن وشعر (

 

حين يرى وميض البرق يحاكي الكائنات األخرى كأنها يا لروعة من ال يظن إن ) الحياة زائلة ( 

عناصر تشارك في صنع السالم.  ماتسو باشو اسمه األدبي ) باشو( وهو معلم شعر الهايكو في 

 1694م وتوفي عام  1644اليابان ولد عام

 

 هايكو ولوحات فنية ) لطفي شفيق سعيد(

 

-29- 

 الصيف الماضي

 -أخذ معه 

 رائحة القداح

-30- 

 ار التي تعرتاألشج

 -أمام الخريف 

 سرقت أوراقها الرياح

-31- 

 رائحة القرنفل

 حملتها الرياح:

 أسمع صوت بلبل

-32- 

 الرياح نثرت

 أزهار البيبون :

 كال إنها فراشات!!

-33- 

 أزهار النرجس من الشبابيك

 -تلقي برائحتها 

 على الصباح

-34- 

 أفل القمر

 ال أسمع همسا :

 حفيف الشجر

-35- 

 لبلصوت الب
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 اختفى !

 شلت يد الصياد

-36- 

 ما أروع هذا الليل!

 ما أجمل هذا العطر !

 أين هو هذا) الشبوي (؟

-37- 

 قمر السماء

 -نزل للماء 

 أغرقته النوارس

-38- 

 طير في السماء

 -رأى ظله في الماء

 بال رياش !

-39- 

 قطار منتصف الليل

 -أخذ معه القمر 

 في حافلته عاشقان

-40- 

 اتهربا من الغيم

 -قمر السماء 

 اختبأ في الماء

-41- 

 في عزلته

 وجد من أرسل له

 البصرة !؟

-42- 

 أرسل لها وجهه الضاحك

 أرسلت له قبعة :

 البطارية نفذت

-43- 

 عسل خالص

 -لنهاية محزنة 

 زنابق ونحالت!؟
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-44- 

 رائحة سمك ) مسكوف(

 -قرب النهر 

 من أين جاءت القطط ؟

-45- 

 أحقن دمي بشربة ماء

 - موعد

 أنباء المساء

-46- 

 صدى بوق نحاسي حزين

 -جندي أيقظ 

 دماء سبايكر!؟

-47- 

 صاخبا يجري الفرات

 -حمل لبغداد

 سفر االنبار!؟

-48- 

 أنهى نصف الصحيفة

 -لم يعثر

 على حبيبته

-49- 

 قشور البرتقال/

 بعيون الفنان

 ألوان الشفق البرتقالي
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 هايكو  و سرياليات  )لدالي(

كو العربية , ليس من الضرورة ابتكار نمط مواز للشكل الياباني , فهو اللحظة هاي -في قصيد أل

 التي يكتشف فيها اإلنسان كينونته العميقة في هذا الكون.

-50- 

 يختبأ هايكو

 -بين قلبي ويدي

 أحيانا يهرب مني

-51- 

 أسمع هايكو

 بين أشجار النخيل:

 طير الشقراق

-52- 

 أرى هايكو

 -في حديقة بيتي

 حفيدتي

-53- 

 أشم رائحة هايكو

 -عند الفجر

 غرفة نومي

-54- 

 أكثر من هايكو

 في العتمة

 أخطأ الطريق!!

-55- 

 الطائرة التي هوت

 -فوق أسطح المنازل

 انفلت خيطها من يدي!

-56- 

 القطار الذي ترك ) المكير(

 -سحبت ) فراكينه ( القمر

 بألف حسرة

-57- 

 في طريقها إلى المدرسة

 وجدت صديقتها:
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 ة سوداءالفت

 

 هايكو للوحات سريالية لسلفادور دالي

-58- 

 إذا لم أكن أنا

 نفسي

 فمن أكون أذن؟

-59- 

 غصن يابس

 -تحت سماء صخرية

 سرج حصان عالق!

-60- 

 فراشات تشارك ظل

 -جدار صخري

 سماء بعيدة

-61- 

 رأس  امرأة

 -في األفق

 شجرة كثة!

-62- 

 امرأة ورمل

 -يشكوان ظلهما

 صخور ناتئة

-63- 

 فين يقفز خارج البحيرةدول

 -بال جناحين

 سماء غائمة

64- 

 ساعة زمن

 -تتكسر على صخرة

 تفقد عقاربها

-65- 

 قشرة الموز

 تهدهد لبتها:

 أرجوحة صفراء
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 كو(  ثالثي األبعاد !! -)هاي

 
كو( عراقي وهو  -أال تشعرون كما أشعر إن هذا الذي يجري هو من أجل تثبيت دعائم )هاي

عاناته ومن أجل أ  ن يقدمها كأسا إلي ) كو ( شفافة  بعد أن يخضعها  خالصة روح الكاتب وم

لعدة محاوالت من الشطب واإلعادة  للحصول على لحظة االندهاش الكامنة في أعماق النفس 

 البشرية ؟

 

-66- 

 المعادن تصدأ

 -عند مالمسة الهواء

 ال خوف على الثمين

-67- 

 األوكسجين

 ال ينعش

 الموتى!

-68- 

Yahoo 

 -الكومبيوترفي 

 أنا وأنت والجيران

--------- 

-69- 

 من طراوته

 -ليس نسيم البر

 إنه نسيم البحر!

-70- 

 ربيع  بديع

 صوت خرير المياه:

 تطرب له األزهار

-71- 

 سماء  ليلة  صيف

 حفلة زواج! -نقيق

 الضفادع
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-72- 

 تبدو كنقطة سوداء

 في أفق البحر:

 باخرة مغادرة

-73- 

 أسراب البط البري

 شي على العشب!تم

 وعلى صفحة الماء

-74- 

 سماء  مكوكبة

 النجم القطبي يتألأل:

 شماال

---------- 

-75- 

 طفل يبكي في خيمة

 سكون:

 صعد للسماء!!

-76- 

 ذهب الشتاء

 جموع المهجرين

 في العراء!

- -77- 

 عندما يجيء الشتاء

 لماذا تنهمر

 الدموع مع المطر؟

-78- 

 يعشقونها آلنها طيبة

 -صنهاينامون بح

 تربة الوطن

- 79- 

 الفكرة التي تنام

 معي ليلتها

 لم تستيقظ في الصباح!

-80- 

 البنات المزغردات
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 في رأسي!!

 بنات أفكاري

-81- 

 عندما تحاصرني

 أفكاري

 أستنجد بالقلم؟

 

 ط  والضاد-تلبية لرغبة أستاذنا الشاعر جمال مصطفى وما أشاركه في الحرج من أل ظ أخت أل

 أخت الصاد:

-82- 

 أنتبه!! –أحذر 

 أمامك

 حرف ظ وحرف ض

-83- 

 أربعة أخوات مراوغات

 ظ أخت ط

 ضاد أخت صاد!

-84- 

 لسان العرب

 بلغة الضاد:

 ظ؟-إذن لماذا أل

 

 يكو  رحالها

 

-85- 

 من الطائرة

 خيط يتلوى !

 هادئا يجري الدون*

-86- 

 من شباك الطائرة

 -جناحاها الممتدان 

 أكبر من براتسالفا*

-87- 

 حتل براتسالفاقطعات ت
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 من الطائرة !!

 غيوم في السماء

-88- 

 لقالق تحلق في السماء

 بال وطن :

 أنا في سماء براتسالفا أيضا

-89- 

 نتكلم بوقت واحد

 أبنتي في عز الظهيرة

 أنا في عز المساء !!

-90- 

 كرون سلوفاكيا

 -عاد بخفي 

 اليورو

-91- 

 ال وجود للقاصفات

 دوي يروح ويأتي:

 شباكي قطارات حمل تحت

-92- 

 طريق فينا

 كهرباء من طواحين هواء

 أين ذهبت ملياراتنا ؟

-93- 

 النمسا من قريب

 إمبراطورية عن بعيد !!

 فينا بال عربات

-94- 

 كيف انقلبت الصورة؟

 oldtownالليل في 

 على األرائك غزالن

-95- 

 هن بحياء أسود

 وهن أبيض بال حياء

 ليل قاتم ونهار دائم!
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-96- 

 أين نظارتي؟

 تقول زوجتي :

 تراها في المرآة !

- 97- 

 أبحث عن الكتاب

 الذي هو ؟

 أمامي على المنضدة

-98- 

 بدأ خطوته األولى

 حفيدي يلوح للمارة :

 ) باي باي (

-99- 

 قنفذ واحد

 -بأرض كلها أشواك 

 قنافذ عديدة

-100- 

 في مثل هذا اليوم

 -من كل عام 

 عمري أربعة وعشرون عاما

×××× 

 ت شعر للرصافي() مقتبس من بي

 المستشار شرب الطال

 عالم!؟

 الوزير يعربد

×××××× 

* هادئا يجري الدون : عنوان رواية للكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف نهر الدون هو 

الدانوب يمر بالعديد من أراضي أوربا ومن ضمنها سلوفاكيا وهو يجري هادئا غير مبالي 

حازت الرواية على جائزة نوبل لآلداب  بعواصف المجتمعات البشرية وإضطراباتها وقد

 وقدمت كفيلم سينمائي.

*براتسالفا : عاصمة جمهورية سلوفاكية وكانت سابقا ضمن جمهورية جيكوسلوفاكية 

 االشتراكية التي انفصلت إلى جمهوريتين بعد انهيار االتحاد السوفياتي.

*Oldtown ن ليال.:المدينة القديمة لبراتسالفا  يأ مها الناس والسائحو 
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 ذكريات هايكو

-101- 

 كتب سرية

 ذكرى:

 سنوات  شاقة

-102- 

 ذكريات مؤلمة

 -بنادق إلى أمام

 رجال إلى وراء!

-103- 

 طريق العودة

 من جديد:

 ذكرى منسية

-104- 

 ذكريات وطن

 قطار مر سريعا:

 بال صفير

-105- 

 ذكريات عالقة

 -قراءة 

 كتاب قديم

-106- 

 عاصفة  هبت

 -حملت بعضا

 اتها؟من ذكري

-107- 

 عواء ذئاب

 -ذكرى أسوار

 صراخ عسس

-108- 

 رجل  معتقل

 أطلقت ذكراه:

 بتابوت !!
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-109- 

 فوق جسر الشهداء

 مسرعة مرت:

 الذكريات؟

-110- 

 شارع الرشيد

 -مكان

 للذكريات!

-111- 

 في ) الشريعة (

 -سمكة في شبكة 

 ذكريات متقاعد

-112- 

 في شارع النهر

 أين اختفت؟

 أسراب الحمام !

-113- 

 فوانيس مشنوقة على أعمدة

 ذكرى أزمنة:

 ظالم دامس  !

-114- 

 هالهل  في الجوار

 ذكريات:

 فرح  قديم

-115- 

 زنابق ذابلة

 -ربيع قادم

 ذكريات فراشات
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 بطعم الوطن

 ) هايكو(

 
-116- 

 ها هنا السماء

 -لونها أزرق

 هناك وطني بلون الدم

-117- 

 هنا يمتد البصر

 بحر وشجر!

 ابسةوطني في الي

-118- 

 أسمع في الجوار

 زقزقة عصافير:

 بلغة وطني

-119- 

 األرجوان

 لكم هو جميل وأحمر!!

 رمان شهربان

-120- 

 رأيت أحد عشر كوكبا

 -ستأخذها السماء

 غدا إلى بالدي!

-121- 

 من نافذة الطائرة

 -غيوم في أسفل

 ليتها تمطر على األنبار

-122- 

 حصان عربة

 -جاء الربيع

 عربة بال حصان!!

-123- 

 أراد أن يحفظ أمنه

 العراق:
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 بابه بال مزالج

-124- 

 عطارد يطارد زحل

 -الجدي

 يطارده الذئب!

-125- 

 الطيور تغادر أعشاشها

 تنشد:

 وداعا أيها الوطن

 هايكو  البتسامة بعد حزن

-126- 

 كشف عن ثوبه لخطيبته

 ليريها سرواله الداخلي!!

 نسيه في البيت؟

-127- 

 من كل زوجين أثنين

 -نملةال

 أين المذكر؟

-128- 

 اللقالق تغادر أعشاشها

 بلقلقتها :

 تودع الجيران!
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 أراجيح ) هايكوية(

 
هايكو وجدت لتطابق المدة الزمنية التي يستغرقها النفس عند إطالق )آهة -القاعدة الذهبية لشعر أل

 التعجب ،آه ما هذا الجمال!!(

 

 ) روحي وال تكلها شبيج

 وانت الماي

 خيط السمج روحي(* مكطوعة مثل

 مظفر النواب

-129- 

 لم تكن التي طارت

 -طيور كناري 

 إنها أوراق  القيقب

-130- 

 أحتفظ العش بذكرياتها

 -غادرته ألماكن دافئة

 طيور مهاجرة

-131- 

 الوقت عز الظهر

 –عتمة 

 غيوم داكنة

-132- 

 تلتحف األخضر

 -صيفا وشتاء

 أشجار الصنوبر

-133- 

 موجة برد قارصة

 –لعصافير أنى شاءت تختل ا

 أين يختبئ الفقراء؟

-134- 

 يرتجف كالهما

 شجرة عارية:

 ومتسول حافي القدمين
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-135- 

 يزفر بخاره

 مصباح شارعنا!

 مطر ليلي

-136- 

 دخلت ذبابة المتجر

 ال من أجل التسوق!

 طلبا للدفيء

-137- 

 يتصبب عرقا

 من شدة البرد!!

 قدح ماء مثلج

-138- 

 في المصعد امرأة

 ة بنقالها!منشغل

 كلبها يرصدني

-139- 

 لملم الحر أواره

 -يتمتع بأجازة 

 شتاء العراق

-140- 

 على قمة جبل ) كورك (

 نأت بنفسها شجرة جوز:

 عن أشجار الفستق

-141- 

 البغال لوحدها

 -تستدل طريق الصعود

 للعمادية

-142- 

 الطيور المهاجرة

 -عادت أدراجها

 هور ) الغميكة( بال ماء

-143- 

 لجاموس احمرتعيون ا

 ال وجود
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 لهور الحمار

-144- 

 خاثر أبيض–شاي أسود 

 -خبز  طابك 

 عشاء في العراء

 

-145- 

 مكان بال سماء

 ذكريات:

 (1زنزانة رقم )

 

 (1تداعيات الزنزانة رقم )

 هنالك تجمهروا

 بنزوة وبهجة

 وقرروا

 سفك دمي

 ليعثروا عن كلمة

 عن حجة

 ففتشوا حقائبي

 ووجدوا مخططا

 بالضياء لوطن يرفل

 فحجبوا الشمس عن سمائه

 وأغرقوه بالدماء

 وسألوا عن عقيدتي

 وفكرتي الحمراء

 رفعت من عقيرتي

 صرخت في وجوههم

 وطني اليت أن ال أبيعه

 عمري وروحي فداء

 

* خيط السمج: هو صورة لمسيرة األسماك في الهور حيث تسير الواحدة تلو األخرى وال عالقة 

الرائعة التي يقتنصها شاعرنا النواب من واقع عاشه خالل  الوصف بالخيط وهي من الصور

 وجوده في أهوار الغميكة في فترة الكفاح المسلح ضد النظام الدكتاتوري.
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 كو -أذن الديك : هايكو

 
 حكمة )هايكوية( :

 بالبحر-العمر في الكبر كالخوض

 لطفي

-146- 

 ظل مسهدا

 يجمع هايكو

-147- 

 يرشده طيفه

 -يعاوده 

 هايكو -لجمع أل

-148- 

 أذن الديك

 في الصباح:

 كو -هايكو

-149- 

 ليلة السبت

 -بالشقة المجاورة

 أسمع آرمسترونك

-150- 

 يخترق جدار غرفتي

 أنين :

 جاز زنجي

-151- 

 من الطابق الخامس

 -سطوح العمارات

 يجري المطر مسرعا

-152- 

 تعبق رائحة

 -بن  

 مقهى في األسفل

-153- 

 أوراق أشجار الخريف
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 -ا الرياحتلحقه

 تهرب إلى الرصيف

-154- 

 -كنست الشارع بدال عنه

 رياح الصباح:

-155- 

 لماذا يقف تحت المطر

 -ذاك المتسول

 ال أحد في الشارع

-156- 

 طريق ذو ممر واحد

 -مع ذلك 

 يسلكه أكثر من واحد

-157- 

 ليس طرقا على الباب

 صباحا:

 إنها طقطقة عظامي

-158- 

 للمائدة ستة كراسي

 ة :خمسة ساكت

 واحد  فقط يتحدث

-159- 

 تقرأ لي

 الكتابة الناعمة:

 نظارتي الطبية

-160- 

 موج البحر

 -أشاهده من  مكاني 

 على خارطة الوالية

-161- 

 كباب عراقي

 -مطعم إيراني 

 بلغة إنجليزية

-162- 

 يصغي النادل
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 -صحن فارغ

 ثرثرة زبون

 -خمسة مقاطع محزنة:

-163- 

 أواه كم يبعث على الحزن

 -عافصوت إس

 بكاء ال نهاية له

-164- 

 تبكي والدها

 هذه الطفلة :

 المحمول عل األكتاف

-165- 

 السماء التي أمطرت

 -عادت مجددا

 تبكي

-166- 

 كلب ينبح

 -على فراشه الوثير

 بطران

-167- 

 يبكي طفل

 في خيمة:

 ين أمي؟

-168- 

 -ستة مدن:

 بغداد

 -يا عيني عليها

 لم هذا السواد؟

-169- 

 ديلتاوه

 -طفولة ذكريات

 يا ) حالوه (!

-170- 

 باريس

 -غادرها نابليون
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 فجرتها داعش

-171- 

 بوسطن

 -شتاءها

 جبل جليد

-172- 

 هنا ونستون سيلم

 -خريفها

 رياح ومطر

-173- 

 ما أجمله/

 حين يعطر الجو

 مطر صيف كالكري!

نيو  يمن بائع فحم إلى الموسيقي األمريكي األكبر, ولد من أسرة فقيرة ف -*لويس آرمسترونك:

 اورليانز وعزف الجاز في شوارعها, أغنيته الشهيرة ) هلو دوللي (.
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 هايكو -أقمار

 
 هايكو هو اقتناص اللحظة قبل اختفائها -أل

 ) لطفي (

 

-174- 

 جمجمة فوق وسادتي

 -كل ليلة 

 هي جمجمتي

-175- 

 أحتفظ بهيكل عظمي

 أنقله أينما أذهب!!

 سيأخذه الدفان

-176- 

 ركام تراب وسخام

 صعب أزالته:

 جيل قديم

-177- 

 أسود وابيض

 -يفرقهما الجلد 

 توحدهما اإلنسانية

-178- 

 كأس برتقال

 ضحكة نادلة!

 منعشة

-179- 

 اثنتان

 في بكيني!

 حسناء ومانيكان

-180- 

 عري زهرة يقطين

 فتاة بشورت !

 برتقالي وابيض
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-181- 

 مطار وعارضتان

 مهبط لألنظار !

 نهدان

-182- 

 امرأة وكلبها

 امرأة وكلبتها؟و

 صداقة

-183- 

 يبعدني الوقت ستة ساعات

 -عن ولدي 

 ويبعدني عن بغداد ساعة

-184- 

 ينقل أخباري ألصدقائي

 ويتحدث معهم :

 البتوب أينما أكو

--185- 

 أبي  الجد الرابع

 تحدث مع حفيدي الصغير:

 في منامي

-186- 

 أشاهد من نافذة شقتي

 شخصا مسرعا !

 يطرق بابي ولدي

-187- 

 لعراق معنا هناا

 محفوظ في علب!!

 التمر الخستاوي

-188- 

 تذكرت جزء منه

 -حر العراق 

 مئوي 36سلوفاكيا 

-189- 

 ينام في ظل مدرعته

 جندي عراقي في عز الحر!!



60 
 

 يحتل مكانه في قلبي

-190- 

 بامية, خيار, باذنجان

 اشتريتها اليوم:

 أسماءها مختلفة

-191- 

 القطار الذي مر

 -من تحت شقتي

 ل غابة مقطعة األوصاليحم

-192- 

 ما لذي يجعلهم يركضون

 في كل االتجاهات؟

 أناس داخل سيارات

-193- 

 يحني ظهره كل الوقت

 -أقواس حديدية

 لعبور المارة

-194- 

 في سوق الخضار الفيتنامي

 أثار فراشات !

 داخل زجاجات عسل

-195- 

 الصيف هذا العام

 في براتسالفا؟

 بال أزهار وبال أطيار

-196- 

 استقدامها بأعداد كبيرة

 بمختلف األلوان والفئات!

 زهور في السوق للبيع

-197- 

 امرأة مسنة سلوفاكية

 تحدثنا أليها باإلنجليزية:

 تركت مكانها غاضبة

-198- 

 ودعت نصف القمر



61 
 

 هناك!

 هنا نصفه ودعني

××××× 

 أغنية عتاب لوطن صار غريبا على شعبه الغريب

 )شكول عليك أكول انساك؟(

 وياك روحي

 )شكول عليك مر فركاك!!(
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 هايكو أنا !؟–أل 
 

-199- 

 هايكو أنا -في أل

 -هو من يكتبني ويرسمني

 دفاتر وألوان

-200- 

 ال أحد بداخلي

 -سوى نفسي 

 بما كسبت

-201- 

 ال يرشدني لطريقي

 –أنت 

 قدماي وعيناي

-202- 

 أنا أسمع صمتي

 -هل يمكنك

 أن تسمعه ؟

-203- 

 قد تقرأني أنت

 –ضوء 

 اطرة تمضيخ

-204- 

 قد تسمع صوت البلبل

 هل تشاركني ؟

 صوت حفيف األشجار؟

-205- 

 من يفتح بابي

 -ويغلقها 

 يداي والمفتاح

-206- 

 أنت تطرق بابي

 –مرات ومرات 

 ال تفتح من تلقاء
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-207- 

 أنا ال أختار

 طريقة موتي:

 لكنني أنا من سيموت

-208- 

 أنت قد تختار

 1طريقة موتي 

 لكنك أيضا ستموت

-209- 

 أنا لن أختار

 –قبرا لي 

 وبأي أرض سأموت

-210- 

 أنت قد تختار

 قبرا لي

 تحمل نعشي

-211- 

 في أرضنا تنبت

 أزهار حمراء

 دماء شهداء

-212- 

 ألقيت رحلي لآلخرين

 راحلة ثمانيني _

 تمتطي هايكو التلوين
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 تجليات هايكوية

 -مقتبسات:

الة تي ,بالوردي في عينيك يا سيدتي تعتريني حعندما يمتزج األخضر باألسود ,باألزرق بالزي -1

 نادرة ) نزار قباني في تجليات صوفية(

هايكو المهم هو تشذيب األداة إلى أدنى حد ممكن بحيث ال يقف إال القليل من -في قصيدة أل -2

الكلمات والشروح بين القاريء والتجربة وذروة الموقف الفني من الوجود هو الموقف الصوفي 

 لحظة التي يكتشف فيها اإلنسان لكينونته في هذا الكون .. وهي ال

فلسفة ) الزن ( المد جنة يابانيا والتي تعتبر النسخة البوذية بشكلها الياباني وهي تؤلف الحالة  -3

الذهنية للهايكو بشكل أساسي وتتضمن نكران الذات والوحدة وقبول اإلقرار بالجميل و)الصمت 

 .حين يفقد اإلنسان الكلمات(

في أل هايكو يجب التخلي عن كل شيء وعدم رؤية المرغوب كي يبقى القلب نقيا دون تشويش  -4

. 

هايكو يحب أن يكون الشاعر واحدا مع تراب الوطن.) وهذا ما أحاول أن أكون فيه  -في أل -5

 هايكو بحيث ال تخلو عن تربة الوطن.( -بكتابة قصيدتي أل

 

-213- 

 المرأة التي غادرت بيتها

 -رة واحدةلم

 أمي إلى الجنة

-214- 

 من جده لطفي

 تعلم كيف يقطب حاجبيه!!

 حفيده بعمر أقل من سنة

-215- 

 سجين  سياسي

 غادر السجن

 ليعود مجددا للحياة!

------ 

-216- 

 بعد كل انفجار:

 -كان بعيدا عنه

 عدا االنفجار األخير؟

-217- 

 العراقيون :
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 يتبادلون بينهم

 الحرب بدل السالم!!

-218- 

 فقير علق على بابه

 حدوة حصان!!

 ليطرد الحسد

-------- 

-219- 

 األمن الغذائي مطمئن

 -الشحة في مخزون

 غذاء الكالب!!

-220- 

 ال خوف من مجاعة

 البطاطس متوفرة بكثرة

 المهجرون بنعيم!!

-221- 

 شوارع خالية

 القطط تنام بأسرتها!

 سناجب تتقافز بحريتها

------- 

-222- 

 تلتوي السماء!!

 في صعود

 الملوية

-223- 

 تلتوي األرض!!

 في نزول

 الملوية

-224- 

 رائد فضاء

 على القمر

 فقد ضله !
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-225- 

 غار حناء

 -شموع بخشوع

 يحلق الشهداء

-226- 

 في مهوى الردى

 -تأخذ الرياح

 نباحه بعيدا

-227- 

 ثقلت موازينهم

 -حملوها

 على المساكين!

-------- 

-228- 

 نوارس تحلق

 فوق  المدينة

 البحر يصخب!!

-229- 

 لماذا يصرخ هذا الطفل؟

 -كال ليس هو

 إنها الكراكي!

-230- 

 الناس في شروزبيري

 يستلقون على العشب

 كذلك األموات!

 

 لوحة فنية في متحف اللوفر للفنان دوالكروا بعنوان الحرية تقود الشعب.

-231- 

 مشابهة آللهة الجمال

 -بندقية بيد وراية بيد

 ة القدمينعارية الصدر حافي

-232- 

 طفل وربما نساء

 دوالكروا  يوزع األدوار:

 من أجل الحرية
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-233- 

 ثائرة

 ليست ) فصلية (!!

 الشعب تقوده امرأة
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 هايكو –تحت شمس محرقة 
 

 هايكو تحريضي ويشارك الشعب مطالبه -ال مانع من أن يكون أل

 

-234- 

 ال تذوي أزهار النرجس

 -لن يخبو عطر الريحان 

 بستان ذو أفنان* هايكو -أل

-235- 

 هنالك أمكنة خالية

 أشجار النارنج بال أعشاش

 أين ذهبت البالبل؟

-236- 

 شجيرات التين والزيتون

 -خلت أثمارها 

 غادرتها العصافير

-237- 

 عند المساء نطارد

 القمر يهرب منا !

 يختل بالشجر

-238- 

 الصيف فوق سطحنا العالي

 -رقية حمراء وجرة ماء

 واءيالطفهما اله

-239- 

 تشرب زخة المطر

 فواحة كالخبز!

 رائحة التراب

-240- 

 تالمسنا  بدون استئذان

 فوتونات متراصة!؟*

 أشعة شمس

×××××××× 

 ) انتقال (



69 
 

-241- 

 تقلقنا أخبارهم

 نشاهدهم على التلفاز:
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 أهلنا في العراق

 
-242- 

 تحت شمس محرقة

 يجمعهم أحلى لقاء!!

 الخبز للجميع -يطالبون

-243- 

 س هنالك بحرلي

 من أين ينطلق هذا الهدير؟

 حشود المتظاهرين

-244- 

 امتألت الجرة

 طفح الكيل!!

 موعدنا الساحات

-245- 

 بدءوا  يتقاطرون

 الصف األول الفتات:

 كال لإلرهاب نريد األمان

-246- 

 يعجبه طعم )الراس(

 داعش

 يذبح األطفال!!

-247- 

 يريدونها هانئة

 يهتف المتظاهرون:

 وابوللحرية أب

-248- 

 امتألت  الجرة

 طفح الكيل!!

 سينجلي الليل

-249- 

 ال وقت للبكاء

 موعدنا الح:

 دموعنا لألفراح
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-250- 

 قطوفها دانية

 -اختر منها األنضج

 واسق العطشان

-251- 

 يتمرنون ويشحذون

 شعراء ومثقفون:

 الهمم والقلم

-252- 

 غادر الحشد المكان

 عاد بعضهم بأكفان!!!

 أمانليمنحوا بالدهم 

-253- 

 فتحوا باب الحرية

 رفعوا اآلذان :

 متظاهرون بكل مكان

-254- 

 افتح شباكك على اآلخر

 -خبت النيران 

 قوس قزح في السماء

 -معاني:

 أغصان نضرة من الفواكه واألغصان ) سورة الرحمن( -*أفنان

 جمع فوتون وهي وحدة الكم الضوئي -*فوتونات
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 هايكو -تحت شمس بالدي

 

 هايكو يواكب -لك متظاهرون ألطالما هنا

 

 مظفر النواب :

 ) عين الذيب (

 ) عيب تنام !!(

 ) من تصفر الحيه (

-255- 

 بساعتي الخامسة مساء

 –موعدنا  الجمعة 

 ببالدي السادسة مساء

-256- 

 تمر الحشود من أمامه

 يصهل بحماس!!

 حصان نصب الحرية

-257- 

 تهديه وردة

 يهديها راية:

 عربون محبة

-258- 

 بضاتهم نحو األعلىق

 يتصاعد هتافهم !!

 تفر الكالب المسعورة

-259- 

 بدرجة خمسين مئوي

 يتبخر الماء!!

 شمس بالدي في سمت الرأس

-260- 

 استظلوا بظلها

 ال وجود للظل في الساحة !!

 الفتات وبيارق

-261- 

 يواصل التظاهر
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 عكاز وحفيد!!

 يتوكأ على أثنين

-262- 

 الفتات وشعارات

 هواء:ترفرف في ال

 أبهجت الخطاطين أيضا

-263- 

 يبدأ الطريق بخطوة

 -منال ليس محال

 إلى أمام دون توقف

-264- 

 متظاهروا  التحرير

 بعيون العقبان!!

 سرب حمام

-265- 

 تتالطم أمواجه

 يبتلع كل شيء!!

 لماذا هذا الطفل؟

-266- 

 تزهو بكل األلوان

 -ماء وخضراء ووجه حسن

 لماذا بالدي جرداء؟
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 هايكو -مشرقة  تحت شمس

 
 هايكو مرة أخرى. -أعادة مقطع من تحت شمس محرقة ومن أجل أشراك أل

 يتمرنون ويشحذون

 -شعراء ومثقفون

 الهمم والقلم

×××××× 

-267- 

 أكتب واشطب وأشطب وأكتب

 منذ البارحة:

 ذلك من أجلهم

-268- 

 لم أجلب فرشاتي وألواني

 معي ضوء الشمس والقمر!

 سأرسم لوحة لهم

-269- 

 حديقة األمة بال أزهار

 تحت نصب الحرية؟

 متظاهرون بعمر الورد

××××× 

-270- 

 برك ماء راكدة

 دوي هتافهم!!

 تحدت دوامات

-271- 

 ينتظر هنالك آخرون

 عيونهم بين السماء واألرض !

 فقراء ,مقاتلون. نازحون

-272- 

 أشجار بجانبي الشارع

 تهتز وترقص!!

 مروا من هنا

××××× 
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-273- 

 عة هذه السماء؟كم هي رائ

 لقد غادرتها العقبان

 حلقت حمائم فوقهم بيضاء

-274- 

 هبط من نصب الحرية

 جندي الثورة!!

 ليوزع ماء بارد

××××× 

-275- 

 ألقوا فيها

 حاويات فارغة:

 عناصر فاسدة

276- 

 ال خوف منها بعد اآلن

 أناروا مشاعلهم:

 الخفافيش ال تبصر في النور

-277- 

 ما الذي جعلها تختفي

 ير القطارات ؟هد

 الهتافات !
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 عزف منفرد ) هايكو (

 

-278- 

 أبني الذي جلس بحجري

 -يجلس اليوم

 حفيدي

-279- 

 الذي يجلس بجانبي

 بيني وبينه نصف قرن

 ولدي!!

-280- 

 على مصطبة أمامي

 -رجل بشعر ثلجي

 رزمة جرائد

--------- 

-281- 

 سماء تطرزها أطيار

 -ربيع تتفتح أزهار

 لماذا هذه النار؟

-282- 

 ساعة الزمن تدور

 ال  يهمهم

 لدغ عقاربها!

-283- 

 صحيفة الزمان

 ال يقرأها

 األميون!!

---------- 

-284- 

 ما ذنبي أنا ؟

 دمي يعزف

 لحن الفقراء

-285- 

 الفقير اشترى حذاء
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 -فقد ساقيه

 باالنفجار

-286- 

 سياسي باع ضميره

 أشترى:

 لعبة

----------- 

-287- 

 واقفا صعد للسماء

 ي مالك!بجناح

 مصطفى في رحاب األنبياء

-288- 

 حشد يعود

 على األكتاف!

 طيور بيضاء  بالسماء

-289- 

 حروب شرق أوسطية

 وحدها

 تنجو الكالب!!

-------------- 

-290- 

 أغمض عيني

 من أجل أن أرى

 العالم بوضوح!!

-291- 

 شمس بالدي

 -أحرقت

 رأسي شيبا

-292- 

 العناكب وجدت مأوى

 في لحى كثة!!

 ذئابعواء 

---------- 

-293- 

 -كذبة
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 نيسان

 يوما؟ 31

-294- 

 امرأة سمينة

 -في غرفة قياس المالبس

 خذلتها المرآة!!

-295- 

 بعيدا عن األنظار

 كلبة  صغيرة:

 تغازل بولد دوك
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 هايكو -مجرات أل

 األستاذ الشاعر الالزوردي جمال مصطفى هايكو بناء على رغبته

 )خصوصي (

 يفتشون عنه في العتمة

 مال ولطفي وزاحم وسالمج

 فانوس ديوجين في الشمس!*

 

-296- 

 تختفي المدارات

 أين مداري؟

 بمن اهتدي للنجوم

-297- 

 يقرأ أسرار الكوكب

 هذا العالم التعبان:

 يهتم بمصير اإلنسان

-298- 

 انطفأت نجوم

 -نضب زيتها

 سدم سوداء

-299- 

 بعض كلماتنا نيازك

 تساقط أحجارا سوداء!

 شواظ من نار

-300- 

 تهطل غيوم

 -مطرا أسودا

 تمأل األرض عوسجا

-301- 

 تالقي الموت

 هذي األجناد!!

 تحارب بال عتاد

-302- 

 هزة أرضية , زلزال

 سقوط:
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 تفاحة آدم ونيوتن

-303- 

 يخرجها من الجهة الثانية

 مسمار ملولب!

 الثقب األسود -األرض

-304- 

 دوالب هواء في الفضاء

 -تدور بنا

 كرتنا األرضية

-305- 

 ينظرون لنا

 -من سطح ) األلفا السنتوري(

 فهل يخجل ساستنا؟

-306 

 ليس أحدب نوتردام

 إنه الكون!!

 أحدودب ليحملنا

-307- 

 ريشة -يسبح 

 -يطير في الفضاء

 رائد بسلطان

-308- 

 غيوم-سدم 

 تركض بنا الهثة:

 درب التبانة

-309- 

 تمسك تالبيبنا

 -جاذبية األرض

 نستعين بالقمر

-310- 

 ظالم دامس يرى في

 يفتح عيونه دوما!

 تلسكوب هابل

-311- 

 نبدو كرأس دبوس
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 في مراصدهم!

 ال أحد يشعر بنا

-312- 

 ال الشمس تدرك القمر

 -ال الليل سابق النهار

 كل في فلك يسبحون

-313- 

 عالمان

 مختلفون -ناس -ناسا

 منسيون! -ناسه -وطني

-314- 

 جميعنا مسحولون

 ) بمسحال الكبش (!!

 هايةإلى ما الن

-315- 

 الالزورد*

 يشاهده وحده:

 رائد فضاء

-316- 

 جلب لها أحجارا فريدة

 -زوجها

 في رحلته  للقمر

-317- 

 رائد فضاء

 -تلونت بدلته الفضائية

 بلون الشفق

 

 أغنية فضائية:

 تطلع من األرض أطلعلك

 تنزل من السما أنزلك

 دايما معاك دايما

شوهد في عز الظهيرة يحمل فانوسا والشمس  *ديوجين:حفيد سقراط وأشهر ما يروى عنه أنه

 مشرقة.

* معنى الالزورد:معدن شفاف ثمين صاف أزرق ضارب إلى حمرة وخضرة يتخذ للحلي 

 ويستخدم في المحال الطبي.
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 كو عراقي -مختارات هاي
 

-318- 

 رائحة  )إيثر(

 -هنا قبل قليل

 ممرضات

-319- 

 رأس سهم ظله

 -فوق بحيرة راكدة

 بط  يهاجر توا

-320- 

 رأس سنة

 ال أحد يحميها:

 رياح ثلجية

****** 

-321- 

 صفوف متراصة

 سعفات ترتجف!!

 عمال مسطر

-322- 

 بدون إشارة مرور

 مركبات توقفت؟

 بطة تعبر صغارها

-323- 

 طائرة تحترق

 نسي أحدهم؟

 حزام األمان

******* 

-324- 

 كميات جزر للبيع

 أين ذهبت؟

 أعداد األرانب

- 325- 

 فيها!أكثر ما يعجبه 
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 صدرها وأفخاذها

 يتناولها مشوية

-326- 

 ما الذي أبكاها؟

 وهي منشغلة

 رأس بصل

****** 

-327- 

 مزاد علني

 بيع مباشر:

 تاريخ مزيف

-328- 

 مقدوري عبور األطلسي

 للوطن سريعا!!

 بأطلس حافظ

-329- 

 أفكاري

 تعرف أنني

 عراقي!

****** 

-330 

 أسرار مهمة

 يخفيها صحابها:

 يستلمها الدفان

-331- 

 ال حدود لمملكة هللا

 بال  تأشيرات!!

 يدخلها األموات

-332- 

 عزرائيل يخاف هللا

 ال يأخذ أمواال

 يأخذ أروحا!!

****** 

- 333- 

 يوجد من يخدمه
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 هذا الكلب؟

 برجوازي

-334- 

 الجميع ينهره

 ذاك الكلب؟

 مضطهد

-335- 

 رفقا بالحيوان

 مطلوب أيضا:

 رفقا باإلنسان
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 هايكو المطر

 
 :ة لغير العراقيينمعلوم

من فوائد المطر له مفعول مهدأ لألعصاب يساعد على التفكير بعمق إذ تنتشر مركبات كيميائية 

 تعمل على تحرير اإلنسان من القلق والكسل والخمول. 

-336- 

 تجثم فوق

 -شرايين اإلنسان

 صخرة اآلن

-337- 

 تحت ترزخ 

 -سحالي االخبار

 عقابيل العقول

-338- 

 ينتشر فوق

 ال الحيلة/حب

 الكذب األسود

-339- 

 يقطع /

 نصل الفأس

 اعناق الناس

-340- 

 -في سرير األوبئة

 ينام عاريا

 العام الماضي

-341- 

 -افخاذ األوقات

 تتكشف في المساء

 فتغري الناس

-342- 

 -مالبس النساء الداخلية

 تتأرجح

 على حبال اليأس

-343- 
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 -عنكبوت البالدة

 يبني بيته

 في جحر الرأس

-344- 

 أضالع المدينة

 مدفونة/

 بالماء والدماء

-345- 

 -يهرش

 غول العداوة

 جلود الناس

-346- 

 -وحش السلطة

 يدخل أنوف الناس

 يسرق طائر أعمارهم

-347- 

 -عضو اللجنة

 يقذف ماء رجولته

 بأحشاء اليتامى

-348- 

 الناس في الطين

 بخيام المهجرين/

 تلوم المطر

-349- 

 مطر مطر انهمر

 الطير في الشجر

 النمل في الحفر

-350- 

 يهطل المطر/

 في شتاء العراق

 يرفع مناسيب القهر

-351- 

 تهطل الدموع:

 في كل قطرة مطر

 من عيون الجياع
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-352- 

 :يغرق الفقير

 لكنه بالمطر

 يغسل الشجر

-353- 

 شر المطر/

 ما يضحك البشر

 كالبكاء

-354- 

 وينزل المطر:

 ليشبع الغربان والجراد

 والفقير في سقر

-355- 

 ربنا آمنا/

 بما انزلت من مطر

 إذن لتغرق الفاسدين

-356- 

 ينعش المطر

 -المنطقة الخضراء

 وللناس الطين والغرق

-357- 

 -مطر مطرعاصي

 بلل شعر راسي

 وغاصت الركب

-358- 

 -ثم عاد المطر

 واسمع المهجرين:

 ينتردد األن

-359- 

 مطر كأفواه القرب:

 ال يهم الدواب

 أين تأوي العصافير؟

-360-  

 من انشودة المطر لبدر شاكر السياب
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 وحينما ينزل المطر:

 تسف في تربتها اللحود:

 وتشرب المطر

-361- 

 أي حزن يبعثه المطر؟

 وتنشج المزاريب:

 ويشغر الفقير يالضجر
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 هايكو النمل !!!

 

 كتب الشاعر البلجيكي موريس ميترلنك بخصوص عالم النمل يقول :

الذي يصدر األوامر؟ ويستشفي المستقبل ويرسم الخطط ويحافظ على  من ذا الذي يحكم هنا؟ ومن

 التوازن إنها حقا أسئلة محيرة.  )لماذا ال يستفيد منها ساسة العراق؟(

( حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال 19سورة النمل اآلية )

 .( يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون

 في الهايكو: )حين تكون المخيلة تحت السيطرة الغزيرة فإنها تتوصل إلى أفضل فكرة مبدعة(

 

-362- 

 لقد حل الشتاء

 يا معشر النمل:

 خزنوا طعامكم

-363- 

 وجدت مكانا آمنا لها

 يقيها برد الشتاء!

 نملة دخلت فروة أسد

-364- 

 قرصته من كفه

 من منهما السبع؟

 أسد ونملة

-365- 

 لى أسودأبيض ع

 محمولة على األكتاف!

 سكر ونمل

-366- 

 غابات )السافانا األفريقية(

 في الهكتار الواحد

 عشرون مليون نملة!!

-367- 

 أبناء عمومة

 حشرة )الجاسيد(:

 صحبة نمل
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-368- 

 مطعم سكريات

 وجبات جاهزة

 للنمل فقط

-369- 

 الطريق إلى العش

 نملة تائهة :

 )فيرمونات(

-370- 

 فوق ورقة توت

 نملة وحشرة من !

 مصالح مشتركة

-371- 

 خيم الظالم في غرفته

 جدار أملس

 نمل في السقف!

-372- 

 وصلت قبله

 سباق  لقمة جبل:

 نملة وإنسان

-373- 

 لو ضيعت طريقك

 اقتفي أثري؟

 أيتها الصديقة النملة

-374- 

 فوق باب العش

 جدول يومي لعمل

 شغاالت نمل!

-375- 

 إنذار ملكي

 أطلقوا رائحة

 بأ جميع النملليخت

-376- 

 زفة

 صرير مموسق
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 حفلة زواج نملة

- 377- 

 مؤتمر مستعمرات

 ترجمة فورية

 نمل بلغات مختلفة

 

هنا تتصاعد وتيرة اإلحساس من الخاص إلى العام وكلما كانت العالقة بينهما أكثر فحين ذاك 

 تزداد الصورة قوة وكذلك هو في الهايكو أيضا:

-378- 

 سلخوا جلد خروف

 جلدي!!تحسست 

 غزاه النمل

-379- 

 دبس وخبز

 غذاء الفقراء!!

 يشاركهم النمل

-380- 

 في العراق

 الفقراء

 النمل أقل منهم عددا!

-381- 

 صرخة نمل

 الظلم لو دام؟

 البد يدمر الظالم

 

 موتيف:  هايكو ) لسوسيكي (

 

 الرياح التي تهب

 أسألها أية ورقة من الشجرة؟

 ستكون التالية لترحل

 ستهب الرياح ويرحل سارقو قوت الشعب؟ سؤال :  فمتى
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 سفر -هايكو 

 
 بكره السفر

 بكره , بكره

 أين المستقر؟

 على حد قول الشاعر األستاذ زاحم جهاد مطر في همومه:

 هنالك شيء ما ينتظرني وانتظره!

 ترى من منا

 ذاهب لآلخر؟

 سفربغداديات:

-382- 

 بغداد

 -وإن طال السفر

 عدت إليك

-383- 

 ومطارات تسعة طائرات

 سائحا في األرض  والفضاء!!

 من أجل عينيك بغداد

-384- 

 استقبلت باألحضان

 -رجعت

 بخفي حنين

-385- 

 غمروني بحفاوتهم

 لم يرد بخلدهم

 أنني كنت في السماء!

-386- 

 هنالك فوق الغيوم

 لم أجد أحدا من رفاقي!

 إ نهم عالقون في عليين

-387- 

 حزن غامض

 رأيت بعضهم في منامي!!

 ني الفرحغمر
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-388- 

 نقلتها بذاكرتي

 لم أحزمها بحقائبي!

 منارات وقباب وطلع النخيل

-389- 

 فتش جميع حقائبي

 -رجل الجمارك

 لم يعثر على انتمائي

-390- 

 استوطنت يمامة

 تمثال الرصافي!

 حفظت جميع إشعاره

-391- 

 عيون المها

 -بين الرصافة والجسر

 حزينة , باكية

-392- 

 يعتريها خوف

 قنا كالب سائبة!!في زقا

 ال تعرف أن لها حقوق

-393- 

 شارع الرشيد

 ما الذي بقي منه؟

 شربت الحاج زباله

 

 سفر و فنادق:

-394- 

 فوق الجدران لوحات مستنسخة

 أسرة مهيأة للمضاجعة!!

 حياة فندقية غامضة

-395- 

 مناشف  بيضاء فقط

 تالمس أجساد النزالء!

 ال يبدو عليها أثار

-396- 
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 رائحة الماضي

 -في الفندق

 على فراشي

-397- 

 تركت رائحة جسدي في الفندق

 -عاملة النظافة

 كنستها بالمكنسة الكهربائية

-398- 

 إفطار الصباح

 -في الفندق

 بمالبس رسمية

-399- 

 قائمة طعام ملغزة

 -أكلتي المفضلة

 ذكريات قديمة

-400- 

 غذاء بنكهة أجنبية

 أمور ال تعنيني!

 فظلت دجاج مشوي

-401- 

 لرجل الذيهذا ا

 -مائدته بجواري

 يرتشف صحيفة الصباح مع القهوة

-402- 

 في الفندق

 افتقدت أبريق الشاي

 باك ( -كم يزعجني هذا ال) تي

-403- 

 هذا النادل السيامي

 لم أفهم لغته!

 طلبت )سوب( وكوب ماء

-404- 

 حريتي التي أمارسها

 في بيتي!

 في الفندق رغبة مكبوتة
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-405- 

 بةعشرة سنوات من الغر

 بال دار!

 فندق وشقة مفروشه

-406- 

 أشرقت الشمس وغربت عدة مرات

 -سبعة أيام في الفندق

 ال حاجة لمعرفة أيام األسبوع

-407- 

 أين مني داري؟

 غذاء حار

 جار وخطار

 

 شتاء وسفر:

-408- 

 يختفي ضوء الشمس

 –خلف الغيوم 

 تبقى األشجار خضراء

-409- 

 إنه شتاء حقيقي

 -أبخرة المطر

 بنية العاليةغطت األ

-410- 

 لحاف السماء رمادي

 -يتطاير رذاذ المطر

 جانبا الطريق أشجار متراصة

-411- 

 عجلة أقلتني

 تركض إلى أمام!!

 الطريق يهرب للخلف

-412- 

 من نافذتي

 -شارع مبتل 

 ال وجود لرائحة المطر
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-413- 

 سكون في الداخل

 تصخب الرياح في الخارج!

 أين اقضي نهاري؟

-414- 

 الشمس  خلف الغيوم اختفت

 -لم يبق وقت

 لبقية نهار

-415- 

 شتاء العراق

 أمطار-نشرة األنواء

 أخبار وأفالم رعب !!

 

 تلبية لرغبة الشاعر األستاذ جمال مصطفى: -لوحات فنية

 )بابلو بيكاسو(

 هذه نخلة جوز الهند

 -جذعها السفلي

 امرأة مسنة

 

 ) فنست فان كوخ(

-416- 

 على جانبي الطريق

 لعشب المداس:يبدو ا

 أناس في أحياء فقيرة

-417- 

 صف أشجار الصفصاف

 مواكب رجال!

 في دار عجزة

-418- 

 تقف مجمدة و مشلولة

 مجموعة من نبات الكرنب!

 نساء بتنورات رقيقة

 

 )  هنري ماتيس(
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-419- 

 راقصته فراشة

 بألوان زاهية:

 قصاصات ورق

-420- 

 ليست امرأة

 1بذراع واحدة طويلة!

 يتيةإنها لوحة ز

 

 ) كلود مونيه (

 غذاء على العشب

 نساء عاريات!

 ماء بركة راكدة

 

 ) جورج براك( رائد التكعيبية

-421- 

 مكعباته الصغيرة

 تحولت بيوت عادية

 على هضبة وأشجار صنوبر

-422- 

 سماء صافية

 -عصافير محلقة في السماء

 منظر في الهواء الطلق

-423- 

 ميثولوجيا شعبية

 طبيعة ميتة!

 القرابين حامالت

 

 ) أميل هوراس فرنيه( فنان الصحراء والمعارك

-424- 

 إستشراق تشكيلي

 يسكن ذهنه

 ) أنا مصور التاريخ (

-425- 

 أتساع الصحراء والقفار
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 لم يرها قط

 فقط في ) لوحة حديث البادية(

-426- 

 فلتحزن باريس وتتشح بالسواد

 رحل اللون والخيال فرنيه

 ) الشاعر بودلير (

 

 الشاعر العراقي )سالم الياس مدالو (الفنان و

-427- 

 يخرج عند الغبش

 يقتنص طيف الشمس!!

 ليرسم الوطن

-428- 

 سالم مدالو

 كيف تسنى أليك أن ترسم؟

 صوت الموج

-429- 

 والفراشات ملت الزهر

 لما حدثها سالم :

 عن لوحاته

 

 الشعر هو التصوير والرسم هو الشعر

-430- 

 تبدو المتعرجات

 الكهوفبعيون إنسان 

 حيوان البيزون

-431- 

 وعلى الجدار

 بالفحم كنا نرسم

 حقال ودار

 ) الشاعر عبد الوهاب البياتي (
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 هايكو ) ذكريات محارب قديم (

هايكو العالقة ملتبسة وغامضة جوهرا ال عرضا وإن الفكر ليس مرآة الطبيعة، ريتشارد  -) في أل

 روني (

-432- 

 تحت صخرة في جبل) برسليني(

 -دفينماضي 

 أيدولوجيات منسية!

-433- 

 فوق الفتة ) سباره توكه (

 ثقوب رصاص:

 مباراة  فريدة للرماية!

-434- 

 من بعيد تالمس السماء

 -قمة ) سر عمادية (

 أطالقات طائشة

-435- 

 الجندي الذي كلمني قبل لحظة

 التي أسكتته -الرصاصة

 كانت تستهدفني

-436- 

 جثة جندي في أرض محروقة

 لى!ذراعه لألع

 طالبا النجدة

-437- 

 أزيز ليل تهاوت نجومه

 سن صخري:

 ال مجال للتفكير!

-438- 

 -صرخة مختلفة في الربيئة

 ال صوت  للرصاص

 لدغة عقرب!
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 الهايكو التكاثر!!
بليون سنة وتكاثرت  5/3لقد ظهرت الكائنات الحية المجهرية ذات الخلية الواحدة على األرض قبل 

 جنس حيواني يتكاثر بطريقة عذرية. 2000ال جنسية ويوجد اليوم بيننا  في بداية األمر بطريقة

التكاثر عملية تقوم من خاللها الكائنات الحية بإنتاج أفراد مشابهة بدء من البكتيريا بالغة الصغر 

 الموسوعة الحرة –حتى أكبر أنواع الحيوانات والنباتات وبدونها تنقرض الحياة كاملة.  ويكبيديا 

الكالسيكي عند العرب اجتماعي وطبقي بفحواه ونفسي بمأساويته ولكنه ينتقل من مدار  إن الشعر

 إلى آخر عن طريق الربط بأفعال حركة تفيد بالكشف عن نقطتين بمنتهى األهمية:

الجزء المفقود والمتخفي من اإلنسان والجزء الظاهر من الطبيعة وبينهما عالم زاخر بالمواقف 

 لتجارب الدهرية وموقف اإلنسان الضعيف من فكرة الموت أو الغياب.والخبرات ومن ضمنها ا

 )الدكتور صالح الرزوق(

 ومنها جاء هذا الهايكو:

-439- 

 يا لهذه القديسة

 -تضع بذورها في الماء لتبدأ دورة حياتها

 زهرة اللوتس الفواحة

-440- 

 مثل ابتسامة كونية

 في لحظات الغروب وسط تجهم الصخور!

 زهور الليلكتنمو وتتألق 

-441- 

 تزهر في الربيع

 لتجلب الفراشات والطيور الطنانة:

 زهرة الليلك البيضاء

-442- 

 في رحم البحر

 تكاثرنا ال جنسيا!

 عدنا اليه جنسيا

-443- 

 يلسع ميسمها

 ليشبع رغبته!

 يعسوب شبقي

 

-444- 

 تنتشي تماما بلقاح
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 -رياح الربيع

 عمتنا النخلة

-445- 

 تعرض عضوها األنثوي

 لممارسة الجنس!

 عارية زهرة اليقطين

-446- 

 إنهم يأخذون أطفالها عنوة

 لمكان آخر؟

 فسائل النخيل

-447- 

 تمارس الجنس

 عالنية في الهواء الطلق:

 مجاميع الذباب

-448- 

 عله يعثر عليها

 ينق نقيقا متواصال طول الليل:

 بيوضها في الغدير

-449- 

 انشطاره الثنائي

 يوفر لها لذة جنسية:

 وانات البراميسيومحي

-450- 

 لها كيفما تريده

 بأعضائها الذكرية واألنثوية!

 تستلذ الهيدرا الخنثى

-451- 

 تحقق لذتها

 بالماء بال عناء!

 ذكور االسماك

-452- 

 إنها ال تدري ستموت

 عند مسقط رأسها ليلة دخلتها

 ذكور السلمون

-453- 



102 
 

 تحرمه تماما حلزون مسكين

 تأكل عضوه الذكوري!!

 ات صغيرةطفيلي

-454- 

 طعام تحت صيف حار

 تتوالد إناثا وذكورا:

 حتى عفن الخبز

-455- 

 يعتليها لمرات

 ما الذي يفعالنه؟

 هذان العصفوران

-456- 

 يكفي بفتحته المشتركة

 عشرة من دجاجاته:

 ذلك الديك الفحل

-457- 

 بعزلة تامة

 يلصق مشيجه بمشيجها!

 لكي يولد انسان جديد

-458- 

 عذريا

 -ضتهاتخصب بوي

 تلد أفرادا ال يحصون

-459- 

 تمارس جنسيا وال جنسيا

 -حيوانات بسيطة وظريفة

 اسفنجيات البحر

-460- 

 تتحمل ثقله

 من أجل االنجاب:

 أنثى الكركدن

-461- 

 يا لها من أسرار

 خوفا من طفرة قاتلة!!

 تكيف جيناتنا نفسها
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-462- 

 ال تستثني أحدا

 -مخلوقات كبيرة وبالغة الصغر

 لحياةهذه هي ا

-463- 

 عالم غامض وجميل

 يقذف إفرازاته الذكورية في الماء:

 تزهر أزهار األريشجونة

-464- 

 يتكاثر البشر

 جنسيا ببطيء:

 هل سنبقى أم نفنى؟

-465- 

 تتكاثر العذريات

 -ال جنسيا سريعا

 هي التي ستبقى أخيرا

-466- 

 ال يختلفان عنا

 تلصق بطنها ببطنه بوضع متعاكس!!

 رضزاوج ديدان األ

-467- 

 البقاء للصالح

 -أصحاء جسديا وفكريا

 سينقرض الطالح حتما

-468- 

 نهار أزرق واخضر

 كيف لم ينتبه؟

 يوارونه التراب
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!بنكهة الشعر هايكو  

 )رثاء زهاء(

 ومن بعدك يلين الحديد؟

 -ليغدو 

 زهاء-بهاء 

 للبصرة هايكو

-469- 

 رياح شرق البصرة

 تحملني:

 طيرا لخوستان

-470- 

 صرةنخل الب

 -يمتد

 من شط العرب لعربستان

-471- 

 نهر الكارون

 يجري هادئا:

 نحو القرنة والبستان

-472- 

 ال تذهب أبعد

 ال قرية:

 بعد عبادان

-473- 

 عيون المها

 -ترنو

 للتنومة واألهواز

-474- 

 أخفق مجذافك

 -لينساب

 نحو العشار

-475- 

 هز عمتك النخلة

 تساقط:

 رطبا برحيا
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-476- 

 مطر......مطر

 نهمر فوق جبين السياب!ي

 ينعش وجه غيالن*

-477- 

 أقذف أحجارك

 أمأل شليلك:

 نبقا أصفر

-478- 

 رياح قادمة

 -من أرض الفاو

 أنشق رائحة البحر والح ناء

-479- 

 غادر الهنود البصرة

 عافوا:

 اسمهم في السوق

-480- 

 الليلة حنتهم

 بالبصرة زفتهم!

 يا عيني على البصرة

 ج القديمة( لمظفر النواب حصة للبصرةومن قصيدة )جسر المباه

-481- 

 أين البصرة

 صحيح أين البصرة؟

 البصرة بالنيات

-482- 

 أين البصرة

 أين البصرة مشتاق!؟

 بوصلتي تزعم عدة بصرات

-------- 

 لويالت الحرب هايكو

-483- 

 ليتها تنتهي

 -هذه الحرب

 أحسد الطير في السماء
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-484- 

 هذه الحرب

 ن:تقتل الجنود والمدنيي

 األثرياء يمرحون

 

-485- 

 هذه الحرب

 متى بدأت؟

 أطفالنا ال يتذكرون

-486- 

 ما جدوى

 أن نفتش في عقولنا

 عن نهاية للحرب؟

---- 

 للدهشة والرهبة هايكو

-487- 

 يا للدهشة!!

 -تلك هي

 المرة األولى أقود سيارة

-488- 

 يا للدهشة!!

 -بداية

 خروج الصوص من البيضة

-489- 

 يا للدهشة!!

 ار تترنح!أبق

 عرق هبهب بأواني مكشوفة في البستان

490- - 

 يا للرهبة!

 -السنة السادسة من العمر

 الصف األول في المدرسة

-491- 

 يا للرهبة!

 -غرفة  موصدة

 ليلة الدخلة
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-492- 

 يا للرهبة!

 صافرات إنذار:

 في الظلمة

------ 

 وللربيع هايكو

 

-493- 

 أيتها الرياح الحانية

 ال تنسي!

 األزهار واألشجار لقحي كل

-494- 

 أزهار القداح

 -تفتح أوراقها البيضاء

 لتحتضن اللقاح

-495- 

 وسط المدينة

 -وفوق العمارات والسيارات

 حبوب لقاح صفراء

-496- 

 فرشاة الربيع

 لونت أشجار )وينستون سيلم(!

 باألبيض واألحمر واألصفر

-497- 

 أيتها الفراشات

 أطل الربيع:

 هلمي للحقول

-498- 

 دافئة شمس

 تنعش!

 أوراق البتوال*

 أسم ابن الشاعر المرحوم بدر شاكر السياب -*غيالن

 شجرة قوامها رشيق وازهارها ناعمة تظهر جذابة في الربيع -*البتوال
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 !!دهشة الهايكو

كثير من الناس ال يفهمون الهايكو ويتساءلون ماذا ضفدع يثب إلى البركة أو قطعة فلفل أخضر -1

الطة ماذا فيه؟ لعل خير رد هو هذا االدهاش والغرابة التي تجعلك أن تندهش تسقط في طبق الس

 بعفوية.

بإمكانك العثور على هايكو في أي مكان لو إنك تجشمت عناء النظر واالنصات في أماكن غير -2

 متوقعة/ مدرسة /حديقة/ممر في متجر/ باص للركاب/ وأي مكان آخر.

ر يقول بصدد شعر الهايكو: ليس بالضرورة أن يكون بانيا ناتسوبشي شاعر ياباني معاص -3

الهايكو يابانيا ويكتب باليابانية فهو ال حدود له بين مختلف أجناس الشعر وأال يختزل في نمط 

واحد وهو متعدد األشكال والموضوعات فهناك هايكو واقعي وهايكو حر وهايكو بروليتاري 

 .وهايكو خاص بالحرب والمدن ونسوي وطبيعي وهكذا

-499- 

 ضفدعة باشو

 نطت:

 كي يبدأ الهايكو المدهش

-500- 

 في الهايكو

 -الشجرة شجرة والقمر قمر

 وال شيء غيرهما

-501- 

 أقرأ الهايكو

 ربما:

 ألنه زاهد

--------- 

 هايكو أمكنة

-502- 

 متى تتحرك

 أيها الجدار؟

 دائما تلف حولي

-503- 

 بالقرب من سكني

 -مقاهي رصيف

 سيقانهن عارية

-504- 

 وسط المدينة
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 صخب حتى الصباح!!

 ليلة نهاية األسبوع

 

-505- 

 على قمة جبال روكي

 -أالمس الغيوم

 تمطرني بوابل من رذاذ

-506- 

 خيط نمل على الحائط

 أرفع رأسي للسقف:

 عنكبوت ينتظر

-507- 

 دخان المدخنة

 يختلط:

 بالغيوم الداكنة

--------- 

 هايكو مدن

-508- 

 الموصل

 -فقدت الربيعين

 تفظت بالخريفاح

-509- 

 ثلوج متراكمة

 تركتها هذا العام في بوسطن:

 هنا مطر ورياح

-510- 

 مع بداية نومي

 -تذهب افكاري بعيدا

 إلى بغداد

-511- 

 في مدينة كوروالينا القديمة

 وجدت الماضي حاضرا:

 هناك بات جورج واشنطن

-512- 

 يا لهذه الرياح الهائجة
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 يأتي سريعا:

 يناالصيف في نورث كوروال

-513- 

 ذات عام

 -لعبت حفيدتي

 في حديقة بيتي ببغداد

---------- 

 هايكو الطبيعة

-514- 

 أشجار القيقب

 تمنحني أوراقها:

 ألتعرف عليها

-515- 

 كناري من كفي طار

 ترك لي حزني:

 أخذ غناءه معه

-516- 

 ثمرة كريب فروت صفراء

 كم اشتقت:

 للرمان الريان

------------ 

 هايكو حر

-517 

 ها الدعاسيقأيت

 -من منكن انتبه

 أرفع إبهامي اليكن

-518- 

 يسود الظالم

 فجأة في غرفتي:

 سحلية فوق مفتاح الضوء

-519- 

 المرآة على الحائط

 بغتة تحركت:

 جوقة عصافير

-520- 



111 
 

 هؤالء الفقراء

 -ليتهم يجدونه

 خبز )باب الغا(

-521- 

 يخنة طبختها زوجتي

 -فوق قمة بيرس مراسلي العجوز

 ي بطريقته البدائيةطبخها ل

-522- 

 فجأة تحولت أنظارهم

 من بعيد:

 تعبق رائحة جسدها

-------------- 

 هايكو واقعي

-523- 

 وضحت الفكرة

 -األطفال

 أتقنوا اللعبة

-524- 

 عندما ال تكفي الحقيقة

 سألجأ:

 لكذبة بيضاء

-525- 

 تضرب بال سبب

 -تطير

 لكنها تورث الفرح

------ 

 هايكومقاطع من قصائد تحولت ل

 من قصيدة يا مطر )زخنه محنه( للشاعر الحلي موفق محمد

-526- 

 يا مطر مزنه مزنه

 -مزنه حب

 مزنه دهله

-527- 

 يا مطر أركص عصافير وسنابل

 كلبي وردة اتسولف ويه الريح:
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 حطني عله صدره

-528- 

 مزنه فله

 تسكر الواويه:

 وكلمن يبوك عله رسله

 شفيق ومن قصيدة )الجسر عبرناه سوية( لطفي

-529- 

 جسر الحلة يختلس النظر

 -لما تحت )نفانيف( الصبايا

 يغمض عينا ويفتح أخرى

-530- 

 يمتطي صهوة الفرات

 وفي توالي العمر:

 يتعبه الحنين

-531- 

 يستذكر

 الذاهبين إلى القتال:

 والعائدين بال كفن

-532- 

 صار الجسر

 مالذا للشعراء الغاوين:

 يعطي أذنه لمن هب ودب

-533- 

 ي لسعدي الحلييصغ

 -في مقهى الخمارة

 أغنية يتعتعها السكر

-534- 

 يشدو أهزوجة األطفال

 ككوختي وين أختي:

 بالحلة
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 مقاطع بنكهة الهايكو
 

المعروف عن الهايكو أنه متقشف لغويا وال يميل إلى المجاز واالستعارة ويترك الذروة إلى السطر 

 الثالث األخير.

 ()الشاعر والناقد جمال مصطفى

 إن هايكدة واحدة جيدة من كل ثالثين تمثل معدال جيدا )سدنة الزن(

-535- 

 أخاف عليك

 من زلة لساني!

 أيها الهايكو الرقيق

-536- 

 سأجعلك

 تحظى باالحترام:

 أيها الهايكو النبيل

-537- 

 أعرف أنني

 لن أتوصل لسرك!

 أيها الهايكو الساحر

-538- 

 يا لهذا الهايكو

 زهرة أوركيد! *

 بتالت بثالث

------ 

 هايكدات بنكهة عراقية

-539- 

 خبز حار

 رائحته من سابع جار:

 أستشعر طعمه

-540- 

 ماعون

 )زردة وحليب(!

 بغتة في نفسي

-541- 

 )خبز العباس(
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 -كراث وريحان

 من زمان

 

-542- 

 سطح عالي

 -نجوم   سماء   صافية

 أتأملها من الشباك

-543- 

 انتظري مليا

 كي أحفظ:

 فيدتيلون عينيك يا ح

-544- 

--------- 

 هايكدة في الغربة

-545- 

 الشمس التي غربت

 -في نورث كوروالينا

 أشرقت اآلن في بالدي!

-546- 

 أسمح لي

 أيها البحر الهائج:

 أريد سفح دمعي

-547- 

 نظارتي الشمسية

 في المقهى!!

 رجل في العتمة

------- 

 هايكدة تساؤالت

-548- 

 أخاف

 وحدها في الشارع!

 متى ستعبر؟

-549- 

 لماذا يبدو مرعوبا

 هذا البعير!
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 هنالك قشة؟

-550- 

 أن

 -تعتلي قمة

 ما المشكلة؟

-551- 

 منذ متى

 أنت في السماء؟

 أيها القمر المنير

------- 

 هايكدات تداعيات الحرب

-552- 

 بدأت حرب

 انتهت حرب!

 بدأت حرب

-553- 

 توقفت حرب

 كال!

 الهوس موجود!

-554- 

 حرب -نفط

 نفط!! -حرب

 مشتركة؟سوق 

-555- 

 )سيناريو حرب بثالث مقاطع(

 دووووووو!؟

 دي ي ي ي!؟

 بم بم!؟

مليون سنة ويعتبر أول تاريخ مكتوب لها على  120معاني: زهرة األوركيد يمتد عمرها الطويل 

سنة قبل الميالد, أطلق عليها الفيلسوف الصيني كونفوشيوس لقب  700أيدي الصينيين وذلك منذ 

 وإن رؤيتها في الحلم تعبر عن الرومانسية والحب.زهرة عطر الملوك, 
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 هايكو على جادة الصواب مقاطع من

في الهايكو: كما في الرسم التخطيطي الجيد يتطلب التخلص من التفاصيل الفائضة وعندها تكون 

 المخيلة تحت سيطرة الغريزة لكي تتوصل إلى أفضل فكرة مبدعة.

-556- 

 شمس منتصف نهار

 نطة:تألأل سنابل الح

 وتبرق افخاذ )الحاصودات(

-557- 

 مطر خريفي

 -إنها مواسم جني التمر

 فرصة لمضاجعة )الطواشات(

-558- 

 ثمة مراويح متقاطعة

 تعلو وتهبط ألسفل:

 بيادر حنطة وشعير

-559- 

 كي ارتقي جبال قنديل

 -أحتاج النظر للسماء

 غيوم تحجب القمم

-560- 

 األشجار في روبار العمادية

 على بساط أخضر:تبدو من األ

 ربما هناك أطيار وأناس

-561- 

 أفق قريب جدا

 -حيث تبدو الشمس كبيرة

 دائما ألمام

-562- 

 حياة صعبة

 كيف ستعود األوقات الجميلة؟

 إنها أفضل من ال شيء

-563- 

 بركة ماء

 أحدثها مطر ليلة أمس:
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 كم هو منعش طرطشتها؟ا

 

-564- 

 الكرسي الذي أعتليه

 افية:فد تكون هناك سعفات ك

 لكراسي أخرى

-565- 

 توقف المطر

 الساقية:

 تستمر في الجريان

-566- 

 قمر ليلة أمس

 انتقل صباحا!

 ليشارك الشمس ضياءها

-567- 

 يوم بليد

 تحجبه غيوم داكنة:

 ال وقت للنزهة

-568- 

 غزالة

 -تقف على ساقيها الخلفيتين

 تشبهها تماما!

-569- 

 الطفلة التي أحملها

 وقت!!تحمل طفلتها بذات ال

 صور على الجدار

-570- 

 ال يستهويه شرب القهوة

 تبسمت له النادلة:

 طلب فنجانا آخر

-571- 

 ال وقت أضافي

 تجري األنهار إلى مصباتها:

 ال عودة لوراء

-572- 
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 أستطيع

 أن أجعل الجسر يتحرك ألمام!!

 أحدق في النهر من فوقه

 

-573- 

 الخريف

 ليس سيئا دوما!

 أشجار النارنج خضراء

-574- 

 نهار جميل

 منحني ربيعا دائما:

 ال حاجة للمزيد

-575- 

 ضفدعة

 -قفزت عاليا

 هنالك بعوض يحوم في الفضاء

576- 

 دخان مطال

 يتصاعد من بين األكواخ:

 البرغش يهرب بعيدا

-577- 

 في بالدي

 ثالثة فصول في السنة!!

 فأين الرابع؟

-578- 

 شمس نورث كوروالينا

 هي نفسها في بالدي:

 ثر إشراقاهناك أك

-579- 

 هذه الزنابير المزعجة

 ليتها؟

 تخرأ عسال

-580- 

 إنها كرات بيضاء

 حبوت اللتقاطها:
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 كال إنها بيض بقدر ماء يغلي

-581- 

 البراغيث

 -تختبئ نهارا

 تمتص الدماء ليال

 

-582- 

 غراب

 قلد مشية العصفور!

 ضيع المشيتين

-583- 

 إذا كان الغراب

 دليل قوم؟

 لغرابفال نجحت وال نجح ا

-584- 

 غراب

 قلد صوت البلبل!

 بح صوته

-585- 

 نام عاريا

 حلم:

 بهايكو مزعج

-586- 

 سحلية

 -اقتنصت بعوضة

 وهايكو زاحف

-587- 

 لديه خبرة

 -في صناعة البالستيك

 وهايكو معاد

-588- 

 منذ الصباح

 أمام ماكنة الطحين:

 األطفال بحاجة للخبز
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-589- 

 أغنية حزينة

 ر أيامي(:)أنا من أكولن آه واذك

 من راديو قديم في زمن جميل

-590- 

 خبز يابس

 -تحتاجه أرملة وأطفالها

 وجبة )محروك اصبعه(

 هدية لصديقي الشاعر سالم اليا س مدالو عرفانا لرد الجميل

-591- 

 سالم مدالو الفنان

 يخرج اللؤلؤ والمرجان!

 ليكتب هايكو فتان

 -معاني:

 ف ويشمرن عن سيقانهن خالل عملية الحصاد.نساء يحصدن الغلة في الري –*الحاصودات 

 نساء يجمعن التمر في موسم جنيه ويقدمن من مناطق نائية. -*الطواشات

جمع مرواح أداة ن الخشب تشبه أصابع الكف تذرى فيها الحنطة والشعير بعد الحصاد  -*مراويح

 لعزل الغلة عن التبن.

 ه تسكنه العوائل الكردية خالل المعارك.وادي عميق تكثر فيه األشجار وعيون الميا -*الروبار
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 !!لٌف ودوراٌن حوَل الهايكو

 

 )نظرةٌ فاحصةٌ مهداةٌ للشاعِر والناقِد القديِر جمال مصطفى(

 ليَس الهايكو لعبةُ أفكاٍر أو معنى شائٌع للمعاني بل يكادُ يكوُن الهايكو  فكراً مختِرقاً للروحِ.

 شو على أحِد تالمذتِه الذي كتَب الهايكو التالي:ردَ المعلُم شاعُر الهايكو الكبيُر با

 اقتِلْع زوجاَ ِمْن أجنحِة/

 يعسوٍب وستحصل

 على قرِن فلفٍل!

قائال لَه: إَن هذا ليسْت هايكو أنَت تقتُل اليعسوَب بهذِه الطريقِة الهايكو يمنُح الحياةَ يجُب أْن 

 تقوَل:

 أضْف زوجاً ِمْن األجنحِة/

 إلى قرِن فلفٍل ستحصل

 لى يعسوٍب!ع

 هكذا هَو األمُر للذيًن يحاولوَن كتابةَ الهايكو وسألُف وأدوُر حولَه عسى وأنني أتمكُن ِمْن ولوِجه.

-592- 

 يُشيُر أعمى/

 بعصاِه نحَو الفضاِء:

 هنالَك برارُي خضراُء!

-593- 

 شمُس الحصاِد/

 جوقةُ عصافيٍر على بيدِر حنطةٍ 

 ينتظُر غراٌب دوَره

-594- 

 بعيٍد: أراقُب ِمنْ 

 غيوماً سوداءَ 

 هل ستشرُق الشمُس غداً؟

-595- 

 هنا أمامَي/

 أشجاٌر وارفةٌ 

 هناَك ظالٌل سوداءُ 

-596- 

 يستعمُل الهاوُي قيثارةً:

 غير مدوزنةً 
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 يعزَف لحنَاً نشازاً!

 

-597- 

 يُنعُش رذاذُ المطِر الربيعيِ 

 أصَص األزهاِر:

 ليتَها ال تأتي تلَك الزيزاُن المزعجةُ 

-598- 

 لٌم مثلوٌم/ق

 سيٌف مكسورٌ 

 بيِد محار ٍب مهزومٍ 

-599- 

 ٌٌ /شاعٌر مغرور

 يمتطي حصاَن دوْن كيشوتَ 

 ليصطادَ هايكو

-600- 

 تُخفي زهرةُ أوركيدا:

 ميسَمها

 عْن )شمعِة الحاصود(*

-601- 

 صارْت قنفذاً:

 تلَك اليمامةُ البيضاءُ 

 هنالَك نسٌر في الفضاءِ 

-602- 

 أشاهدُ فحَل التيِس/

 الجبلَ  يُناطحُ 

 يُكرر ُنطَحه دوَن جدوى

-603- 

 مقطوعتي هذِه المرةِ 

 -سأحاوُل قدَر المستطاعِ 

 مسَح حروفَها الزائدةَ 

-604- 

 َمْن الذي َحَولَها إلى أشواٍك/

 هْل انحساُُر المطِر؟

 كال األرُض يبابٌ 

-605- 
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 ال يُمكنُني أْن أسيَر ليالً 

 القمُر في المحاِق/

 سأنتظُر حتى الصباحِ 

-606- 

 أَِطْل أيُها القمُر/

 ولو لبُرهةٍ 

 فَليلتُنا غائمةٌ!!

-607- 

 هذا الغباُر/

 ما أزعَجهُ؟!

 إنَه َيحُجُب شمَس النهارِ 

-608- 

 أزهاٌر ذابلةٌ/

 تحوُم حوَلها فراشاتٌ 

 ما الفائدةُ؟

-609- 

 غيوٌم متقطعةٌ/

 تاُلزُم الطيوُر أعشاَشها

 ليَس هنالَك مطٌر عْن قريبٍ 

-610- 

 ِف الليِل/قمُر منتص

 يلعُب )ختيلةَ( *

 مع أشجاِر الصنوبرِ 

-611- 

 ُسرعاَن ما تنفلُق:

 فقاقيُع الماِء البراقةِ 

 ال أحدَ سيجدُ لها أثراً 

-612- 

 يُحاوُل اصطيادَ الفكرةِ/

 يَستعيُن جاهداً 

 بالشابكِة العنكبوتيِة!!

 

 المعركِة(   ِمْن أجِل تحريِر الوطِن ثالثةُ مقاطَع هايكو )مشاهداٌت ِمْن ساحةِ 
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 في العناية المركزة!! ) هايكو(

 
-613- 

 أٌم وطفلتُها

 -تنتظراِن بفارغِ الصبرِ 

 نتيجةَ عمليِة جرِذ ابنِتها

-614- 

 ال حاجةَ لقلقٍ 

 يغطي التأميُن/

 عمليةَ ساِق كلِبها

-615- 

 لدينا جهاٌز متطورٌ 

 -يَحفُظ رقبَة كلبك المتضررةَ 

 فال تقلقي سيدتي

-616- 

 مامٍ تنصُت باهت

 إلرشاداِت الطبيِب:

 لتعيين مواعيِد دواِء قطِتها

-617- 

 يتنقُل بحريةٍ 

 -في حضنِها وبفراِشها

 جرذٌ حبابٌ 

-618- 

 تذرُف دموَع الفرحِ 

 لقد نجحْت عمليةُ:

 ذَيِل قطِتها

-619- 

 ال خوَف ِمْن مجاعةٍ 

 أطعمةٌ ومعلباٌت/

 كافيةٌ لكالبِهم

-620- 

 هي مطمئنةٌ 

 :تناُم في فراٍش وثيرٍ 

 كلبتُها الحاملُ 
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-621- 

 ً  جٌو حاٌر نسبيا

 تبريدٌ مركزيٌ 

 ِمْن أجِل جراِء كبتِها

-622- 

 ً  ينتظُر متلهفا

 قبلةَ الصباحِ:

 بفِمه الكبيِر )بول دوك(

-623- 

 مظاهرةُ احتجاجٍ 

 شموُل/

 نقاِر الخشِب بالرعايةِ 

-624- 

 مبارياٌت حادةٌ 

 جماهيٌر غفيرةٌ/

 سباُق البراغيِث!

-625- 

 مْت؟لو َعل

 النتقلْت إلى المدينِة:

 وحوُش الغابِ 

 للهايكو صلٍة:

 محفوظةٌ ِمْن َزمِن الطفولِة الجميلةِ 

-626- 

 عجٌب!! -عجٌب 

 -قطٌط سودٌ 

 ولها ذنبٌ 

-627- 

 تصطادُ الفأرَ 

 -ِمَن االوكارِ 

 وتنقلُب!

-628- 

 البطةُ/

 ال منقاَر لَها!!

 والوزةُ يُعجبُها الرطبُ 
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-629- 

 القردُ/

 الحطابِ غدا مثَل 

 يطوُف الغابةَ ويحتطبُ 

-630- 

 الدُب/

 يراقُص دَبتَهُ 

 والعجُل يرنُحه الطربُ 
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 هايكو-على وتر منفرد 

أحب التفكير في الهايكو بوصفه أداة تحطيم للحظات تخرج منها لحظات قوية حاملة من الوعي 

 ما هو كفيل أن يأخذ باأللباب.

 وامه المائة األولى.)بيلي كولنز( من مقدمة كتاب الهايكو في أع

-631- 

 منذ أسبوع ....

 هناك في كالكري

 تركت فرحي

-632- 

 ما أروعها....

 احتاج إليها هنا

 شمس الصباح

-633- 

 يبدأ النهار

 -فوق مائدة االفطار

 وينتهي عليها

-634- 

 على الجدار....

 تقويم العام الماضي

 حيوية ونشاط

-635- 

 بقي معلقا

 -ثالثة أيام متتالية

 شقتي مفتاح

-636- 

 في األسفل

 ال أحد يعلم:

 من نحن

-637- 

 يتحدث بدال عني

 مع أصدقائي:

 )الكي بورد(

-638- 

 ال أفارقه.
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 يأخذني إلى فضاء خارجي

 )الالبتوب(

 

-639- 

 ثالثة مرات بعد األكل

 في الشقة المجاورة:

 ينبح كلب

-640- 

 أيها القمر....

 ال تبخل

 أطل علينا برهة

-641- 

 أسمع الماضي:

 موسيقى )جبسي باريوم(:*

 على شاشة التلفاز

-642- 

 من فوائدها

 -أبقى طيلة اليوم

 بمالبسي الداخلية

-643- 

 فائدة ثانية

 أشعر كأنني:

 بلبل في قفص

-644- 

 فائدة ثالثة

 -أنا وزوجتي مساء

 مشاهدة مهرجان ريو

-645- 

 من ضررها

 ننصت بقلق ووجوم:

 ألخبار العراق

-646- 

 ضرر آخر

 البقالوة:فقدنا لذة 

 بسبب سكر الدم
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-647- 

 برق ورعد

 -فقط على النافذة

 صوت المطر

 

-648- 

 الساعة الثامنة مساء

 تعلن:

 مرور القطار

-649- 

 في منتصف الليل

 توقظني:

 صفارة اإلسعاف

- 650- 

 حلم يتكرر

 -أريده أن يبقى

 بيتي القديم

 

 * )جيبسي باريوم(:لحن إسبانيولي بمعنى زعيق الغجر
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 هايكو-ة واحدة على وتير

أحب التفكير في الهايكو بوصفه أداة تحطيم للحظات تخرج منها لحظات قوية حاملة من الوعي 

 ماهو كفيل أن يأخذ باأللباب.)بيلي كولنز(من مقدمة كتاب الهايكو في اعوامه المائة األولى.

-651- 

 تركت ....

 هناك في كالكري

 فرحي

-652- 

 ال أروع منها

 احتاج لنورها هنا:

 شمس الصباح

-653- 

 أيها القمر....

 ال تبخل علي

 حبذا برهة

-654- 

 يبدأ النهار....

 فوق مائدة اإلفطار

 وينتهي عليها

-655- 

 على الجدار....

 تقويم سنة ماضية

 حيوية ونشاط

-656- 

 بقي معلقا....

 ثالثة أيام على الجدار

 مفتاح شقتي

-657- 

 في األسفل....

 ال أحد يعلم

 من نحن

-658- 

 الثة مرات بعد األكلث

 أسمع في الشقة المجاورة:
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 نباح كلب

-659- 

 اسمع....

 -أتذكر الماضي

 موسيقى ) جبسي فاريوم(*

-660- 

 برق ورعد

 -على زجاج نافذتي

 صوت المطر

-661- 

 واحدة من فوائدها

 -طيلة اليوم

 بمالبسي الداخلية

-662- 

 فائدة ثانية

 -ننتقل أنا وزوجتي

 مساء إلى ريو

-663- 

 ئدة ثالثةفا

 -أشعر أنني

 بلبل في قفص

-664- 

 من ضررها

 أنصت للتلفاز بقلق:

 أخبار العراق

-665- 

 ضرر آخر

 أكالت لذيذة:

 ارتفاع سكر الدم

-666- 

 ال يمكن مفارقته....

 يأخذني للفضاء الخارجي

 )البتوب(

-667- 

 يتحدث بدال عني
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 مع أصدقائي:

 ) كي بورد(

-668- 

 بمصابيحها

 ال يختلف:

 عن نهارنا لليلنا

-669- 

 شباك واحد....

 فسحة على السماء

 ثالثة على الحيطان

 *جبسي فاريوم : موسيقى اسبانية راقصة بمعنى زعيق الغجر
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 هايكو-في انتظاِر عودِة نينوى؟ 

 

 مهداةٌ لباذخي أراوِحهم ِمْن أجِل خالِص الوطِن ِمْن االرهابِ 

 ـــراً على أيديهم يتقررُ مصيـــ       وحراُس حٍق يرقُب الكوُن كلُه  

 وللنثِر عما يعجُز الشعُر أقصرُ        وفتٌح مبيٌن يقصُر الشعُر دونَه  

 

 الجواهري الكبير

-670- 

 األنبياُء الذيَن غادَروها

 ينتظروَن بفارغِ الصبِر:

 بوَق النهوِض 

-671- 

 يُحلُق بجناحي مالٍك/

 فوَق مكاِن مئذنتِه!

 النبُي يونس

-672- 

 /متى سينتهي

 هذا الصمُت المطبُق؟

 يا حارةُ جامعِ خزام

-673-- 

 تَحوُم في السماِء:

 لتستقَر فوَقها طيوُر الحمامِ 

 منارةُ الجامعِ الكبيرِ 

-674-- 

 مدينةُ الغاباِت/

 دجلةُ الخيِر بال أرديةٌ خضراَء!!

 مطٌر ونارٌ 

-675- 

 ستنجلَي عْن قريٍب/

 سحُب الدخاِن وتعودُ لبيِتها

 أُم الربيعينِ 

-676- 

 دوُي المدافعِ:

 تَفُز ِمنها الغربانُ 



134 
 

 متى تعودُ لقالُق الشتاِء؟

-677- 

 يُناديني ِمْن بعيٍد:

 صديُق الطفولةِ 

 )امشيَّ نِْفتْل بل َعوجايِ(*

-678- 

 )يرحْم أبو للقطار/

َجْع الي محبوبتي(  رَّ

 )الموصالوية(

-679- 

 عاِد متلهفاً/

 )أبو الزعل فوك التل

 بيده عصاتو ويفتل(*

-680- 

 طرَق سمعيَ 

 )يردلي سمره قتلتيني(*

 من باِب لكش

-681- 

 الزالْت تنتظُرني

 في باِب الطوبِ 

 مدرستي الحمدانيةُ االبتدائيةُ 

-682- 

 على طريِق النمرودَ 

 يترددُ صدى عجالتِ 

 عربِة بانيبال

-683- 

 الطريُق سالكةٌ اآلنَ 

 موصل -دهوك

 عنٌب اسودٌ و)انجير(*

-684- 

 ِمْن جديدٍ 

 ُق باَب مدينتِه )عربايا(سيطر

 سنطروق*

-685- 

 أُزيلْت عنها االوساخُ 
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 ستجري المياهُ صالحةً 

 حماٌم عليلٌ 

-686- 

 تترقرُق دموعُ الفرحِ:

 تلوُح سفوُح القوٍش الخضراءَ 

 في عيوِن سالم مدالو

-687- 

 مقاماٌت عراقيةٌ/

 يعزُف زرياُب على عودهِ 

 يغني إبراهيُم الموصلي

-688- 

 ينتظُر:

 كرةِ القدِم في ساحاِتها للعبِ 

 طفٌل موصلٌي مهجرٌ 

 -معاني الكلمات:

 *امشي نفتل بل عوجاي: بلهجة اهل الموصل دعوة للطواف في الحارة.

 *أبو الزعل: تسمية طائر السنونو ذي الجناح األسود وهي من ترنيمات أطفال الموصل.

 *يردلي اغنية مصالوية معروفة

 لحضر وسنطروق هو احد ملوكها*عربايا :األسم العربي لمدينة ا

 * أنجير: التين بلغة اكراد دهوك.
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 هايكو ؟ –ِعنَدما أكتُب خمسيَن مقطعٍ 

 

الهايكو: بمفهوِم الشاعر عذاب الركابي هو إرساٌل تلغرافٌي وبوٌح شعرٌي روحٌي مكثٌف وليَس 

اِل رةٌ لغةُ اللغِة وخياُل الخيبهرجاً لغوياً وإنما هَو ثمرةُ شيٍء يغلي في األعماِق فضاؤه لغةٌ كونيةٌ آس

 جمٌل تُضيُء دوَن حدوٍد.

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

-689- 

 أَخاُف أْن تذوَي!

 ِعندما أكتُب:

 وال أحدَ يُبالي!

-690- 

 أطلُب النجدةَ!

 ِعندما أشاهدُ:

 ِلصاً بثياِب ناسٍك!

-691- 

 أتعجُب!!/

 كيَف َيمتدُح الناسُ 

 الدجاَل؟

-692- 

 نَحُن/

 َمعشُر الشعراِء؟

 يهمنا َصخُب البحِر!! ال

-693- 

 أحُس بالنعيِم/

 بمكاٍن آَخَر؟

 ال يحدُث فيِه شيٌء ما!

-694- 

 ِعندَما أندهُش/

 أَنغمُس مؤقتاَ 

 في حلِم اليقظِة؟

-695- 

 ِعندَ االنتظاِر/

 يتخدَُر نصُف دماِغي!
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 أتوقُع حدثاً افتراضياً؟

 

-696-- 

 شقةٌ جديدةٌ/

 يوٌم جديدٌ؟

 مقابَل ثمٍن!

-697- 

 ماٌر زائدةٌ/أع

 تَجدُ مكاناً لَها

 في سلِة المهمالِت؟

- 698- 

 يَنتابُني سأٌم ممٌل/

 صباَح مساَء صباَح مساءَ 

 للشهِر أربعةُ أسابيعَ 

-699- 

 أنا موجودٌ/

 إذْن:

 أشرقْت الشمسُ 

- 700- 

 أنا غيُر موجوٍد/

 إذْن:

 ً  تشرُق الشمُس أيضا

-701- 

 ينسكُب هادئاً:

 في بيتنا ماُء الصنبورِ 

 َن البحرِ م

- 702- 

 أِطُل ِمْن ُشرفتي:

 شارعٌ ذو ممرينِ 

 إلى أيَن يذهب هؤالُء؟

- 703- 

 أفتُح شباكَي:

 أُِطُل على الصباحِ 

 تَقتحُمه ذبابةٌ وقحةٌ!!

- 704- 
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 هاجٌس/

 في الغابِة التي أماميَ 

 تُراودُني أسئلةٌ كثيرةٌ!؟

-705- 

 ِمْن بعيٍد/

 ليتَها تُسُمعني غناَءها

 تلَك األطيارُ 

 

-706- 

 تَلوُح في األفِق/

 طيوٌر هائمةٌ في السماءِ 

 هناك عاصفةٌ قادمةٌ 

-707- 

 َكْم أتمنى!

 ً  -أْن أجدَ نفسَي يوما

 في حقِل االرجوانِ 

-708- 

 يُبهُرني عرُي!!

 -زهرةِ اليقطينِ 

 ورائحةُ اللقاحِ؟

-709- 

:  أغُمُض عينيَّ

 َكْي أكوَن هناَك؟

 عصفوراً في سماِء بغدادَ 

-710- 

 زيٌن:أنا ح

 لماذا في بالدي؟

 ال يأتي الربيُع!!!

-711- 

 في ذاكرتي حتى اآلَن:

 رائحةُ العنبِة والصموِن!

 وطرزاَن؟

-712- 

 ًٌ /ابني َعلمتَهُ صغيرا

 َعلََمني كبيراَ!
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 مالْم أَْعلَْمهُ؟

 

-713- 

 غابةٌ/

 أجلُس عليها اآلنَ 

 كرسيٌي الخشبي!

-714- 

 يا لجماِلها األخاِذ!!

 وبريُق وجنتَيها

 حامْت الفراشاُت حوَلها!

 

-715- 

 أستمُع ُمكرهاً:

 ً  في الُجواِر صباحا

 نٍباَح كلٍب عجوٍز!

-716- 

 تَسريباٌت:

 -ما الذي يَفعَلَهُ ذلَك الكلبُ 

 في مخدِعها؟

-717- 

 حياةٌ َبِطرةٌ/

 أكياُس نايلوٍن وأماكَن خاصةٍ 

 كي يَتبرُز كلبُها!

-718- 

 حياةٌ شاقةٌ/

 ٍكسرةُ خبٍز وجرعةُ ماءٍ 

 َمْن أجِل الفقراِء!

-719- 

 في متجِر مكةَ *

 أطلُق الِعناَن للغتي:

 بضاعةٌ ولهجاٌت عربيةٌ 

-720- 

 كلماٌت جميلةٌ:

 ال تجدُ طريقَها اليكُم!

 تبقى حبيسةً في صدري!؟
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-721- 

 حياةٌ شاقةٌ/

 يُحصي شحاذٌ نقودَه

 في آخِر النهارِ 

-722- 

 وجبةٌ جديدةٌ/

 تنتظرهاُ الحيتانُ 

 ي ُعرَض البحِر؟ُمهاجرين ف

-723- 

 ألقيُت نظرةً فاحصةً:

 ما الذي يُشاهدهُ؟

 هذا العنكبوُت خالَل نافذَتي!

 

-724- 

 هذا الليُل كذلَك/

 أيَن مضْت ليالي العمِر؟

 إلى ال شيَء!

-725- 

 ثَُم ماذا!؟

 -وإذا جاَءكُم فاسقُ 

 إنَهم َكثيروَن؟

-726- 

 ينهمُر المطر اآلُن بغزارةٍ 

 نتظرةً:ترتجُف األشجاُر م

 اعصاَر ماثيو

-727- 

 سماٌء ملبدةٌ بالغيوم

 تُخفي أزهاُر الجوري:

 رأَسها بطياِت اوراقِها

-728- 

 بعيدَاً من إعصاِر ماثيو

 يأتي الصباُح موشحا/

 برياحٍ منعشةٍ 

-729- 

 يتموُج الخيزراُن/*
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 بالحبِر الصينيِ األسودَ 

 فوَق أوراٍق مزينةٍ 

-730- 

 فوَق بحيرةٍ مضطربةٍ 

 -نحٍل قلقٍة  مجاميعُ 

 آه ستَغرُق الملكةُ!!

-731- 

 في الوكا قديما*

 في التانكا حديثاً/

 هل الهايكو أروُع؟

-732- 

 هايكوات ذكوريةٌ/*

 لماذا إذن؟

 انثوٌي واحدٌ 

 

-733- 

 حبذا لو؟

 يتخذُ الشعُب:

 تجربةَ عالِم النملِ 

-734- 

 تطيُر ثم تطيُر/

 مجنحةٌ كَشْعِر البناِت؟

 أشعاريَ 

-735- 

 عُها متلهفاً!أسم

 -عصافيَر خلَف شرفتي

 تمنحني الدهشةَ 

-736- 

 أشعاري الهايكو؟

 تلوُح بلوِن القدوِد الحلبيةِ 

 أين قرائي!

-737- 

 عيوُن المها/

 بيَن الكتابِة والشعرِ 

 )زرازيُر( البراري!
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-738- 

 تفوُح شذاً/

 كطعِم الرغيِف!

 قصائدي ِمْن كِل لونٍ 

 

الي والية نورث كوروالينا األمريكية يُداُر ِمْن قبِل جاليٍة عربيٍة *متجُر مكةَ: متجٌر في مدينِة ر

 ِمْن مختلِف البلدانِ 

*الخيزراُن عندَ اليابانيين القدماَء يُضاهي السادةَ المحترمين وقْد قامت الشاعرةُ اليابانيِة )إيما 

بينها ( برسِم لوحاِت الخيزراِن بالحبِر الصيني وأضافت لها قصائدَ 1861-1787سايكو

 الرباعيات.

*فُن الوكا قديماً: يُكتب الشعُر على أوراٍق مزينٍة وِمْن اشهِر الشاعراِت الفناناِت في فترةِ منتصِف 

القرِن الثامِن عشَر الشاعرةُ )أوهاشي( كتبت في الوكا قصائدَ بعنواِن الكتابِة المبعثرةِ،  ومنها 

 على سبيِل المثاِل :

 يأتي الصباُح فيما بعد

 فراقَكَ فدْع 

 يكوُن مثُل الحلمِ 

 فأنا ال استطيُع نسيانَ 

 بكاِء الطيِر التعِس 

الشاعرةُ اليابانيةُ المعاصرةُ التي َيطلُق  1926-1912أما في شعِر التانكا: فقد برَز خالَل الحقبِة 

لشعَر ا عليها اليابانيون أميرةَ الشاعراِت وسيدةِ الشعِر الياباني الحديِث )أكيكو يوسانو( التي أَحيتْ 

القديَم بقصائدَ اطلقْت عليها )شعراً معقوصاً(. أِلفْت اكيكو عشريَن مجلداً ِمْن الشعِر المبتكِر 

 يحتوي على ألٍف وسبعةَ عشَر قصيدةِ )تانكا( وِمْن قصائِدها:

 اختياٌر يُغريني إلى األبدِ 

 تلَك الشفاهُ الغضةُ 

 على وشِك أْن تَمسَ 

 قطراِت الندى الباردةِ 

 بالصقيعِ  المكسوةِ 

 على زهرةِ لوتٍس بيضاءَ 

...... 

 ً  كانْت ألفا

 تلَك السنواُت الماضيةُ أْم فقطْ 

 باألمِس افترقنا؟

 فعلى َكتفي حتى اآلنَ 
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 أَشعُر بيِدَك الودودةِ 

اقتصَر شعُر الهايكو في المجموعِة العربيِة على نسبٍة كبيرةٍ ِمْن الشعراِء الذكوِر وكاَن 

ً بينما برزْت مئاُت الشاعراِت والرساماِت حضوُر العنصر األنثوي فقي راً ويكادُ منعدما

وخالَل فترةِ  1826 - 1752اليابانياِت ومنذُ عصِر االمبراطورياِت خالَل فتراٍت سابقٍة ومنذ

الشاعِر الكبيِر) أيدو( و برزِن كثيراٌت ِمْن النساِء الشاعراِت ِمْن ُهَن شاعراٍت وخطاطاٍت 

الرسِم الصيني ويحظيَن بشعبيٍة واسعٍة بيِن السكاِن الَحضِر وسكاِن ماهراٍت درسِن الشعِر و

 ني( وِمْن اعماِلها-األرياِف ومنهَن على سبيِل المثِل شاعرةُ الهايكو الرسامةُ )تاجامي كيكوشا

 لوحةٌ خطيةٌ بشعِر الهايكو رسمتَها بلوٍن ارجوانيٍ خفيٍف تقول:

 بينما تُزهريَن كثيراً/

 ال تنسي شذاكِ 

 تُها الزهوُر األرجوانيةُ أي
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 هايكو–وداعا كالكري 

 

خالل رحلتي من مدينة ونستون سيلم في والية نورث كوروالينا األمريكية إلى مدينة كالكري 

 الكندية وبعد عودتي تيسر لي ومن مشاهداتي هذا الهايكو.

-739- 

 أحدق شاهقا ...

 أشهق مندهشا

 جبال روكي الصخرية

-740- 

 فوق قمة روكي

 -اء العام الماضيشت

 نتف من الثلج

-741- 

 منذ مليارات السنين

 -لم يتغير جبل روكي

 إذن لماذا نموت؟

-742- 

 رويدا رويدا

 أصعد متشبثا

 أشاهد الشالل

-743- 

 صوت هدير الشالل

 ضفادع ونوارس:

 جعلها تختفي

-744- 

 ال يهمها...

 فهي تنتظر حلول الظالم

 دببة في الغابة

-745- 

 بامف على جانبي طريق

 -غابات كثيفة

 أظن الدببة تترصدنا

-746- 
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 أرفع رأسي عاليا..

 هنالك في السماء الزرقاء

 نوارس

-747- 

 بعيدا عند األفق

 -غيوم داكنة

 أشجار الصنوبر عطشى

-748- 

 أتمنى أن يتوقف...

 هطول المطر

 غزالة ترنو الينا

-749- 

 ما أروعها! ...

 عنما تنطط

 حبات البرد

-750- 

 بالكاد صحو

 مطر ونتف ثلج

 صيف كالكري

-751- 

 أحيانا...

 أزهار وأطيار

 أحاورها وتحاورني

-752- 

 أتأملها وأفكر...

 كم هي رائعة هذه الطبيعة!

 لم ال تكون في العراق؟

-753- 

 هذا الصباح في كالكري

 أزالت الهم عني:

 عائلة ابنتي

-754- 

 تموز كالكري

 رياح ومطر:

 يشوي العباد ببغداد
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-755- 

 جأة...اختفت ف

 األسماك في السماء

 غيوم بيضاء

-756- 

 عصافير الدوري

 -فوق سطوح المباني الملونة

 ال أثر لذرقها

-757- 

 من مكاني...

 اسمع من بعيد

 نقيق ضفدع ذكر

-758- 

 أصغي مستغربا...

 بلغة مختلفة

 نقيق ضفادع

-759- 

 سرب بط يبطبط

 ليس من أجل التزاوج

 كلب يسبح

-760- 

 يترصدها...

 وأذرع بيضاء عاريةأفخاذ 

 بعوض المساء

-761- 

 ليس ذنبي أنا

 عيني تفتش:

 مكامن الزغب

-762- 

 شمس صباح مشرق

 الذي يلوح من وجه النادلة:

 أنفها الجميل!

-763- 

 منحني إياها...

 بفرح مفرط يده
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 حفيدي الصغير

-764- 

 يتبادل مع المشاهدين

 هندي أحمر:

 الزمكان

-765- 

 تقلبه بشهية...

 ندوقه الزجاجيتخرجه من ص

 سلطعون مسكين

*البوكيمون: لعبة الكترونية تسمح لمستخدميها التقاط وقتال كائنات افتراضية تظهر على شاشات 

) اآليفون( وكأنها موجودة في العالم الواقعي ,تم طرحها في بداية شهر تموز من هذا العام الحالي 

 35حاء العالم ووصلت ايراداتهامليون تحميل في جميع ان 30وفي العشرين منه تخطى حاجز 

 مليون دوالر في هذه الفترة وقد القت رواجا بين المراهقين والكبار أحيانا .

 فماذا بعد ذلك!؟

-766- 

 يمسك يدها بقوة...

 تكاد تتعثر هي وحمل بطنها

 بوكيمون قريب منها

-767- 

 تطير فوق دراجتها...

 تالحق شبحا افتراضيا

 علها تجد البوكيمون

-768- 

 مهرة غفيرة..ج

 تعبر الجسر مسرعة

 بوكيمون في الجانب اآلخر

-769- 

 ليس حفل زفاف..

 على مدرجات الكنيسة

 بانتظار ظهور بوكيمون!!
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 هايكو–قمُر األماِن 

 
-770- 

 ِمْن نافذتي/

 أُراقُب السماَء البعيدةَ 

 أفتُش عْن قمِر األمانِ 

-771- 

 ال أتمنى/

 أْن يأتَي يومٌ 

 تِ أقوُل فيه َمْن أن

-772- 

 يُخيفني/

 ذلَك اليومُ 

 تقوليَن فيه َمْن أنتَ 

-773- 

 في السهوِب الخضراءَ 

 -حمالٌن وديعةٌ 

 ينتظُرها الجزارُ 

-774- 

 هيا: وليمةُ شواءٍ 

 أصبَح جاهزاً:

 هذا العجُل السمينُ 

-775- 

 أصبحْت سهالً/

 أْن تُذبَح الخرفاُن واإلنسانُ 

 على الطريقِة اإلسالميِة!!

-776- 

 سى وجعيَ كْي أن

 حينها أتذكُر:

 ألم الفرخِة تحَت السكينِ 

-777- 

 سماٌء ثلجيةٌ بيضاءُ 

 رقشتها بقٌع سوداُء:

 بعيداً تحوُم الغرباُن؟
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-778- 

 كيَف يُمكنُني افهاُم:

 هذا الغراَب الناعقَ 

 إنني أمقتُه

-779- 

 تُحلُق في السماِء:

 فراشاٌت صغيرةٌ بيضاءُ 

 كال: إنها نتُف ثلجٍ!

-780- 

 ٌر ليليةٌ/أمطا

 ال حاجةَ أللقَي نظرةً للخارجِ 

 أستمُع لخريِر الميازيبِ 

-781- 

 ال سبيَل لطيرانِها:

 تتقلُب بيِد الطفلِ 

 حمامةُ بالستيك!

-782- 

 ينشُر جناحيه باستمراٍر:

 ال يُمكنُه الطيرانُ 

 نسٌر برونزي!

-783- 

 صباغُ العمارةِ/

 اختفى عْن ناظريَ 

 هوى لألرِض بال جناحينِ 

-784- 

 عندما تُلغي المرأةُ:

 جمالَها الربانيَ 

 تتبرقُع بالسواِد!

-785- 

 هْل بإمكاِنهم/

 دهاُن الموناليزا بالسواِد؟

 ألجِل الحداِد!

-786- 

 جدو:



150 
 

 أجيبه: نعْم جدو

 ليَس صوتَه بْل التلفاُز!

-787- 

 سنةٌ أخرى/

 تُضاُف لعمري:

 تُزيدُ رائحةَ شيخوختي!!

 

-788- 

 -قرُن الحادي والعشرين 

 عقوٌل ولحى وسخةٌ 

 مألْت الفضائياتِ 

-789- 

 ألجِل نسياُن:

 وجَع الرأِس 

 فتْش عْن هايكو بهيجٍ!؟

-790- 

 أيها القمر:

 ال تغادرني

 ليلتي هذه غائمة

-791- 

 معلال نفسي:

 أن تزول تلك الغيوم

 ليس بمقدوري المضي وحدي
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 هايكو 6×6
 

 أن ال يختزل الهايكو في نمط واحد مغلق وإنه ليس يرى الشاعر الياباني المعاصر بانيا ناتسويشي

شكال واحدا بل أنه متعدد األشكال في التعبير في اشكاله وموضوعاته ويقول أن هناك هايكو 

واقعي وهايكو حر وهايكو خاص بالحرب وهايكو للطبيعة وهايكو مكرس للمدن واالنفعاالت 

 اإلنسانية.

 واحد)هايكو للطبيعة(

-792- 

 ال فرق هنا

 -ربيع وخريف

 أشجار وأرض خضراء

-793- 

 منذ ماليين السنين

 تهب عسلها:

 تلك النحل

-794- 

 ليس لها مواعيد

 -أمطار

 آذار

-795- 

 هذا النهار

 كيف يكون جميال؟

 بدون أزهار

-796- 

 أشجار)ستابدراجون(

 ثمارها!

 من جماجم

-797- 

 أحتاج

 السباحة:

 في دجلة الخير

 أثنان )هايكو للذات(

-798- 

 تب اسميأك
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 -بلغات عديدة

 قسمات وجهي واحدة

 

-799- 

 ما يجري

 ال أتحمله!!

 لن أتمكن عليه

-800- 

 هذه الجينات العربية

 تجعلني أبكي!!

 واضحك في آن واحد

-801- 

 أسير في وحل

 -ينقلني

 ألشجار الزقوم

-802- 

 ال زالت عيناي

 -تراقب

 كل زوايا الدنيا

-803- 

 شبعت عمرا

 شبعت سنينا!!

 على دليللم اعثر 

 ثالثا )هايكو للحرب(

-804- 

 أربعة جنود

 فتشوا:

 لقوا حتفهم

-805- 

 برغل

 تمت الطبخة!

 احتلتها قوات األسد

-806- 

 يطعم

 مئات األطفال؟



153 
 

 صاروخ كراد

-807- 

 ليس لها نظير

 عند الحيوانات!

 هذه الحرب

-808- 

 صرير سنابل حنطة

 يختلط:

 صرير سرفات دبابات

-809- 

 السرعة القصوى

 روخ:لصا

 مقتل أكبر عدد ممكن

 أربعة )هايكو في مشفى الكسور(

-810- 

 يدخلون اليه

 كمن عادوا؟

 من ساحة حرب

-811- 

 تلك المرأة البدينة

 لديها أربعة افخاذ!!

 محيرة

-812- 

 رجل يتوكأ

 على )عوجية(!

 ذكرني بالريف العراقي

-813- 

 بقامته الطويلة

 -عكازته

 عالمة استفهام!!

-814- 

 ىجميع من أت

 يحاول اصالح:

 ثمانين عاما وأكثر
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-815- 

 الحفيد الطفل سيتذكر

 كرسي جده المتحرك:

 وقبعته البيضاء 

 )هايكو أصوات(-خمسة

-816- 

 صوت القطار

 يذكرني:

 بأمسي

-817- 

 كم أصبح بعيدا

 صوت:

 زقزقة العصافير

-818- 

 هذا الهسيس المستمر

 دائما اسمعه!

 في رأسي

-819- 

 طنين بعوضة

 أحذر!!

 يروس )زيكا(فا

-820- 

 أبواق

 سيارات االسعاف والنجدة:

 لماذا؟-طول الليل

-821- 

 أنين متقطع

 ثمة شخص!

 تحت األنقاض

 )هيكو إليها( -ستة

-822- 

 يا لنعومة

 شعرها!!

 كلبتها أيضا!
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-823- 

 موطا تلحسها

 مذاقها؟

 على لساني

-824- 

 هذه المرأة

 كيف لها أن تذهب؟

 رائحتها فواحة

-825- 

 عييبكامل و

 الذي يمنحني:

 مشهد حسنها

-826- 

 في شقة مجاورة لشقتي

 كلبها ينبح علي!!

 دون أن يراني

-827- 

 هذه الليلة

 -أنا وهي

 هناك



156 
 

 مزامير ) هايكو (

 

-828- 

(*Komiser ) 

 -صورته على الحائط

 1921أبي 

-829- 

 التي وهبتني قبلة

 أمام زوجها!ا

 أبنتي

-830- 

 17بعيد ميالده 

 -تيتقن ثالثة لغا

 حفيدي

-831- 

 عشاء في الخيام

 رمل وهوام!!

 كم هو رخيص؟

-832- 

 حزيران

 بغداد تفور!

 بنيويورك أمطار

-833- 

 جسر األئمة

 -جسر بزيبز

 جسر التنهدات

-834- 

 رواية

 لمن تقرع األجراس؟*

 للحرب على اإلرهاب

-835- 

 حكمة*

 -كنت أحسد من يمتلك حذاء

 رأيت رجال بال قدمين!!
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-836- 

 الحزن عليها التي بدا

 -دون قريناتها الوارفات

 شجرة يابسة!

------ 

-837- 

 أسراب نمل

 من فوق ناطحات السحاب!

 السيارات في شوارع منهاتن

-838- 

 بسماء فينا حمامات سالم

 -تحت األرض قبو الفوهرر

 الحرب العالمية الثانية؟

-839- 

 ليل براغ

 -قبو تحت األرض

 رائحة نبيذ وفالمنكو

-840- 

 اتسالفاصيف بر

 ال سماء فوق الدانوب!!

 غمامة برقش

-841- 

 في غياهب الجب

 أمتار تحت األرض!! 6

 قبو السلمان*

-842- 

 ال مكان لشخص آخر

 زفير وشخير!! 180

 السلمان* 3قاووش

-843- 

 القمر منير

 -في الداخل

 فانوس في القاووش*

 مقاطع من أغنية ) الساكورا( هايكو*

 لد جواد شبيلمقتطفة من مقالة لألستاذ خا
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-844- 

 سكورا ,ساكورا

 -في الحقول والقرى

 على امتداد مرمى البصر

 

-845- 

 ساكورا ,ساكورا

 -عبر سماء الربيع

 على امتداد مرمى البصر

-846- 

 عبق ضائع في الهواء

 هلم اآلن, هلم اآلن:

 لنر ماذا بعد ؟

 -المعاني:

  Komiserضابط شرطة أو مدير شرطة -*قومسير

 قرع األجراس ألرنست همنغواي*رواية لمن ت

 لكونفوشيوس -*الحكمة

 سجن نقرة السلمان -*السلمان

متر مخصصة  لسكن  18× أمتار  6قاعة بأرض اسمنت وجدران صخرية بمساحة  -*قاووش

 سنتمتر من ارض القاووش لكل سجين. 20×م 2سجين في سحن نقرة السلمان بمعدل  180

ترمز إلى السلم والمحبة وقد أهدت اليابان شتالت منها  أوراد تنتشر في اليابان و-*الساكورا 

لكثير من دول أوربا وحتى التي حاربتها سابقا وضربتها بالقنابل النووية كالواليات المتحدة 

األمريكية وقام اليابانيون بترنيم األغاني وكتابة القصائد في وصفها وتأثيرها وتغنى فيها طالب 

م وهناك تفاصيل وافية في مقالة منشورة على صحيفة  1888كوتو في أكاديمية طوكيو عام 

 المثقف لألستاذ خالد جواد شبيل .
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street th4 
 الشارع الرابع ونستون سيلم هايكو

 

باإلمكان العثور على هايكو في أي مكان لو إنك دققت النظر واالنصات في أماكن غير متوقعة 

 )مدرسة، شارع، متجر(.

-847- 

 قشرة بيضة

 -أجلس وحيدا على مصطبة

 ال أحد يرى ما بداخلي

-848- 

 سود وبيض

 يتساءلون فيما بينهم؟

 سحنتي شرق أوسطية

-849- 

 ليس صعبا عليهم

 هنالك كالب بصحبتهم!

 مصطبتي خالية

-850- 

 شمس ما بعد الظهيرة

 ترسم العمارات ظاللها:

 أشجارا قاتمة

-851- 

 هذا الشارع الرابع

 -دى اليومال يخلو من السيارات م

 اضواء بدال من األبواق

-852- 

 مقاهي الرصيف

 -على يميني ويساري

 قهقهات ناعمات

-853- 

 يحدث دائما

 فتيات بأذرع بضة بيضاء!!

 أفكر بقيمر بغداد

-854- 



160 
 

 مصطبتان خاليتان

 -يمين ويسار باب العمارة

 اختيار سهل

-855- 

 قبل قليل في المتجر

 -أنواع من المشروبات

 ية فقطخبز ومياه غاز

-856- 

 في الشارع الرابع

 في عجلة من أمري:

 المصعد قريب

-857- 

 بداية الشارع الرابع

 تشير الالفتة إلى الرقم:

 وصلت

-858- 

 سليفهم

 باقة من وجوه باذخة!!

 سليفي ماض مدلهم

-859- 

 داخل المصعد الرقم ثالثة

 حيث شقتي ال حاجة للطرق:

 زوجتي خلف الباب
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 بعيوٍن عراقيٍة هايكو

 

يذكُر الشاعُر والناقدُ البارعُ جمال مصطفى في واحدةٍ من آرائِه )بأَن مجمَل انتاجِ األستاذُ لطفي 

يعكُس واقعَه األمريكي وهَو طبيعي فالهايكو ال يحتمُل التخميَر كالقصيدةِ بْل هَو ابُن لحظتِه المعلنِة 

 وابُن مكانِه(.

ض فيها أكثَر من أربعِة سنواٍت تنقلُت خاللَها في عدةِ إنني وإْن حللُت هنا في أمريكا والتي لْم أُمَ 

والياٍت وإَن أكثَر فترةٍ ِمْن حياتي البالغةُ ثالثةَ ارباعِ القرِن أْي خمسةٌ وسبعيَن عاماً قضيتُها في 

العراِق شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً وإَن أكثريةَ ما كتبُت من هايكوات كانْت تتضمُن إشارةٌ للوطِن 

أُهدي هذا الهايكو بعيوني العراقيِة ايماناً مني بأَنني أعيُش الوطَن بكامِل تفاصيله مهما َبعُدَْت  وعليه

 المسافاُت.

-860- 

 أغمٌض عينَي/

 ألكوَن هناَك عصفوراً 

 في سماِء بغدادَ 

-861- 

 أفكارَي/

 تعرُف جيداً 

 أنني عراقيٌ 

-862- 

 ذكرياُت الوطِن/

 ً  قطاٌر مَر سريعا

 في رأسي ال زاَل صفيُره

-863- 

 شارعُ الرشيِد/

 مكانَي المفضلُ 

 مقهى )حسن عجمي(

-864- 

 شارعُ النهِر/

 نهٌر دائمٌ 

 حساٌن وجنانٌ 

-865- 

 عندما تكوُن سماؤهُ غائمةً 

 أرى أحدَ عشَر كوكباً:

 في مناميَ 
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-866- 

 العراُق هنا معَي/

 نكهةٌ مميزةٌ 

 كالتمِر البرحي

-867- 

 نقلتُها معَي:

 السفرِ  مألُت بها حقائبَ 

 قباٌب وطلُع النخيلِ 

-868- 

 استوطنْت يمامةٌ:

 تمثاَل الرصافي

 تنشدُ اشعاَره

-869- 

 زخةُ المطِر:

 فواحةٌ كخبِز أمي

 ورائحِة تراِب الدارِ 

-870- 

 مساءاُت الطفولِة/

 نطاردُ القمرَ 

 يهرُب منا يختُل بالشجرِ 

-871- 

 شتاُء العراِق/

 يهطُل المطرُ 

 يرتفُع منسوُب القهرِ 

-872- 

 يغسُل المطُر الشجرَ 

 لماذا إذن:

 يغرُق العراُق بالدماِء؟

-873- 

 في كِل قطرةِ مطٍر:

 تهطُل الدموعُ 

 ِمْن عيوِن الجياعِ 

-874- 

 ثَم عادَ المطُر:

 اسمُع المهجرينَ 
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 ترددُ األنينَ 

-875- 

 مطٌر: -مطرٌ  -مطرٌ 

 ينهمُر فوَق جبيِن السيابِ 

 يغسُل وجهَ غيالن

- 876- 

 اُح/أيتُها الري

 ال تنسي شجَرتي النارنجَ 

 لقحيها كَل عامٍ 

-877- 

 رياُح البصرةِ:

 تحملُني

 طيراً لعربستانَ 

-878- 

 نهُر الكارون/

 ً  يجري هادئا

 نحَو القرنِة والبساتينِ 

-879- 

 قمُر الربيعِ/

 ليُل بساتيِن العشارِ 

 نقيُق )عكاريك(

-880- 

 تعاَل أيُها اليعسوُب الحنوُن:

 أدخْل ناموسيَتي

 بعوٌض كثيٌر هذه الليلةُ ال

-881- 

 ظُل رأِس سهٍم/

 فوَق هوِر الحمارِ 

 طيوُر الفالمنكو ترحٌل حزينةً 

-882- 

 رجُل المساُء/

 يوقدُ الفوانيسَ 

 يبددُ ظالَم الحاراتِ 

-883- 

 ارجواٌن/
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 لَكْم هو لذيذٌ واحمرً 

 رماُن مدينةُ شهربانَ 

-884- 

 يحلُق بجناحي مالٍك:

 فوَق ركاِم ضريِحهِ 

 ُي يونسالنب

 

-885- 

 تحوُم في السماِء:

 فوَق الجامعِ الكبيرِ 

 في الموصِل حماماُت سالمٍ 

-886- 

 يعزُف زرياُب:

 يغني

 إبراهيُم الموصلي المقامَ 

-887- 

 تالمُس السماَء/

 قمُم جباِل كردستانَ 

 أشجاُر الجوِز خضراءَ 

-888- 

 تحَت صخوِر/

 جبِل سفينَ 

 ماضٌي دفينٌ 

-889- 

 صوُت ربابٍة:

 بدوٌي عتابةٍ  يرددُ 

 يطرُق بابَنا

-890- 

 رائحةُ الربيعِ/

 السوُق القديمُ 

 وردٌ جورٌي فوَق سالِل التوتِ 

-891- 

 في شِق جداِر بيتِنا/

 تناُم مطمئنةً 

 حيةُ الدارِ 
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-892- 

 سقوُف غرفنِا/

 ِمْن جذوعِ النخِل المتراصفةِ 

 تتدلى منها الخفافيشُ 

-893- 

 مساٌء مغبُر/

 عادْت قطعاُن الخرافِ 

 ضيَع الراعُي خروفيَ 

 

-894- 

 صباُح يوٍم جميٍل/

 اسمُع وصوصةً ناعمةً 

 دجاجتي تحتضُن عشرةَ كتاكيتٍ 

-895- 

 في مزرعِة الشيخِ/

 يعتمُر الجميُع كوفيةً وعقاالً 

 أبي حاسُر الرأِس 

-896- 

 هموُم بالدَي/

 ً  أشعلْت رأسيِ شيبا

 قبَل األوانِ 
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 قمر الحرب!! هايكو

 

-897- 

 ال أحد ينظر

 -قمر السماءل

 في الحرب

-898- 

 أيتها األشجار

 حتى أنت طالتك الحرب!؟

 أوراق سوداء ذابلة

-899- 

 غروب شمس المدينة

 ألوان حمراء وسوداء!

 حتى الجدران

-900- 

 في الشوارع

 ال أثر للكالب السائبة!

 أين اختفت؟

-901- 

 ال طير في السماء

 -ال زالت هناك معارك

 في الشوارع الخلفية

-902- 

 هر حزيرانش

 -مواسم الحصاد

 أرواح بدل الغلة

-903- 

 إلى حضني

 تعالي أيتها الطفلة الصغيرة:

 ال تخافي أنا جندي عراقي

-904- 

 الشمس فوق سمت الرأس

 األرض حديد والسماء نار!
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 رائحة شواء

 

-905- 

 جو حار مغبر

 -ال أثر لشمس الظهيرة

 أجناد قدت من طين

-906- 

 في ساعة الهجوم

 جبة غذاء!ال حاجة لو

 العشاء أيضا

-907- 

 ال يتذكر

 متى وأين استحم؟

 خلف الساتر

-908- 

 وجبة غذاء حارة

 فوق غطاء محرك دبابة!!

 بيض مقلي

-909- 

 رياح حزيران

 -الجنود بكامل عدتهم

 ينامون في العراء

-910- 

 صوت هدير مدرعته

 كم يتمنى أن يسمع:

 صوت امه

-911- 

 في استراحته

 -صنع دمية من الورق

 ليتذكر طفلته

-912- 

 الدخان كثيف

 -غبار يمنع الرؤية

 لمن تلك العجلة؟

-913- 
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 استراحة محارب

 يأخذ قسطا من الراحة:

 ال بأس من ظل الدبابة

-914- 

 غدا سيقص على احفاده

 عندما تضع الحرب اوزارها:

 صورا من المعركة

 

-915- 

 بعد أربعة أيام

 وجوههم طافحة بالبشر:

 نهار بال جهنم

-916- 

 الرائد سالم

 -عيون الذئب ال تنام

 جراح ال تعيق المقدام

-917- 

 سماء صافية

 تزقزق العصافير في األشجار:

 سماء الفلوجة بال دخان

-918- 

 بقيثارته وبندقيته

 جندي الذهبية:

 يتذكر الوطن
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 !!للهايكو رائحةٌ مميزةٌ 

 

لجعله قصيدةَ هايكو عربيٍ وعراقيٍ،  كتبُت هذا الهايكو ال كتقليٍد للهايكو الياباني وإنما محاولةً 

 والغايةُ المرجوةُ هي أْن أجعَل القارئ يُطلُق عبارةَ )آه ما هذِه المشاعر(!

-919- 

 رائحةُ طيلَسانِِه األزرقَ 

 هْل َشممَت ِعطَره:

 جالل جاف

-920- 

 عندما أفتُح القارورةَ 

 يَغُمرني عطٌر سرٌي أخاذٌ/

 جمال مصطفى

-921- 

 )األقيانوس(ِعبَر البحاِر و

 تَحمُل الرياُح رائحةَ القوش/

 تُنعُش قلَب سالم مدالو

-922- 

 بِستانيَةُ أشجاِر الحورِ 

 رائحةُ الموصِل:

 د. بشرى الخيرِ 

-923- 

 تتسامى رائحةُ الحقيقيةِ 

 في كتاباِت/

 جمعة عبد هللا

-924- 

 ِمْن كِل مكاٍن في العراقِ 

 تََنبعُث رائحةُ:

 أصدقائي

-925- 

 الهواِء/تتطايُر في 

 رائحةُ بيتي القديمِ 

 آِخُر حجارةٍ ِمنه

-926- 
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 ِمْن سابعِ جاٍر/

 أشُم وأشتهيَ 

 خبَز تنوِر أهلي

- 927- 

 لَْم تُغاِدْرني/

 ً  ُمنذُ ثمانيةَ وأربعيَن عاما

 رائحةُ فراشَي الزوجية

-928- 

 رائحةُ حفيدَي الصغيرِ 

 تُذَكُرني:

 برائحِة أبنائي الكبارِ 

-929- 

 نَ أحتِفُظ بها لآل

 -في قلبيَ 

 رائحةَ أمَي وأبي

-930- 

 لماذا

 تَفوُح ِمْن األطفاِل/

 رائحةُ الحليِب؟

-931- 

 يا لَها ِمْن رائحٍة!

 -ال تُضاهيها أخرى

 رائحةُ مقاتٍل عراقيٍ 

-932- 

 ُمنذُ أمٍد بعيدٍ 

 فاَرقَتني:

 رائحةُ المحاربيَن القدماءَ 

-933- 

 تَُعطُر المكاَن:

 برائحِة الجنةِ 

 ِش شهداءَ قافلةُ نعو

-934- 

 أتمنى أْن ال تعافَني

 رائحةُ/

 القلِم والقرطاِس 
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-935- 

 رائحةُ الربيعِ 

 أنشقُها:

 بأشجاِر النارج

-936- 

 ِعندَ خفِق جناحيها

 تتطايُر ِمْنها:

 رائحةُ السماءِ 

-937- 

 تُعشعُش في ذاكرتي

 -رائحةٌ افتقدتُها 

 بغدادَ -قطاُر البصرةِ 

-938- 

 بغدادُ األزُل/

 عرباِت الربلِ  َطقَطقةُ 

 )أُفيَْش ريحة الخيل(

-939- 

 ِمْن فوِق هضبِة العماديةِ 

 روبار في األسفِل/

 أشُم رائحةَ األشجارِ 

-940- 

 َهْب لَي:

 ِمْن لَدُِنها نشقةَ 

 رائحِة وطني

-941- 

 كرنفاٌل/

 يَعبَُق المكانُ 

 برائحِة الجعِة والدخانِ 

-942- 

 على ساحِل البحرِ 

 تفوُح في الماِء:

 نساءٍ  رائحةُ 

-943- 

 وحدُها هي/

 تمتلُك رائحةُ المسكِ 
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 غزالةُ البَرِ 

-944- 

 أشُم رائحةَ حقٍد:

 قَتلُ 

 إنساٍن بريءٍ 

-945- 

 ال تقترْب ِمْنها:

 تلَك األقبيةُ واألنفاقُ 

 رائحةُ جثِة إرهابيٍ نتنٍ 
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 مقامةٌ في رحاِب الهايكو

 
العراقيِة المبنيِة على الحداثِة والتجديِد  توأمةُ مقامٍة )قاف يرق ويرقرق( للشاعِر صاحِب المقاماتِ 

زاحم جهاد مطرفي هايكو ينسجُم مَع الصياغِة الرائعِة لتلَك المقامِة التي نُشرْت على صفحتي 

المثقِف والفكِر آمالً بأْن وفقُت ِلما أصبو اليه في اختياِر صوٍر تنسجُم مَع  عالِم  الهايكو البديعِ 

 ِل االبداعيِة.ودوَن المساَس بقيمِة األص

 

-946- 

 يا لروعِة هذا الكوُن/

 يُعسعُس ليلُه بالظالمِ 

 ويتنفُس صبُحهُ بالنوِر!!

-947- 

 أنظُر واتعجًب/!

 ما الذي بددَ وفرَق تلَك الغيوَم؟

 هنالَك نسيٌم عليلٌ 

-948- 

 أسمُع عصفوَر دوريٍ:

 يزقزُق بيَن الشجرِ 

 أكظُم غيظيَ 

-949- 

 عندما استمُع للعندليِب:

 ي ويصفُق في القفِص يغن

 أتحمُل وأتجمُل بالصبِر!

-950- 

 ليتَني كالفراشاِت/

 أحلُق فوَق األزهارِ 

 أداعُب أوراقَها بلطفٍ 

-951- 

 ِمْن شرفتي/

 أحدُق بتعاريجِ أغصاِن اللبالبِ 

 تزيُن عساليُجها شباكيَ 

-952- 

 بيَن المروجِ والسواقي/

 دوائُر القمرِ 



174 
 

 تنيُر الجداوَل والسواقيَ 

-953- 

 كَي اشعَر بالسعادةِ:

 اسيُر حذَو النهِر في الرياِض 

 أتجمُل بالرياحيِن والورودِ 

-954- 

 في فصِل الربيعِ/

 بيَن حفيِف األشجارِ 

 اصيُخ السمَع لهديِل األطيارِ 

-955- 

 يا لجماِل هذا النهِر/

 يرقرُق جِذالَ ويرددُ 

 نشيدَ الوجودِ 

-956- 

 أمتُع ناظرَي:

 عجباً كيَف ينُط وينقُ 

 ا الضفدعُ األخضُر؟هذ

-957- 

 عندما اشاهدُ ذلَك األرنَب:

 ينطنُط في الحقلِ 

 تغُمرني السعادةُ وال أقلُق!

-958- 

 لقلُق المئذنِة/

 يلقلُق في أوقاِتها

 مع اآلذاِن!!

-959- 

 عندما يعوُم البُط/

 على صفحِة النهرِ 

 يبُط ويبطبُط جذالنُ 

-960- 

 طيوُر العقعِق/

 حثُ الذي جعلَها تعقعُق وتب

 نمٌل يدُب في األرِض!

-961- 

 أسرُب وٍز/
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 يسبُح ويغطُ 

 خلفَها صغاُرها تربطُ 

-962- 

 حقُل برسيٍم/

 بقرةٌ ال تترُك أثراً:

 تخوُر وتسرُط كثيراً!

-963- 

 طيُر الوقواِق الشرِس/

 يوقوُق ِمْن بعيدٍ 

 ليُخيَف صغاَر الحمائِم!!

-964- 

 زرازيُر البراري/

 ً  تزقزُق فرحا

 الطعامَ  تزُق صغاَرها

-965- 

 ليتهُ يهدأُ:

 هذا البحُر المائجُ 

 متى يغطغُط؟

-966- 

 قطرةٌ فقطرةٍ:

 تطقطُق أوراُق األشجارِ 

 فتلتقُط حباَب المطرِ 

-967- 

 الدرُس األوُل/

 طفلي يخُط ويشخبطُ 

 يمألُ دفاترَي!!

-968- 

 منظٌر طبيعٌي/

 يوحي بالجماِل والرقةِ 

 كيًف لقلبًي ال يرُق؟

 

ً سالم  -سالماً   ا

 هايكو ِمْن أجِل السالمِ 

-969- 

 يا شعوَب العالمِ 
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 تعالوا َمعَي ِلنَرفَع:

 رايةَ السالمِ 

-970- 

 ِمْن أجلَك....

 يا ِعراقُ 

 هذا السالمُ 

-971- 

 آه....

 ً  أشهُق عاليا

 سالماً يا ِعراقُ 

-972- 

 ال يهُم َمْن أكونُ 

 -ببساطةٍ 

 أسألي غصَن الَزيتونِ 

-973- 

 أشُمها واتذكرُ 

 -الِمقالةِ  َحتى في

 رائحةَ الِزيتونِ 

-974- 

 تلَك الَحمامةُ البيضاءُ 

 التي أطلَقها بيكاسو:

 َحطْت على َصدريَ 

-975- 

 ليَس نعيَق غربانٍ 

 -إنَهُ صوُت الحماِم 

 فَوَق قباِب العراقِ 

-976- 

 تقوُل ذلَك هو الطريقُ 

 -دَلنْي َعليِه 

 تجيُب أسأِل اٌلَحمامةَ 

-977- 

 سأرتقي قمةَ الجبلِ 

 ْطِلَق:أل

 آالَف الحماماتِ 
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- 978- 

 تعاَل ....

 أيُها الطفُل اليتيمُ 

 ننشدُ سويةً للسالمِ 

-979- 

 قَعقَعةُ السالحِ 

 َبعيداً: -تأخذها َبعيدَا

 رياُح السالمِ 

-980- 

 طوبى....

 ِلَمْن؟

 لصانعيِ السالمِ 

-981- 

 في حديقتي

 كنُت أسمُع تَغريدَ البالبِل:

 ُشلْت يدُ الصيادِ 

-982- 

 ها الصيادُ:أيُ 

 أنظْر لعيَني الغزالةِ 

 ٌَ !لتَعرُف آالَمها

-983- 

 هذا النهُر....

 يَجري ويجري

 ويجري معَهُ السالمُ 

-984- 

 هذا البحُر....

 إْن َجفَ 

 ال َيجُف السالم

-985- 

 أرفُع رأسَي عاليةً:

 َسماٌء زرقاءَ 

 حمامةٌ بيضاءَ 

-986- 

 ِمن أجلِ 

 فرحِ األطفاِل:
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 نُغني للسالمِ 

-987- 

 ال أروَع منهُ:

 -نَحتاُج اليهِ 

 هذا السالمُ 

-988- 

 بِلُغَِتنا السالُم عليكُم:

 ونردُ عليكُم السالمُ 

 إذْن لماذا يَْقتَتِْلوَن؟
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 تسعةُ نوافذُ هايكو

 

ِمْن مقالٍة لألستاذةِ الشاعرةِ الدكتورةِ بشرى البستاني بعنوان )الهايكو العراقُي والعربُي بيَن البُنيِة 

 قوُل:والرؤى( ت

أما هايكو عربٌي ذو حركيٍة جماليٍة قِيميٍة جديدةٍ وأما المغادرةُ خارَج النموذجِ فعليه أْن يكوَن 

الهايكو قائٌم على ومضٍة سريعٍة أو على مشهٍد قادٍر على احتواِء متناقضاٍت تمثُل الحياةَ برمِتها, 

لرؤيا, واالنفتاُح الداللُي الذي يُثيُر هما السكوُن الذي تُمزُج في داخلِه حركيةٌ تَعمُل على اطالِق ا

 دهشةٌ ما.

 النافذةُ األولى:

-989- 

 ِمْن نافذتي/

 يُمكنني اصطيادُ 

 أكثَر ِمْن هايكو

-990- 

 عندما تقُع عيني:

 على مناظٍر مؤثرةٍ 

 أحولُها إلى هايكوات

-991- 

 على مداِر اليومِ 

 يدوُر في رأسي:

 هايكو جديدٌ 

 النافذةُ الثانيةُ:

-992- 

 اٌح مشمٌس/صب

 تتأبُط مضلَتَها



180 
 

 نشرةُ أنواٍء جويةٍ 

 

-993- 

 ليلةُ الرابعِ عشَر قمري

 -ال أثَر لضوِء البدِر 

 غيوٌم داكنةٌ وأمطارٌ 

-994- 

 أُصيَب بنزلِة بردٍ 

 إْذ:

 أُصيبْت زوجتُه

 النافذةُ الثالثةُ:

-995- 

 بعُض األكالتِ 

 افتقدُها ُهنا/

 طعُمها تحَت لساني

-996- 

 ً  لقائمِة الطعاِم!! أنظُر مندهشا

 -أكالٌت غريبةٌ بلغٍة أجنبيٍة 

 كفيلٍم أجنبيٍ بدوِن ترجمةٍ 

-997- 

 مطعٌم بخمسِة نجوٍم/

 يُفضلُ 

 األكَل بربطِة عنٍق!!

 النافذةُ الرابعةُ:
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-998- 

 تلَك المرأةُ التي مرتْ 

 رائحتُها:

 كرائحِة العلكِة الملونِة!!

-999- 

 سروالُها الجينز المثيُر!

 ى خصِرها:يكشُف عل

 فراشةً خضراءَ 

-1000- 

 أخذْت الرياُح صوتَها

 بعيداً/

 هو أخذتهُ الحافلةُ؟!

 النافذةُ الخامسةُ:

-1001- 

 تنزُل ِمْن شقِتها صباحاً:

 ِمْن أجِل أن تَتَبرَز!!

 كلبتُها

-1002- 

 يَسرُق كالَب الزينِة:

 محتاٌل ذكٌي!

 يُعيدُها ألصحابِها لقاَء مكافئةٍ 

-1003- 

 اُء/مروٌج خضر
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 قطيُع كالبٍ 

 خروُف واحدٌ!

 النافذةُ السادسةُ:

-1004- 

 يَصرُخ حفيدي الصغيرُ 

 كلما يرى الفتةَ:

 ماكدونالد!

-1005- 

 حفيدي الصفيُر/

 لغتُه إنجليزيةٌ بلكنٍة أمريكيةٍ 

 يَغضُب ِعندما ال أفهُمهُ!!

-1006- 

 تَمرُح الطيوُر في السماِء:

 على أرِض النازحينَ 

 بكاُء أطفالٍ 

 فذةُ السابعةُ:النا

-1008- 

 اليوُم األخيُر ِمْن السنِة/

 أْشبَهُ بكلمِة النهايةِ 

 في آخِر الفيلِم!

-1010- 

 َمْن يؤكدُ بأننَا الوحيدوَن/

 َهْل هناَك آَخروَن؟

 مالييُن الَمَجراِت!!
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-1011- 

 أُي حزٍن ُمشتَرٍك؟

 َضَمنا هذا الفُراُق:

 أواهُ يا عراقُ 

 النافذةُ الثامنةُ:

 

-1012- 

 َمْن هضبِة العماديةِ 

 أرفُع رأسَي عالياً:

 ألشاهدَ )ِسْر عماديِة(

-1013- 

 سلسلةُ جباِل )كارا و نواخين(

 تَمنُح للزائريَن/

 )شالَل كلي علي بيك(!

-1014- 

 قمةُ جبِل )نزوركي(

 تَحجُب الشمَس:

 عْن مضيِق زاويته

 النافذةُ التاسعةُ:

-1015- 

 أعودُ ِمْن المدرسةِ 

 أُفتُش عْن:

 إزاِر أمي أزرق!
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-1016- 

 ِمْن خلِف شباِك الصفِ 

 يُصغي فراُش المدرسِة:

 لصوِت المعلِم بخزٍن!!

-1017- 

 لَْم أطلْب ِمْنهم/

 لماذا يُرددوَن؟

 لطفي طلَب طبولنَا!
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 سبعةُ مقاطَع هايكو

 
 مهداةٌ لألديبِة شاعرةِ األرِض والقضيِة شهربان معدي

-1018- 

 تفاحةٌ حمراءُ 

 ي الصدري:تُبرُق بقفص

 قلبَي كتذكارٍ 

-1019- 

 بطريقٍة بسيطٍة/

 أبسُط يديَ 

 بيضاَء لسيدةِ النساءِ 

-1020- 

 لَطالما/

 يُنعُش رذاذُ المطرِ 

 خريَف العمِر!؟

-1021- 

 هنالَك بيَن المروجِ 

 بيتي بابُه مفتوحةٌ:

 صباَح مساَء لألصدقاءِ 

-1022- 

 شمُس بالدي المحرقةُ 

 أشعلْت رأسَي:

 شيباً!!

-1023- 

 سالُل مدينتِا شهربان/* اسم مدينة عراقية

 مليئةٌ بالرمانِ 

 ُكلي مريئاَ شهربان

-1024- 

 ال وال للخوِف/

 وكيَف ال أَكوُن حنوناً؟

 والسهُم يُشيُر لنفِس الطريِق!
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 ما يتُركهُ المطُر؟

-1025- 

 كلَما يتقدُم بنا العمُر/

 تتجمُع لدينا العديدُ 

 ٍمْن عالماِت استفهاِم؟

-1026- 

 تاُء الثامِن ِمْن شباٍط/ش

 ريٌح صرصٌر بيوٍم حسوٍم!

 ذكرياٌت مؤلمةٌ 

-1027- 

 ما الذي يجعُل/

 هؤالَء المظلومينَ 

 يخضعوَن للظالميِن؟

-1028- 

 سأكوُن غداً بعيداً/

 ال أعرُف كْم سيكوُن؟

 ربما مالييُن السنيَن!

-1029- 

 ما أجمَل الحياةَ الدنيا/

 اراقُب الشفَق وقوَس قزحٍ 

 نحُن في زواٍل؟لماذا 

-1030- 

 يهطُل المطُر بغزارةٍ:

 انقطعْت زقزقةُ العصافيرِ 

 أنهى األطفاُل مرَحهم

-1031- 

 يوٌم شتائٌي مشمٌس/

 هْل الذي اسمعُه دوَي طائراٍت؟

 كال إنها رياٌح عاتيةٌ!

-1032- 

 أنظُر بدهشٍة للسماِء:

 تحلُق عاليةً ثعابيُن بيضاءُ 

 إنها عوادُم الطائراِت!!
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-1033- 

 أقترَب من نافذتي:

 يُريدُ أْن يقرأَ أفكاريَ 

 غراٌب ناعقٌ 

-1034- 

 رياُح الشتاِء القويِة/

 ما الذي يتطايُر ِمْن هذه الشجرةِ الجرداَء؟

 اعتقدُ إنها عصافيٌر فزعةٌ!

-1035- 

 شباط هنا في رالي/

 وحدها الكالُب تحظى بالمداعبةِ 

 ال أثَر لمواِء الهررةِ!؟

-1036- 

 كلما أشاهدُ:

 شجيرةَ جوريٍة حمراءَ 

 تذكُرني أنَها هناك...
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 أنا والثمانوَن!؟هايكو

 

-1037- 

 الثمانوَن وقد بُلُغتُها:

 غيرْت كثيراً ِمْن األشياءِ 

 ما عدا اسمَي الثالثي

-1038- 

 بقيامي وقعودي:

 يضرُب ظهرَي بعصا غليظةٍ 

 عمٌر وتعدى الثمانينَ 

-1039- 

 ثالثةُ وجباِت غذاٍء/

 ةُ مراِت دواءٍ تعقُبها ثالث

 حياةٌ حافلةٌ؟

-1040- 

 عالمةُ خطٍر:

 ليسْت للمرورِ 

 قياُس ضغِط الدِم!

-1041- 

 ضحكتي التي كانتْ 

 تُغري الحساَن/

 صارْت اشبهُ بالبكاِء!!

-1042- 

 كلما أُكُح:

 يَردُ عليَ 

 كلُب الجيراِن!

-1043- 

 باألمِس بسهولٍة/

 تسلقُت جبَل هندرين

 اللمَ اليوَم بصعوبٍة أتسلْق الس

-1044- 

 بالكاد اليوَم/

 بمساعدةِ نظارتي الطبيةِ 
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 قرأُت ما بيَن السطورِ 

 

-1045- 

 طفُل األمِس/

 الذي رفعتُهُ لألعلى بيٍد واحدةٍ 

 اليوَم يصُف لَي الدواَء!

-1046- 

 عرفُت أخيراً:

 لماذا كاَن المسنونَ 

 يطلبوَن علكةَ ُمسهٍل؟

-1047- 

 َمْن يَطرُق بابَنا؟

 ها:تأكدي قبَل فتحِ 

 أوهاٌم الشيخوخِة!؟

-1048- 

 بديٌع/ –ربيٌع 

 مخيفٌ  –خريٌف 

 خواءٌ  -شتاٌء 
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 !!يُناديني مراراً الهايكو

 

-1049- 

 ألصُق ظهرَي/

 على خشِب أرضيِة شقتي

 ألتذكَر أرضنَا الطيبةَ 

-1050- 

 أراقُب ِمْن نافذتي:

 كيَف يمرُح األطفاُل في الباحةِ 

 ً  هناك يرتعدُ أطفالنُا خوفا

-1051- 

 زقزْق أيُها العُصفوُر الدورُي:

 لقْد شعشَع ضوُء النهارِ 

 هنالَك غراٌب!

-1052- 

 أغادُر شقتَي/

 ثالثةُ مراٍت في الشهرِ 

 ِمنها لرمي األزباِل!

-1053- 

 يُقاُل الناُر فاكهةُ الشتاِء:

 عسى أْن تكونَ 

 للفقراءِ 

-1054- 

 فاكهةُ الصيِف/

 خالفْت األعرافَ 

 ظهرْت في الشتاِء؟

-1055- 

 بحُر إيجة/

 لْم يكتِف بأجساِد عراقيينِ 

 يبتلُع أجساداً أخرى!

-1056- 

 -هْل ال زلِت تتذكرينَ 

 يا بياراِت كفر قاسم
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 كريم قاسم؟

 

-1057- 

 أُشيُر بأصبعي:

 ِمْن على قمِة عجلونَ 

 لقبِة الصخرةِ!!

-1058- 

 في القريِة المحررةِ/

 يؤشُر أطفاٌل فرحينَ 

 بعالمِة النصِر!

-1059- 

 بوُق النوِم/

 ينفُخ مرتينِ 

 لألحياِء والميتين!؟

-1060- 

 بوُق النهوِض/

 ال يوقظُ 

 الموتى!

-1061- 

 طبوُل الحرِب/

 تُقرُع باستمرارٍ 

 متى يصمُت مثيُروها؟

-1062- 

 عندما تَحُط الحرُب أوزاَرها/

 سيعرُف المقاتُل العراقيُ 

 لماذا قاتَل ببسالٍة؟

-1063- 

 مقبرةُ السالِم/

 المَ تُلقي الس

 على الشهداءِ 

-1064- 

 غيوٌم مسرعةٌ:

 نحَو شرِق المتوسطِ 

 علَها تُطفأُ لهيَب الحربِ 

-1065- 
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 َحماُم زاجٍل/

 أنطلَق ِمْن بغدادَ 

 يحمُل رسائَل سالمٍ 

-1066- 

 أيتُها القنابُر انتبهي:

 هنالَك في الجانِب األيمنِ 

 منارةُ الحدباِء؟

 

-1067- 

 يتضاعُف حزني:

 اُء بالغيومِ عندما تتلبدُ السم

 وال تمطُر!

-1068- 

 شجرةٌ يابسةٌ/

 تنتظُر بلهٍف مجيَء الربيعِ 

 ليُلبُسها حلةً خضراَء!

-1069- 

 ِمْن جميعِ الجهاِت/

 أنشُق رائحةَ 

 ربيعِ الحياةِ!

-1070- 

 غيوٌم ناصعةُ البياَض/

 تُثَقبُها فَجأةً بقٌع سوداءُ 

 هنالَك غرباٌن في السماِء!!

-1071- 

 أسألُها:

 الصموُن؟أيَن 

 هَي ) صاموط الموط(*!

-1072- 

 عبارةٌ إنجليزيةٌ/

 حاولُت قراءتَها فمرْت مسرعةً 

 على فَخِذها البض!!؟

-1073- 

 -للعرِض فقط

 يرتمي الصيُف بحِضِن الشتاءِ 
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 افخاذٌ بيضاُء!؟

 

-1074- 

 يتأبُط سميٌن سمينةَ/

 أماَم )كافترية(

 )هامبركر(

 ديون على الشخص الذي يصمت عند توجيه السؤال له.*)ساموط الموط( عبارة يرددها البغدا
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 هايكو –فجأةً 

 

 في الذكرى التاسعِة والعشرين لجريمِة النظاِم الصدامي بقصِفه مدينِة حلبجة بالسالحِ الكيمياوي.

 

-1075- 

 كُل شيٍء/

 فجأةً ابتدأَ 

 فجأةً انتهى!!

-1076- 

 فجأةً شهقْت السماءُ 

 هواْر...هواْر:*

 هي هوارْ 

-1077- 

 -فجأةً بنهاِر آذارَ 

 حيُث عبِق رائحِة اللوزِ 

 في التالِل واألشجارِ 

-1078- 

 فجأةً وعلى مبعدةٍ/

 تلوُح غيوٌم داكنةٌ:

 بأفِق السماءِ 

-1079- 

 فجأةً ربما/

 ستمطُر تلَك الغيومُ 

 الروابي بانتظار

-1080- 

 فجأةً رياٌح صفراٌء/

 عواُء ذئابٍ 

 خواُء!!

-1081- 

 -ما تحملُه الرياحُ 

ً ف  جأةً فحيحا

 سُم ثعباٍن!

-1082- 
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 الرياُح/

 ً  فجأةً اختلفْت كليا

 نيوٌب صفراُء!!

 

-1083- 

 في الطريِق/

 للحقولِ 

 فجأةً لم يدركوا الطريقَ 

-1084- 

 فجأةً وبسرعٍة:

 لم يتركوا َلهم

 فرصةً للقلِق والذهوِل!!

-1085- 

 فجأةً غابْت:

 شمُس النهارِ 

 سودَتها الغرباُن؟

-1086- 

 الِك بيضٌ لم يكْن هن

 فجأةً انتشرْت:

 رائحةُ بيٍض فاسٍد؟*

-1087- 

 حلبجة/

 تفتُح عيوَنها ليَل نهاراً 

 فجأةً يغشيًها الغباُر!

-1088- 

 فجأةً ال صراٌخ:

 طوفاٌن ِمْن الداخِل*

 بالدماِء!؟

-1089- 

 فجأةً الكُل نياٌم:

 ثمةَ طفٌل يرضعُ 

 أٌم بال حراٍك!

- 1090- 

 فجأةً العددُ بازديادٍ 

 -اختناقٌ 
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 موٌت معلٌن!؟

 

-1091- 

 طائُر الحديِد/

 فجأةً ينفُث السمَ 

 بأرواحِ خمسِة آالِف إنسانٍ 

 

-1092- 

 فجأةً نهضْت:

 حلبجة

 ِمْن تحِت الرماِد!*

-1093- 

 ً  -ليَس فجأةً بْل حتما

 سقَط الطغاةُ 

 في مستنقعِ التاريخِ 

 

 معاني:

 *هواْر: أداة توجع في اللغة الكردية.

 ئحة غاز السالين القاتل.*رائحة بيض فاسد: را

 *طوفان من الداخل: السالح الكيمياوي يفجر اإلنسان من الداخل ويغرق بالدماء.

 *من تحت الرماد: إشارة لطائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد.
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 2016وداعاً عاَم 

 

 جميعُها قدْ نُشرتْ  وفيه أكوُن قدْ أكملُت ألَف مقطعِ هايكو وهايكو ِمْن مجموعِ سٍت وأربعيَن قصيدةٍ 

 في مركِز النوِر للثقافِة واألعالِم وصحيفِة المثقِف وآخُرها صحيفةُ الفكِر.

إنني بهذِه المناسبِة أشكُر جميَع الذيَن آزروني وشجعوني على اكماِل هذا العدِد ِمْن الهايكوات 

ى لشاعَر والناقد  جمال مصطفبتواصِلهم معي وذلَك بإبداِء آرائِهم السديدةِ والمفيدةِ وأخُص بالذكِر ا

والشاعَر األزرق  جالل جاف والشاعَر الفنان سالم الياس مدالو واألستاذ خالد جواد شبيل واألستاذ 

جمعة عبدهللا والشاعر الدكتور حسن البياتي والشاعر الدكتور جودت العاني والصديق الشاعر 

ن شعراٍء وكتاٍب أفذاذَ كما واشكُر زاحم جهاد مطر والشاعرة األستاذة رفيف الفارس وآخريَن م

ولدَي الدكتور فراس الطائي الذي يبادُر بإظهاِر تلَك الهايكوات على صفحتِه في الفيسبوك حالما 

 أرسلُها اليه متمنياً للجميعِ أوقاتاً هانئةً وكُل عاٍم وأنتُم ترفلوَن باليُمِن والبركِة والسعادةِ واألماِن.

 

-1094- 

 لناقصةَ!!أواه. يا لفرحتي ا

 ليتَني بدأتُها قبَل خمسيَن عاماً/

 ألَنجزُت ِمنها الكثيرَ 

-1095- 

 في العاِم الماضي/

 أشرقْت الشمُس مرةً واحدةً 

 أقصدُ يوَم أمِس؟!

-1096- 

 دارْت األرُض حوَل نفِسها

 ذهبْت بنا حوَل الشمِس/

 أيَن ستأخذنا في السنِة القادمِة!؟

-1097- 

 القديمَ  جلبابَه 2016نزَع العاُم 

 / 2017ليَت العاُم 

 يلبُس جلباباً جديداً؟

-1098- 

 في ليلِة رأِس السنِة/

 يتبادُل المحتفلوَن نخبَ 

 التهاِم ديٍك روميٍ!

-1099- 
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 يتبادُل المحاربونَ 

 في ليلِة رأِس السنِة/

 إطالَق الناِر!!

 

-1100- 

 في عيِد رأِس السنِة/

 عجوٌز وعجوزتُه

 هما!يتبادالِن القبَل مع كلبتِ 

-1102- 

 على مداِر السنةِ 

 تتبادُل العصافيُر فيما بيَنها:

 النقر َوالزَق والقبَل؟

-1103- 

 يتداوُل المسنوَن:

 في رأِس كِل سنةٍ 

 أخباَر الوفياٍت!

-1104- 

 شجرةُ عيِد الميالدِ 

 تورُق وتُثمُر/

 بدوِن ماٍء؟

-1105- 

 أتمنى أْن أصحَو:

 غداً 

 على تغريِد البالبلٍ 

-1106- 

 ى أْن تصمَت:أتمن

 في العاِم الجديدِ 

 أصواُت المدافعِ 

-1107- 

 رياُح العاِم الماضي/

 َحملْت للعاِم اآلتي

 دخاَن الحروِب!!

-1108- 

 يستقبلوَن العاَم الميالديِ:

 باألفراحِ واألتراحِ 
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 والعاُم الهجرُي باألحزاِن!!

-1109- 

 يا للمفارقِة!!

 -العاُم الهجرُي بعِز الصيفِ 

 ان؟ربيعان وجماد

 

-1110- 

 استقبلْت بغدادُ عاَمها الجديدَ 

 -باأللعاِب الناريِة والمفخخاِت 

 يا للعجِب: شهداٌء واحتفاالٌت!

-1111- 

 حرٌب وسالٌم /

 أعيادُ رأِس السنةِ 

 في شوارعِ بغدادَ!

-1112- 

 مضى هذا العاُم:

 ال غصَن زيتونٍ 

 وال في األفِق حمامةُ سالٍم!

-1113- 

 عاٌم جديدٌ/

 جديدةٌ والداٌت 

 دَعوُهم يعيشوَن بسالمٍ 

-1114- 

 العاُم الجديدُ/

 مخيماٌت إضافيةٌ 

 والداٌت جديدةٌ!

-1115- 

 ال مكاَن لشجرةِ عيِد الميالدِ 

 -في العاِم الجديِد 

 داخَل مخيماتِهم؟

-1116- 

 سنةٌ أخُرى/

 ستغيُر مالمَح وجوِهِهم

 فهْل ستتغيُر نفوسهَم؟

-1117- 
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 دجلةُ والفراُت ُمنذُ األزلِ 

 تغيرِت السنيَن/

 ولْن يُغيرا مجَراهما

-1118- 

 في شتاِء العاِم /

 ينضُب رحيُق األزهارُ 

 تحزُن الفراشاُت على ما فاتَها!؟

 

-1119- 

 ينصت أعمى:

 لدقاِت ساعِة حائِطه

 ليستقبَل العاَم الجديدَ!!

-1120- 

 بعاِمها الجديدِ 

 تستمُر الغرباُن:

 بالنعيقِ 

-1121- 

 جديِد/في ربيعِ العاِم ال

 ستَرقُُص الفراشاُت فوَق األزهارِ 

 شاركوها أفراَحها!

-1122- 

 ليكْن شعاُركُم/

 في السنِة الجديدةِ 

 اليوَم خمٌر وغداً أمٌر!
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 مقاطُع هايكو زرقاُء!!

 
 مهداةٌ للشاعِر األزرِق جالل جاف

 يقوُل شاعُر الهايكو اليابانُي القديُر )باشو(:

 قصيدةَ الهايكو!ليَس هناَك موضوعٌ ال يناسُب 

 

-1123- 

 سماٌء واسعةٌ زرقاُء/

 بحٌر عميٌق أزرقُ 

 عيوُن زرقاَء اليمامةِ 

-1124- 

 البحُر ماٌء دافٌق/

 تلونُه السماءُ 

 يصيُر أزرقُ 

-1125- 

 متى يزوُل الليُل الدامُس؟

 كي يلبَس البحُر:

 الثوَب األزرقَ 

-1126- 

 بغياِب الشمِس/

 تتشُح السماُء بالسوادِ 

 حُر عنهُ األزرقَ ينزعُ الب

-1127- 

 أيُها القمُر المنيُر/

 ما أروعَك!!

 تُبقي البحَر أزرَق!

-1128- 

 هذا البحُر:

 تالمُس يداي صدَره!

 في العلى سماٌء زرقاءٌ 

-1129- 

 يُقَسَُّم اللوُن األزرُق/

 ما بينَ 

 البحِر والسماِء!
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-1130- 

 الشاعُر األزرُق/

 ينتظُر شروَق الشمِس 

 البحِر!ليصطادَ حوريةَ 

-1131- 

 يفتُش َعْن خاتمِة النساِء:

 ينتظُر هدوء البحَر المتالطمَ 

 ليصيَر أزرَق!

-1132- 

 يغوُص بأعماِق األزرِق:

 يالمُس صلصالَه!

 ليوقدَ جمرةَ العشِب!

-1133- 

 فوَق ربى بالدي/

 سيتوقُف أزيُز الرصاِص 

 ويهِطُل مطٌر أزرُق!

-1134- 

 سيأتي الربيُع الطلُق/

 مائُم البيضاءُ ستحلُق الح

 في سماٍء صافيٍة زرقاءَ 
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 لطفي شفيق سعيد

 

 لسرية الذاتيةا

 .1932مواليد مدينة بغداد عاصمة العراق عام  -1

 .1956خريج الكلية العسكرية الملكية عام  -2

عضو في نقابة الصحفيين العراقيين وعضو مركز النور للثقافة واالعالم  -3

 في صحيفة الفكر وفي صحيفة المثقف سابقا.  وكاتب حاليا

من عائلة تنتمي لعائلة المرحوم الحاج سليم علي والد الفنان والنحاة العراقي  -4

 الكبير المرحوم جواد سليم.
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تعلم فن الرسم بالفطرة ومنذ الصغر وظهرت عليه بوادره في الصف الثالث  -5

 االبتدائي.

لوان المائية وأصبح لديه إلمام اتقن الرسم بالزيت والفحم واالكريلك واأل -6

وأساليب الرسم وتابع ما انتجه الفنانون العالميون والعراقيون بجميع مدارس 

والعرب من لوحات فنية وذلك عن طريق دراسته الذاتية وكانت حصيلة ما 

روفه لم تسنح له الفرصة لعرضها بسبب ظ انتجه هي عشرات اللوحات

 .ه التحصيل األكاديمي التخصصيوالتي حالت أيضا دون اكمال الخاصة

كتب الكثير من المقاالت واالشعار ونشرت في بعض الصحف والمجالت  -7

كان واحدا من هيئة تحريرها  تموز والذي 14ريدة العراقية واهمها ج

 المميزين.

والذي  1963شباط  8البائد بعد انقالب  اكسبته فترة وجوده في سجون النظام -8

نقرة السلمان الخبرة واالمكانية الجيدة لكتابة قضى جزء كبيرا منها في سجن 

 الشعر الحر وصقل موهبته األدبية.

د عيصال فكرته للقارئ بعر الهايكو هو الوسيلة الناجحة إلوجد مؤخرا بأن ش -9

أن اطلع على الكثير من نتاجات الشعراء في هذا المجال وخاصة الشعراء 

حصيلة ذلك هي اكمال الف ين اآلباء األولين لشعر الهايكو وكانت ياليابان

 هايكو وهايكو عراقي خالل فترة زمنية لم تتعد أربعة سنوات.
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 بريشة الشاعر والفنان لطفي شفيق سعيد:تخص الهايكو لوحات 
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 لفا
 هايكو وهايكو عراقي

 

د ق  شعي  ي  ف 
ي  ش 

 لطف 
 

 من منشورات

 مؤسسة الفكر للثقافة واإلعالم

13/04/2017 
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