
 شموخ النخيل    

 
  ..آنُت جالسًا في ظل نخلًة أتأمل شموخ النخيل

  ..آيَف یموت واقفًا ویأبى الخضوع بجذعِه النحيل

 ..لتي یطربني سعفها على الشط الجميلوأتأمل تلك النخلة ا

 ..نخلتًا اقوى من ُآتب التاریخ تعيد لي هوّیتي واصلي النبيل

 ..ٌت مّر على سطورها آالف السنينتسُرد لي حكایا

 ..من عيالم وسومر وبابل من الماضي السحيق الدفين

 ..وأرى بأمى عيني على جذعها حسرات ودموع تبكي الحنين

 ..متشبثتًا باألرض تأبى الخضوع وتأبى َان یّذل الجبين

 ..علمتني نخلتي آيف الصمود علمتني نخلتي آيف الخلود

 ..علمتني انَّ آل ارٍض فيها نخلٌة للُعرب تعود

 ..قالت لي ستبقى حليمًا ،خلوقًا، نبيًال وسيبقى عدوك حقود

 ..وقالت لي سيضُل سعفي و جذعي عن حمى یعرب یذود



  ..تعلمت الشموخ) ع(قالت انا من الُحسين 

 ..فوفعلى النهر في ارض الط) ع(وروتني دماء العباس

 ..واحتَضنت قطرات الدم الشریف بعطرها الزآي 

 ..واصبح المسك من جذعي یفوح

 ..قالت انا الشاهده على المأساة في ارض الفرات

 ..ُخّضَب سعفي بدم األطهار وعّلمني األصرار ومقاومة الطغات

 ..قالت انا شموخي من شموخ الُحسين ودموعي على الُحسين

 ..وآربي ُسّميه آرٌب على الُحسين

فيا ثائرًا فليكن رمز النهوض الُحسين فليكن طفلَك عبداهللا 

 ..الرضيع

 ..ولتكن نساُئك زینب تلك المرأُة الصلب الحدید

 ..فواهللا ال ُینال الحق اّال ان ُتحّنا األرض بدم الورید

 ..َك تأملُت آارون الجميل ُتزینُه غابات النخيلوهنال

 ..صامدًا آصمود الجبال یتحدى المستحيل



 ..والكرخة الغراء بغاباتها وبساتيَن جّراحينا األصيل

 ..ُهنالَك ارًض ُتعاني ُهنالَك شعٌب ذاَق الهوان

 ..ُینادي ضمائر الوجود ُینادي حقوق األنسان

 ..بأّي ذنٌب ُتسلب لغتي وهوّیتي ویتم مسخي

 ..وُانَسب لثقافًة غير ثقافتي وابقاء مغلول اليدین و السان

 ..وُتنهب ثروتي امام عيني واطفالي یتضّوروَن جوعًا ُحفاة

 ..والغاصبون في ترفًا یلَهون في  الملذّات

 في شّتا یسرقوننا جهارًا ویحاربوننا في مصادر رزقنا

 ..المجاالت

 ..ینهبون  ثرواتنا من نفطًا وغاز وال یبقى لنا اّلى الحتات

 ..یفرضونَّ على المولود اسمًا آورشّيًا حّتى الممات

 ..بأي َذنٌب ُیسّمى المولود آورشًا وهَو بَن الماجدات

 ..نحُن شعٌب لهو جذور آجذور نخلة في ارضي الفالت

 ..قبَل ان یأتي بارس وماد وبارت نحُن من عيالم الحيات



 ..لسنا قادميَن من ارؤبا ولسنا آریين ُغزات

 ..نحُن شعبًا ذا آرامة اصيل فٌذ طيب النبات

 ..السوس وتستر واألحواز تاریخنا ودانيال عليه منا صلوات

 ..وفالحّية الُعرب واعالمها والحویزة ام المبدعات

 ..ویتي اشفق عليَك من الحقد وجهل الجاهالتیا متشكّكًا به

 ..هل َیخفي الغربال شمسًا وهل َیحُجب الليل فجرًا ال شكَّ آت

سينتصر حبل الورید على حبل المشانق ویصحوا من في 

 ..سبات

 ..سترتجف یُد الجّالد من حرارة دُم األحرار اُالبات

 ..اقتلونا فكُل  قتيٌل مظلوم منتصر من الُحسين تعلمنا الثبات

 ..درُب الُحسين دربنا ما هّمنا جور الطغات

 ..نحُن احراٌر وسيدنا ُحسينًا فماباُلنا بعبيدًا باعوا الصالة 

 ..فماباُلنا بعبيدًا باعوا الصالة
   األحوازي        

 


