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ام  ي الع وان  1988ف وازي قصيدة بعن اعر مناضل أح و ش ن الجراحي ، وه دم اب  ق

ذه القص ا ، وزعت ه ر تربتن ى تحری ا عل ام عزمن د ع  1988يدة في مهرجان المرب
ن            ل اب د المناض ط ی لية بخ خة اص وازي بنس وطني األح ر ال ة التحری تفظ حرآ تح

 في نفس العام مطرزة   ة  الجراحي ، آان المناضل قد أهداها لرئيس مفوضية الخارجي        
 .توقيعه الكریم ب

 
امال ل          ا على عادة شبكة األحواز لألنترن     جری دیها ،  ت بأن تثبت أن أرشيف األحواز آ

ون         ا التنسى المناضلون األحوازی ذه              آما أنه ا نشر ه ا علين ا لزام د رأین  الشرفاء فق
 .االبناء بأباءهم القصيدة ونذآر 

 
 ا من األعاجمعزمنا على تحریر تربتـن

 
 مـــــــــ    حيث الكرامة واألمجاد والقيا           ــــــــــــــقالوا وداعا ففي بغداد موعدن
 مــ ـــ   حيث الضيافة واألخالق والشيا            ــــــــــــــــقلت سالما وفي بغداد منزلن

 مــــــــــــــــلوا هوأهل بغداد لم یتبد       م        ـــــــــآم بدل الدهر من عهود ومن أم
 مـــ     یا من سعى لهواك الداء والسقـــ    ه      ــــــــقد هزني الشوق یا بغداد عن ول
 دمــــــــــــ      وعن سبيلك مني لم تزل قا         ــــــــاني على العهد مهما طال موعدن

 مـــــ   لم یرو عنه لسان في الهوى وف   ه         ــــــــــــــــــــــاني أحبك حبا ال مثيل ل
 واـــــــــ      أبناء عمي جميعا ها هنا قدما         ـــــــــــبغداد عذرا أحييت باسمك طرب
 وا ــــــــــــــ         ونحن أهلهم واهللا لو علما      ــــــــــــأهلي وأهلك ما طال الزمان بن

 ذا ودمـــــــــــ      اذ وحد الضاد من قبل آ ا       ـــــــــــــــــــــبيني وبينهم آمال وحدتن
 مـــــــــــــــ  وثغر بغداد لألشراف یبتس   ة         ـــــــــــــــأبناء عمي أرى بغداد باسم

 مــــــــــــــــ   فكم وددت أن الینقطع رح  م         ــــــوحز غي النفس أني لست واحدآ
  ــم منقسوازــــــــــ  اني شقيق من األح     م       ــــــــــــــــمن المفقود بينكهال سألتم 

 م ــــــــــــــ أهلي فسجل عليهم أیها القل    م         ــــــــــــاني ابن یعرب واألعراب آله
 رمــــــــــــ فيها الوفاء وفيها النبل والك         م    ـــــــــــــــــــاني أقيم بأرض آلها شي

 مــــــــــ فيها النضال وفيها العزم والهم        ة     ـــــــــــــــفيها االباء وفيها آل مكرم
 مـــــــــــــــــــــ  وسرنا لم یعد سرا فينكت       ا     ــــــــــــانا قطعنا عهودا ال رجوع به

 مـــــــــــــ من األعاجم فاجلوا أیها العج       ا      ــــــــــــــر تربتنانا عزمنا على تحری
 مــــــــــــــــــــــ  هال علمتم قد عدنا ننتق     ا       ـــــــــــــآنا وآنتم وآان العفو شيمتن
 واــــــــــــ  والستعادته یا فرس قد عزم    ن        ــــــــــــــــتذآروا أن للعرب هنا وط
  اني ابن من سائموا الجلى وما سأموا         م     ــــــــــــــــــاني أنا العربي رغم أنفك

 مــــــــــــ  و أسمعت آلماتي من به صم     م        ـــــــــــما بال قومي آأني ال أناشده
 مـــــــــــــــــیم وهو ینشت  وأن یهان آردرة             ـــــــــتأبى المروءة أن تسبى مخ
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 واــــ   والغاصبون بخير األرض قد غنموض            ـــــــــــــالوارثون فال خق وال ع
 دمــــــــــــ هل من مجيب لشعب آاد ینع      ضاقت سجون بنو ساسان وا عجبي        

 دمــــــــــــــــفال خوف وال ن    فمن أجاب ه           ـــــــــــــاني وفيت بعهد قد قطعت ب
 ـــمـــــــ  فليس أصعب من أن تترك الذمه              ــــــــــــــومن تخلف فاللعنات تلحق

 مــــــــــ  سفر الخلود ویا من شأنه الشم  ــــوا            ــأحواز یا مهد آبائي ومن آتبــ
 مــــــــــــ  فال تعجل ال بد أن یلبيك معتص         ي     ــــــــأحواز یاوطني الحر األبـــــــ

 مــــــــ        وفي الرقاب سيبقى العهد والقس         اـــــــــــــــــانا نعاهد من بغداد أمتن
 مــــــــــ   وبالنضال سوف یعلو فوقها العل  ــــا            ــأحوازنا لم تعد ملكا لغاصبهـــ


