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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 املرتجم مقدمة

 (وألذذذوانكم السذذنتكم  واخذذذتالف واألرض واتمالسذذ  خلذذذق آياتذذر  ومذذن )  

 22/  الروم

 رأ العذذاملني والصذذالة والسذذالم علذذى  ذذيدنا ونبينذذا حممذذد      احلمذذد هلل

  . يامنيالصادق األمني وعلى أه  بيتر الكرام امل

 العتبذارات  الصذعوبة  غايذة  يف مهمذة  الشعر ترمجة إا فير الشك مما

 ومذا   ذيكولوجية  ذاتيذة  مشاعر من القصيدة حتملر ما أهمها كثرية

 النفسذي  السذيكولوجي  يطالذ  أما.  والوزا القافية وحدة من متتلكر

 ترمجذة  عنذد  عليذر  واحلفذاة  فيذر  الولذوج  جذدا  العسذري  فمذن  للقصيدة

 اا احلصذذي  للمرتجذذم املمكذذن فمذذن الذذوزا و القافيذذة وأمذذا ن القصذذيدة

 مع ما نوعا متطابقة للقصيدة ترمجتر تظهر حبيث عليهما حيافظ

 .األص 

 يعتقذذذد كمذذذا شذذذاعرا يكذذذوا أا الشذذذعر ملرتجذذذم الضذذذروري مذذذن لذذذي 

 ترمجذذذة الشذذذعر ترمجذذذة تكذذذوا أا جذذذدا الضذذذروري مذذذن ولكذذذن بعضنالذذذ

 مذذذذع والتعامذذذذ  املهذذذذاري والتعذذذذدد احلذذذذريف المذذذذو  تت ذذذذاوز إبداعيذذذذة

 املرتجذم  يكذوا  أا يستدعي الرتمجة من النوع هاا. البالغية األشكا 

 الرتمجذذذة  الا. النصذذذية  واال ذذذرتاتي يات  األدأ جبماليذذذات  متمر ذذذا 

 علذى  لالك. لر  ابق خطاأ مع فئامتكا ثانيا خطابا تكوا أا جيب

 الذذن ن يف الذذداللي اإلر ذذاء عمليذذة يذذنظم مذذا كذذ   يعذذرف أا املرتجذذم

 فذذذك)  بذذذذ النقذذذاد عليذذذر يطلذذذق مذذذا وتكذذذب  تضذذذبط الذذذيت العناصذذذر أي

 اجملذذذذذا  يعذذذذذرف أا املرتجذذذذذم علذذذذذى كذذذذذالك و (يئالعشذذذذذوا التشذذذذذفري

 الفضذذذذذاء) ذ بذذذذذ يسذذذذذمى مذذذذذا وهذذذذذو الذذذذذداللين أو اإلشذذذذذاري السذذذذذيميائي

  . للن (  ائيالسيمي
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 أواًل عليذذر(  الشذذعر ترمجذذة)  جتربذذة خيذذوض الذذاي الكفذذوء املرتجذم  إا

 إشذذذذاراتر ومراقبذذذذة األصذذذذلي الذذذذن  تيويذذذذ  احتمذذذذاالت علذذذذى االطذذذذالع

 علذذى حيذذافظ حبيذذث مجلذذها وهند ذذة الرتمجذذة حيسذذن واا ومعانيذذر

 . وغنائيتر الن  إيقاعات

 يف وهذو  تذرن ترمج إتقاا يف جدا مهم الشعري للن  العميق الفهم إا

 فرتمجذة . الشذعري  الذن   حيوجذر  الذاي  اال تبطاا ا تشراق الواقع

 العلذذوم  ترمجذذة عذذن ختتلذذ   األخذذر  النثريذذة األدبيذذة  واآلثذذار الشذذعر

. جذذوهر  يف إشذذكالي الشذذعري الذذن  الا ناإلنسذذانية والعلذذوم البحتذذة

 الكشذذ  تتطلذذب موفقذذة ترمجذذة الشذذعري الذذن  ترمجذذة فذذ ا ولذذالك

 إال ترمجتذذر ميكذذن ال األدأ الا. الشذذعرية اتذذرومجالي ا ذذلوبياتر عذذن

 عمليذذة الشذذعر ترمجذذة عمليذذة تكذذوا مذذا كذذثريا وبهذذاا. لذذر مثيذذ  بذذيدأ

 للذن   احلقيقذي  املعنذى  عذن  اإلفصذا   يف املفذردات  تفش  حني خا رة

 .الشعري

 مرهذذذ  متمكنذذذًان مرتمجذذذا تتطلذذذب صذذذعبة مهمذذذة الشذذذعر ترمجذذذة إا

 الرمذذذذوز يسذذذذتعم  الشذذذذعر الا أيضذذذذًا شذذذذاعرية تتطلذذذذب كمذذذذا احلذذذذ 

 ينقذ   الذيت  باللغذة  عارفذا  يكذوا  أا املرتجذم  وعلى. والتلمي  واإلشارات

 أا املرتجذم  علذى  جيذب  هذاا  إىل وإضذافة . ليهذا إ ينق  اليت واللغة منها

 فيهذذذا كتبذذذت الذذذيت التارخييذذذة الفذذذرتة أو الشذذذاعر ببيئذذذة عارفذذذا يكذذذوا

 شذذذذعرية ونصذذذذوص قصذذذذائد ترمجذذذذة املمكذذذذن غذذذذري مذذذذن الا القصذذذذيدةن

 رومانسذذذذذذذذية شذذذذذذذذعرية ونصذذذذذذذذوص وقصذذذذذذذذائد Classic كيةكال ذذذذذذذذي

romantic  وتعابري ثقافة يف شا عًا ًافرق هناك الا األ لوأ بنف 

     . الفرتتني
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 أي. القصذذيدة و للشذذاعر البيئذذي اإلملذذام معرفذذة أهميذذة يتذذبني هذذاا مذذن

 الذيت  اللغذة  يذتقن  واا القصذيدة  كتابذة  خلفية يعرف أا املرتجم على

 . املعاجم معاني على فقط يعتمد واال بها كتبت

 رو  من نابعا روحيا بعدا للشعر"   بيا( برينزشو  تانلي) الناقد ير 

 الذذذذن  أو الشذذذذعرية القصذذذذيدة نقذذذذ  فذذذذ ا ولذذذذالك. وثقافتهذذذذا األمذذذذة

 لتلذذك الثقذذايف احلضذذور يتطلذذب أخذذر  لغذذة إىل مذذا لغذذة مذذن الشذذعري

 " . األمة

 روبذرت ) عنذر  ربيعذ  مذا  هو الشعر ترمجة بصعوبة مقولتنا يدعم ما إا

 يضذذذيع الذذذاي ذلذذذك ):  انذذذر الشذذذعر عذذذرف عنذذذدما بصذذذدق (  فرو ذذذت

 هذو  الرتمجذة  يف يضذيع  الذاي  إا واضذ   املعنذى  فذيا  وبهذاا (  بالرتمجة

 الااتيذذة يف مغذذرق معنذذى عذذن تعذذبري انذذر  ذذو  لشذذيء ال. نفسذذر الشذذعر

 إىل لغذذة مذذن بدقذذة نقلذذها صذذعبي وإيقاعيذذة إحيائيذذة جوانذذب لذذر معنذذى

 .أخر 

 لغتذذذذر مذذذذن شذذذذعري نذذذذ  أو قصذذذذيدة نقذذذذ  ا ذذذذتحالة يعذذذذين ال هذذذاا  إا

 الواضذحة  السذهلة  القصذائد  بعذض  هناك الا نأخر  لغة إىل األصلية

 موزونذة  أنهذا  إىل إضذافة  غامضذة  معقذدة  قصائد هناك إا كما املعنى

 بنيتهذذذذا مذذذذن مهمذذذذا جذذذذزء مو ذذذذيقاها تشذذذذك  شذذذذديد بيحكذذذذام مقفذذذذاة

 .ومعناها

 يف متغلغلذذة تعقيذذدا اكثذذر شذذعرية ونصوصذذا قصذذائد هنذذاك إا كمذذا

 نقلذذذذها يصذذذذعب الالوعذذذي  أعمذذذذاق مذذذذن صذذذورا  تسذذذذتلهم الشذذذذاعر نفذذذ  

 مذذذن املرتجذذذم امتلذذذك مهمذذذا أخذذذر  لغذذذة إىل بالغذذذة بدقذذذة وترمجتهذذذا

 .مهمتر حتقيق عن عاجز نفسر املرتجم جيد وهنا. مهارة

 لديذذر  املهذذاراتن متعذذدد وباحذذث  فنذذاا املرتجذذم إا احذذد  علذذى خيفذذى ال

 نذبض  جذ   علذى  القدرة ولدير اللسانيات و بالصوتيات وا عة معرفة
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 قراءتذر  ثذم  الذن   كذوامن  ملعرفذة  الداخ  من وقراءتر األصلي الن 

 ينصذرف  ثذم  البالغيذة  الصذور  إشذكاالت  مذع  جبذد  فيتعامذ   اخلذارج  من

 .اللغة يف اجلمالية النواحي إىل

 املعذذاد ) فكذذرة صذذاحب اليذذوت س .ت األمريكذذي والناقذذد الشذذاعر يذذر 

 خيلذق  أا بذ   مباشرا تعبريا آرائر عن الفناا يعرب ال أا(  "  املوضوعي

 األحا ذذذي  تربيذذذر تكفذذذ  الذذذيت الداخليذذذة مقوماتذذذر فيذذذر فنيذذذا عمذذذال

 الذذن  أو القصذذيدة ترمجذذة تكذذوا فعنذذدما.  (1)" بهذذا لإلقنذذاع واألفكذذار

 يف جناحذذذا  حقذذذق  قذذذد  بينذذذر  املرتجذذذم  يشذذذعر  عنذذذدها  مقنعذذذة  الشذذذعري

 .مبتغا  هو وهاا... مهمتر

                                          

                                         

 العميدي جودة حممد                                                  

 العراقيني املرتمجني مجعية عضو

 احللة – باب                                                    

 

                                      

  

                                                           

 2و1:  صفحة – األدأ يف مقدمة – تليمة املنعم عبد 1
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 شهادة

اطلعت على مسودة كتذاأ ) نصذوص مرتمجذة  مذن الشذعر احللذي (        

 مخسذذني نصذذا شذذعريا لشذذعراء احللذذة الفيحذذاء    أكثذذر مذذن   الذذاي ضذذم 

 اختيذذارمذذن حسذذن   و ذذرني مذذا وجذذدت   واإلنكليزيذذةبذذاللغتني العربيذذة  

للنصذذذوص املرتمجذذذة ن فكانذذذت حبذذذق نصوصذذذا رائعذذذة تفذذذيض مجاليذذذة    

 نتتيرج  عناوينها بني بقايا الرومانسية و الواقعيذة   وعبقا ن نصوص

املرتجذذذم  ألدواتذذذر الرتمجيذذذة    امذذذتالكمذذذن  و ذذذرني أيضذذذا مذذذا رصذذذدت  

العذذالي   رو حرصذذ  اإلنكليزيذذة إىللفذذن الرتمجذذة مذذن العربيذذة  وإتقانذذر

  .بدقة رغم صعوبة ترمجة الشعر  على نق   املعنى 

كذاا مذن الطلبذة      واأل تاذ حممد العميدي وكما أعرفذر شصصذيا   

كليذذة الرتبيذذة / ابذذن    – اإلنكليزيذذةاملتفذذوقني األوائذذ  يف قسذذم اللغذذة   

ترك الدرا ذات العليذا /   ن (  1977/1978)دورة  جامعة بغداد  -رشد  

شذذل  األعصذذاأ   بتر  بذذذ )ألصذذا 1982  يف كليذذة اآلداأ عذذام  املاجسذذتري

عضذذذذوية  مجعيذذذذة املرتمجذذذذني   علذذذذى  حصذذذذ  ن  القحفيذذذذة يف الوجذذذذر ( 

   . 1980عراقيني منا عام  ال

صذدر لذر    ذبق أا  اليزا  األ تاذ العميدي ميارس الرتمجة بينواعها و

وهذذذو ترمجذذذة  ن كتذذاأ ) يف احليذذذاة واحلذذذب واحلذذذرأ و أشذذياء أخذذذر  (  

وكانذت ترمجتذر هلذا       .جملموعة قص  قصذرية مذن اآلداأ العامليذة    

 حافظ فيها على املعنذى األصذلي للنصذوص    إبداعيةالقص  ترمجة 

قسذم اللغذة    وبشهادة الذدكتور ريذاض طذارق العميذدي  التدريسذي  يف     

 . / جامعة باب   اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم  يف  اإلنكليزية

يف النصذوص ومقارنذة الذن  العربذي مبذا يقابلذر         اإلمعااومن خال   

أ ذلوأ الرتمجذة     أعتمذد  السيد العميذدي  بالن  املرتجم  وجدت أا  

نصذذذوص ن  وهذذذو  ترمجتذذذر لل يف  metric translationالوزنيذذذة  
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شذذعر للحفذذاة علذذى  الذذنغم املو ذذيقي   ة الاأل ذذلوأ  املنا ذذب يف ترمجذذ 

حممذذد العميذذدي  األ ذذتاذ ترمجذذة  وللحذذق أقذذو  كانذذت   نللمفذذردات 

جتذاوزت املعنذى املع مذي للمفذردات ن      إبداعيذة  هلا  النصوص ترمجة 

الفذذائض الذذداللي  لت ذذاوز اإل ذذتثنائيفيهذذا  الكذذثري مذذن اجلهذذد  بذذا  

   .( مثي   بيدأ   دأأترمجة )  :  ترمجترلتكوا و

 العراقذي  الشذعر  قذدم  قذد  العميدي حممد األ تاذ يكوا املشروع بهاا 

وألا بعذذض النصذذوص  .    باإلنكليزيذذة النذذاطقني  القذذراء إىل  احللذذي

 ن ةهذذرت مذذائزة وواضذذحة     فذذيا ترمجتهذذا وعميقذذة األثذذر   قويذذة الوقذذع  

لذذى  مصذذداقية  وأمانذذة املرتجذذم يف  النقذذ   وجدارتذذر       فيهذذا مذذا يذذد  ع  

ومهمذذا   .مذذن تكييذذ  وتعذذدي  وضذذبط لتقنيذذات الرتمجذذة  وامتالكذذر

 هنذا  البسذيطة   فذال بذد مذن وجذود بعذض اهلفذوات        يكن املرتجم حاذقذا  

  .وهناك 

تذذذاوق املرتجذذذم   املرتمجذذذة ا تشذذذعرت ومذذذن خذذذال  قراءتذذذي للنصذذذوص  

لذذذو طلذذذب مذذذين تشذذذصي   و معهذذذا.للنصذذذوص الذذذيت ترمجهذذذا وتفاعذذذ   

 لقلت : الرتمجات املائزة 

 

                                         After Farewell بعد الوداع .1

                                              A dead man رج  ميت .2

  Dance On The Edge of  Painالرق   على حافة األمل  .3

                                     The Vita of Dice  رية النرد  .4

       Drowning in A Dry  Desertالغرق يف صحراء جافة .5

                                 The Harp of  Waterقيثارة املاء   .6

               The Solitude of  Defencelessوحشة األعز  .7

                    The Rose and The Cane الوردة والقصبة .8
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ن وقد أ تودعين ها  األمانة  ن حممد العميدي  للسيد أخريا  أقو و 

علذذذم  وفذذذن ألا الرتمجذذذة   املشذذذروع ذذذر علذذذى بركذذذة اهلل تعذذذاىل  بهذذذاا  

األفكذذذار     وتبذذذاد   الثقافذذذات هذذذي القنذذذاة األ ا ذذذية  لتبذذذاد       مجيذذذ  و 

  0تواص  مع  اآلخرين الو

 

 

 الدكتور املساعد األ تاذ

 حسني محيد معيوف

 / اإلنسانيةالرتبية للعلوم  كلية

 جامعة باب اإلنكليزية / قسم اللغة 

2018 / 2 / 8 
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 معاوا عبد اهلل 47 محيد حييى السراأ 17
 موفق حممد 48 ذياأ شاهني 18
 ناهض اخلياط 49 ركن الدين يون  19
 نبي الشمري  50 رياض ابراهيم الدليمي 20
 نضا  احلار 51 رياض الغريب 21
 هال  الشيخ علي 52 البياتي زينب كاةم 22
 وداد الوا طي 53  اطع اجلميلي 23
 و ام حسني 54  عد احلداد 24
 و ام علي 55  عد الشال  25
 والء الصّواف 56  ناء محود األعرجي 26
 وليد الزبيدي 57 عاد  اليا ري 27
 وئام كريم 58 عباس الع يلي 28
 يقظاا احلسيين 59 حسني عباس 29
 اهنيعلي ش 30
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 النصوص الشعرية
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 لشاعر أمنية

 كريم إبراهيم:  ن 

 

 أو د خدي

 على بستاا الاكريات

 املبعثرة على ضفاف اللي  أوراقياقلب 

 يف ذات يوم

 قد أ تدعى

 طائر القمري

 أشار لر الطرف

 ير م الصمت أا

 على صفحات وجهر الثملة

 عامل إىلتسابق 

 حامل

 والشطوط وارسوالن باملرافئ

 اللوحة عن خطني أ فرت

 حيم  ذواتهما

 ا م الشاعر

 وقرينر يف جن  اللي 

 صديقر
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1 

 

   A wish for A Poet 
By : Ibrahim Kareem 

 

Putting my cheek 
On the grove of memories 
I turn over my scattered papers 
On the bank of the night 
In the same day 
The dove started its round 
The eye brow has waved to it 
To draw the silence 
On the drunk sheets of his face 
Competing to the hopeful world 
Of harbours 
And seagulls 
And beaches 
The drawing resulted in two lines 
Carrying themselves 
The poet's name 
And his mate in the dark night 
His friend . 
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 ته دات فوق بابها

 أمحد احللي:  ن 

1 
 بيين وبيَنِك جباٌ  من جليد

 أبواٌأ موصَدٌة وأقفاٌ  من حديد

 بيين وبيَنِك غابُة أ الٍك شائكْر

 فمْن ذا يعيُد لي تعوياتي

 وُيسِقُط عّني أغاللي ؟

2 
 من شيِا امُلنغِّصات والنكد

 أا جتع  قليب أكثَر صالبًة وقوة

 ك من شيِنهابيَد أا قطرًة من جفاِئ

   ! أا جتعَلُر يتفتْت

3 
 ك ٌّ منا يزرُع شيئًا يف درِأ اآلخر

 أنا أزرُع قرنفلًة

   !    وأنِت َلغما

4 
 حنَي يفقُد كالنا ِ مَة التشاُرِك

 وتغيُب أغنيٌة ُترتمنني بها

 وأنِت ُتِعديَن الفطوَر

 ال يعوُد بو عي أا أحتفَي

 بيومي اجلديد مثلما كنُت أفع 

 ديَّ مل يعْد حيمُ  املعنى ذاَتُرالصباُ  ل

 فها هو يستبدُ  صاَدُ  بذ نوا



19 
 

2 

 

Worships Above her Door 
By : Ahmed Al-Hilli 

 
1. 
Between I and you icebergs 
Closed doors and iron locks 
Between I and you a forest of barbed wires 
Who will give me my mascot back and remove my 
curbs ? 

 
2. 
It is normal for troublemakers and poverty 
To make my heart harder and more powerful 
Although a little drop of your absence can make it 
disintegrate 

 
3. 
All of us grow something in the road of the other 
I will grow carnation 
And you will grow a mine . 
4. 
When we both miss the quality of sharing 
And a song you murmure with disappear 
As you are preparing breakfast 
I can't celebrate 
My new day as I used to . 
Morning ,for me , doesn't bear the same sense 
Here , it is changing its "ssad" into " noon 
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 النرد  ريُة

 اجلنابي اخليا  امحد الدكتور:  ن 

 التكّهِن على قادٌر شيَء ال

 املسافاُت

 الشاحبة احلديقة يف الوحيدُة والوردُة

 الغريبُة والسماُء الليُ 

 األخريِة االبتسامة تلويُ 

 ةّلي بانكسار املمسُك النهُر وهاا...  وأنِت أنا

 ؟ الربابرة أتى أين من

 ببساطتر احلرَأ عُنيط وجُهك زا  أما

 اهلاونات بد  العصافري يطلُق...  اهلادئ  ريك زا  أما

 حضورك ضباَأ خاا الاي الساتِر من  ئمت

*** 

 التكّهن على قادٌر شيَء ال

 املعنى بدائّية لغٍة كيّي... قربك النمّو فلسفة

 األنهار كثرِة من اخلوف

 الربد شّحة ومن

 جدائلها وقف النرد  ريَة تقرأ كانت( ...نينو )

 األمنيُة شاخت حينما

 الفرات أصفعي: هلا بانيباُ  قا 

 الغنائم بنادَق تشبر كانت

 البعيد إىل نظرتها  رق واللي 
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The Vita of Dice 
By : Dr. Ahmed Al-Kheial 

 

Nothing can predict 
Distances 
And the pale lonely rose in the garden 
The night and the strange sky 
Waving of the last smile 
I and you ...and this river which catches my shadow 
Where do the Barbarians come from ? 
Is your face still stabbing war by its simplicity? 
Is your calm walk still shooting sparrows 
Instead of mortars ? 
I got bored from the dust cover which betrayed the 
mist of your presence 

 
******* 
Nothing can predict 
The philosophy of growth is near you...as any 
premitive language 
Fear from the abounding of the rivers 
And from the lack of coldness 
( Nineveh ) ...was reading the vita of the dice on its 
ringlets 
When the wish got older 
Banipal said to it : kick the Euphrates 
It was like the guns of the booties 
And the night stole its look to the far distance 

 
******** 
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 للموت جديدة مقرتحات

 ضياء أمحد: ن 

 

 احلب  عرب قتلي دشن

 رأ ي يف الناز  الكي  أزيز عرب

 القصابني بفضاءات لروحي أطالقك عرب

 املطاطي الرصاص تسرحية عرب

 حلمنا على نلفها املصفدة أشالءنا خنرع

 بيكتافنا املعلقة الفيايف جنز

 قليب دشن

 جسمي يعطب وهو الكهربائي بالكر ي

 األرض صور تنفخ اجلماعية املقابر
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4 

 

New Suggestions for Death 
  By : Ahmed Dhiya' 

 

Try murdering me across the rope 
Across the buzzing of the cyst covering my head 
Across shooting my soul in the spaces of the butchers 
Across the flick of the rubber bullets 
Terrifying our fragments , wrapping them on our flesh 
Cutting the hanging shaddows by our shoulders 
Try my heart 
By the electric chair as it badly burns my body 
The mass graves blow the photos of earth 
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 ملاذا أنت ..؟

 ن  : أكرم خبيت

 الكاأ عن اقلع

 األطفا  وأ تدرج

 يقربوا كي

 عدو  عندهم ما

 املبني الصدق  و 

 مرة اليهم أنصت

 كبري كااأ أنك  تدرك

 املرآة هم..  الفص  هم

 بها فينظر..  وجهك لرت  ترتيي أنى

 عليك يكاأ كاذأ  تلقي

 بطنا اجلوع من اشحا

 جوعا ولتاق

 حصدنا ما أتيك 

 يدينا يف وتبصق

 نشد اا وتطلب

 ضلوعا اخلاصرات على

 النيب الست..  !أنت نيب

 ؟ مع زاتك هي ماتكن

 صالتك يف يلك  طف  أل  وملاذا

 بنا متهم أنت

 حبلم متهموا وحنن

 مماتك يوما نر  اا
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5 
  Why You .. 
By : Akram Bakheet 

 

Give up telling lies 
And inveigle the children 
To come nearer 
They have no infection 
Excet the clear truth 
Listen to them 
Once 
You will realize that you are a big liar 
They are the chaps 
The are the mirror 
When you intend to see your face 
Look at it 
You will meet a liar telling lies 
Sharpen from hunger an abdomen 
And taste hunger 
Do you eat what we had harvested 
And spit in our hands 
And ask us to tie ribs on the twists 
Prophet you are ! 
No, not a prophet 
What are your miracles ? 
And why are a thousand children 
Are eaten in your prayer 
You are accused of us 
And we are accused of a dream : 
To see your death some day . 
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 رفي 

 الصفار آالء:  ن 

 

 أجنحة رفي 

 صوتا يهم 

 طيفي يداعب طيفا يوقظ

 حنني يشدني

 للطرقات

 للمطر

 امرأة لفتافيت

 بقاياها من بعض أو بها كيني

 ضفافها على أحبرت

 ةلها أتفيئ

 ختطو هي

 نسري وةلي وأنا

 اةلن خطواتها  بقت

 الطريق طيفي وض 

 العشب نبت خاصرتي يف

 النهر وفاض

 احلياة دورة كتملتاف
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Fluttering 
By : Alaa' Al-Saffar 

 

Fluttering of the wings 
Whispering sound 
Wakens the dream 
Bantering my dream 
Tightening me to love 
For rutes 
For rain 
For remnants of a woman 
As I am within her 
Or as some remnants of her 
I sailed towards her banks 
Profit her shadow 
She steps 
I and my shadow walk 
Her steps preceeded our shadows 
And my dream got lost 
In my twist the weed planted 
And the river flooded 
And the circle of life completed 
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 مشاهد

 البابلي عايد ام :  ن 

 

 أفكر أا ُأحاو 

 البال تيكية القناني يف

 األطفا  ولعب

 السكر من قطعٍة

 خ   دوا النم  اجتاحها عارية الطاولِة على باألمِ  ُتركت

 الطريق قارعِة يف  هوًا والسقوط لي املميز القمي  أزراِر يف

 .. السرير حتت  بب دوا املتكرر النوِم يف

 املستهلكة الفارغة العطر زجاجِة يف

 فا دًا أصب  الاي الشفا  أمحر

 باردٍة قهوٍة فن اِا يف

 طوي  تثاؤأ بعد صباحًا ُترتش 

 .. التفاصي  تتكاثر

 . دوني عاريًا يبقى وصوتك
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7 

 

Scenes 
By : Amal Ayyed Al-Babili 

 

I try to think of the plastic bottles 
And the children’s toys 
A piece of uncovered sugar candy 
I left on the table yesterday 
Ants attacked it without shame 
In the buttons of my best shirt 
And the falling inadvertently in the middle of the road 
In the repeated unjustified sleeping under the bed 
In the consumed empty perfume flask 
In the spoiling lip stick 
In the cold coffee cup 
Drunk in the morning after a long yawning 
Reproducing the details 
And your voice stays bare without me 
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 أكثر ال..  وجع

 مرداا أمنار:  ن 

  

 أكثر ال... وجع

 جدا السه  من

 جمرما اكوا اا

 .. بالعوي  جدتي حكايات لوال

 جدا الصعب من

  اذجا اكوا اا

 .. امللتهبة محاقيت من خوفا

 حتما السه  من

 رأ ي أبيع اا

 وذي  محار بثلث

 .. كثرتهن لوال

 حتما الصعب من

 انسانا اكوا ال اا

 هناك الواق  ضمريي الا

 …اخلضراء جهنم ضد صوتي هو
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 Just Pain ..No More 
 By : Anmar Mardan 

 

Very easy to be a criminal 
Unless my grandma's tales of moan 
Very hard to be a fool 
Fearing of my flamable foolishness 
Easy to sell my head 
With a third of donkey body and a tail 
Unless they are great in number 
It is difficult 
Not to be a man 
Because my consciousness standing there 
Is my voice against the green Hell . 
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 مّيت رج 

 املو وي غين أنور الدكتور:  ن 

 

 ربيعيةن ورقة ال و عظيما شالال لست أنا

 ثقي  كنهر الشاحبة األرض على أزح  مّيت رج  أنا ب 

 .صاخب كربكاا رمحة بال أتفّ ر و

 .مومباي بسواح  يوما مّر قد شارع كّ  أمح  ةهري على

 .اجلام  مّد  البحر تعّلم الباهتة روحي من

 أجنحة؛ بال أطري أنا و املوت عرفت أا منا أنا هكاا

 .غريبة قطارات جييب يف

 . امللونة الصينيني أكثيا تشّع و ك عصارن تتلو  انها

 انها. مثلي مّيتا لست ألنك املبهرن وجهها تر  أا ميكنك ال أنت

 البحرن على ترتاق 

 .الساحرة بيلوانها وجهر تغّطي و

 شدوهان أمسع و يوم ك  أراها أنا

 .ميت رج  ألنين
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A dead Man 
By: Dr. Anwar Ghani Al-Musawi 

 
I am neither a great waterfall 
Nor a spring leaf 
But I am a dead man 
Crawling on the pale earth 
As a heavy river 
Exploding without mercy as a noisy volcano 
On my back , I bear every street passing on the 
beaches of Mumbai 
From my dim soul , the sea learnt its extreme tide 
I am so since I knew death 
And I fly without wings .  
In my pocket , strange trains . 
They are twisting as a hurricane 
And flash as the Chinese's coloured clothes . 
You can't see her pretty face because you are not dead 
like me .  
She dances on the sea and covers its face with her 
majic colours . 
I see her every day and hear her chanting 
Because I am a dead man . 
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 قامتك

 بدير الستار عبد إمياا:  ن 

 

 ؛ احَلرِف مسَماِريَة قامِتِك يف رأيُت *

 ..َبابَ  ِغيَد يعانُق إذ ..املَطِر نكاَ  عينيِك ويف

 ن ن ِدالنمُرو َمَشانَق ضفائرك ويف

 . النَّوَّاس كرَّاَدِة يف املاجنني وجنوَا

 ن وَماروَت َهاُروَت مروَر عنفواِنِك يف ورأيُت *

 !.. اَلحريِر َوَمداِئَن

 !.. َقار َوذي بالَقاِدِ يِة يتنبُي َنصٍر نبوخَا فيِك َوَرأيُت

 !.. الَبصرِة َوُعاوبَة وَجماَ  ن َدهوَك َعَسَ  فيِك َرأيُت *

 !.. إمياا وجنوَا ن نفسي فيِك رأيُت ..باختصار *

 ... واحلياَة الربَّيَع َأَر  ابتساَمِتِك َففي

   َند  َعانَقها البلوريِة ِعشتاَر أقَداِم حتَت تتفُت  َبابَ  ُزهوَر َأَر 

 .. الَفراشاُت تقبلها ؛ الُفراِت

 . قاٍس خريفًا أُلهاِ  ًغضِبك يف األغنياِت ألواُا *

 الرِّيِ  مهبِّ يف عاريًة وتركتها أوراِقها عن ختلَّْت دوق األش اَر وأر 

 .. الضعي  بقليب تتالعُب األعاِصرَي أح ُّ آالِمَك ويف.. 

 . املتهالِك ِبكياِني وتعصُ 

 .. ومخود ثوراا بني ترتدُد الكوِا َبراكنَي أر  َأَرِقِك ويف

 براءَة ينيِكع يف املُ  أنين أال ؛ً  كاملةً  امرأة تعوديَن أنِك ورغَم *

 ! الطفولة
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10 
Your Fathom 
By : Eman Abdul Sattar 
*I saw in your fathom the cuneiform  letters 
And in your eyes the shagging of the rain 
As it hug the pretty girls of Babil 
And in  your curls Namrood's gallows 
And the madness of the dissolute in the Nowas's of 
Karadah 
*I saw in your heyday the passing of Harout and 
Marout and the cities of the silk 
And Nebuchadnezzar's   predicts Qadissiya and Thi 
Qar 

 * I see in you the honey of Duhuk and  the beauty and 
sweetness  of Basrah 

In brief * 

And Eman's madness 
In your smile , I see spring and life 
I see the flowers of Babil blooming under Ishtar's 
crystal feet as the  dew of the  Euphrates hug , the 
butterflies kiss her 

The colours of songs in your anger* 

I see them a severe autumn 
I see trees let  their leaves down and leave them bare 
in the wind blowing 
And in your pains , I feel huricanes play with my 
weak heart 
And crashing my weak entity 
In your insomnia , I see the volcanos of the world 
hesitating between the revolution and stagnation 

Although you are a mature woman* 

I see the childhood's innocence in you eyes 
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 جافة صحراء يف الغرق

 حممد جا م باقر/  ن 

 

 ف نينن عاشق ألنين

 النهار؛ أنسى ال اللي ن يف

 .اللي  أنسى ال النهارن ويف

 هنا؟ نفسي وم ُء هناكن وأنا

 األماكنن آالف نفسي وم ُء هنان وأنا

 .هناك أمسيها أا ميكن اليت تلك

 .األزمنة و األمكنة عن يفيض رج  أنا

 مشوشةن رؤياي ع جي الدمع ف ا لالك

 ختنقينن تكاد واحلسرة

 األبدي الصمت حلظة أنتظر وأنا
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11 

 

Drawning in a dry desert 
By :  Baqir Jasim Mohammed 

  

Since I am a lover 
At night , I never forget the day 
And in the day , I never forget the night 
There I am , and wholly here 
And I am here and wholly in many thousands places 
That is what I can call it there 
I am a man who is bigger than places and ages 
So tears make my sight unclear 
Regret is about to suffocate me 
And I am waiting for the moment of 
eternal silence .   
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 زمين حديث ذاك

 مسلم حسن:  ن 

  الوهِم حاجُز لوال

  بي لظفَر

 يصرُخ كاملعتو 

  أحتمُ  ما فوق محلتموني

  للهو  يا

 !!!!! املانبني أصبحنا

  ؟ تكفوا أال العبِث عِن

  أتقيُي دواركْم عبُث

  أشالئي أمللُم

  تبعثرونها ثانيًة

  ُيثريني القرُف

  بها األرقى أنكْم

  تمكاب...    كابتْم

 نيوُبكم

  جسدي يف  املغرو ُة

  ادعيتْم ما لكْم يشفُع ال

   أقمتْم حضارًة

  وطئتْم والقمَر

 ... وووووو

  ُيغرُقين يكاُد نزيفًا أوقفوا

 ؟ طعامًا الدَم تستسيغوا كي 
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A Time Talk  
By : Hassan Muslim 

 

Unless the barricade  of conceit 
He could catch me  
As an idiot shouting :  
You overloaded  me  
Oh my God !!!!  
We have become guilty 
Don't you abstain from tampering 
Tampering of your dizziness  which makes me 
vomitting 
I  gather my fragments  
Again you scatter 
Disgust excites me  
You are  most wonderful of it  
You didn't believe  ...  didn't believe 
Your fangs installed in my body  
Your pretending doesn't  intercede to you 
What you claim :  
A civilization you had  established  
The  moon you had ascended 
And ....and .....and …  
Stop bleeding that is about to drawn me  
How do you taste blood ?  
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 أهواك

 اخلفاجي شاكر حسني: ن 

 

 االحرتاق حد أهواك

 االخرتاق فن أتقنت امرأة أنت

 باشتياق أخر  تارة وتبعثرني...  تارة تلملمين

 الكلمات بوصفك حارت امرأة فينت

 السريرات قربك يف وأتعبت

 وعشقا  حرا القلب أعتلت امرأة أنت

  را الكيد نف اتقنت  امرأة أنت

 الا  بعشقك حتديت

 اخليا  ضروأ من ضربا فكنت

 الرجا  بسحرها تعانق مجيال يا را

 شوقا أحتسسك فيتركيين

  اعات صدرك على وأتركيين

 الصبا  يف أبعثرك

 املساء يف وأملك

 النساء ك  ويا...  الكرب  لاتي يا

 
 
 

  



41 
 

13 

 

    Loving You 
By: Hussein Shakir Al khafaji 

 

I love you to the end of burning 
You are a woman perfecting the art of the breaking-
through 
Once you gather me ...you fondly scatter me once 
more 
You are a woman puzzling words to describe her 
And exhausted beds near you 
You are a woman who charmingly gets up the heart 
You are a woman perfecting the art of wiles secretly 
With your love , I challenged the impossible 
So you were a sample of imagination  
You were a pretty secret hugging men with her charm 
Let me fondly fumble you 
Leave me for hours lying on your chest 
Scattering you in the morning 
And gathering you in the evening 
You are my delight ....you are all women . 
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 لغة الفقد

 ن  : حسني نهابة

  

 بها لي علم ال الَفْقد لغة

 أحببتِك حني ااّل

 أعرفها ال احِلرماا ولغة

 أشرعيت يف الري  غّنت حني ااّل

 ِرحلتها اُد ندب فيعلنتين

 الُن ومن بتحوالِت لي درايَة وال

 احلزِان مبرافئ وال

 النسياان شواطئ وال

 مّلكتكن حني ااّل

 .ملغومًا وجعًا
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The Language of Missing 
 By : Hussein Nehabba 

 

I don't know the language of missing 
Except when I loved yoy 
And I don't know the language of deprevation either 
 except when wind sang in my sails 
Declaring me the Sindibad of its trek 
And I have no knowledge of the transformation 
Of the stars 
And the harbours of sorrow 
And the beaches of obivion 
Except when I grant you mined pain 
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 أنت من

 بنياا حسينة: ن 

 من أنت

 حتى تزاحم أحوالي

 يف خطوات العمر األوىل

 أو حلما مل يعد املر ى

 يف جوالتي .. أو جوالتك

 من أنت

 لتقاطع وهج صالة اللي 

 بدموع رمست حتت عيوني

 خارطة تعدو .. بغري حدود

 وتزي   كوا الراأ

 يف أنفا ي

 وأصري بلحظات

 نصفي تراأ

 عريةلتظ  اهلمسات الش

 يف روحي طائشة

 تدري يف أيهما ..نولد ال

………………….  
 وأنت من

 حتى تالحقين كظلي

 وتزي  من أقفا  قليب

 ليبات مفتوحا اليك
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15 
 
Who are You ? 
By : Haseena Bneyyan 

 

Who are you 
To contend my matters 
At the first steps of age 
Or a dream that doesn't prepare the anchorage 
In my rounds ...or yours 
Who are you 
To cut the glare of the night's pray with tears 
Drawn under my eyes 
A map running ...without borders 
And displace the silence of the niche in my breaths 
And I 've become , within moment , half-dusted 
To keep the poetic whispers stray in my soul 
We don't know in which we will born . 
-------------------------- 
And who are you 
To follow me as my shade  
and displace locks from my heart 
To become unlocked for you 
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 مقربة

 املرداا فيص  محزة:  ن 

 

 …منشغ  جدا بالك املكاا أناملاذا 

 .…افّكر بليلر الطوي 

 …ونهار  احلزين

 …والصمت الاي اكرهر كثريا

 .... يطّوقر .………

 …نعم يطّوقر وحيكم قبضتر علير

 وترا  يعّرش يف كّ  اجتا 

 . …وذّرات الرم  اليت تضاجع الفراغ

 …يف فلوات الرؤيا

 ..ياامتتهن اهلا

 وتتعقب خطواتي اليك
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16 
 

Graveyard 
By : Hamza Faisal Al-Mardan 

 

Why am I so busy with that place... 
Thinking of its long night... 
And its sad day... 
And the silence that I hate too much ... 
.......  encircling  ....... 
Yes , encircles it and locks its fist on 
And see it arboring eveyhwhere 
And the tittles of the sand that coitus the space 
In the desert of the dream Doing the babbling 
 and following my steps to you 
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 جفوِت

 السراأ حييى محيد:  ن 

 

 جفوِت

 السلاْ  ارتباكَ  فزاد

 امُلحاْ  اشتباك فكنِت

 قسوِت

 الزواْ َ  اشتعا  فصرُت

 وصرِت

 أمّيْة....بصميت

 ندّيْة جراحًا

 النزاْ  قبلُت

 النصاْ  عركُت

 النضاْ  عضلُت

 النبّيْة بروحي مسوُت

 بالْ ... وصوتي
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17 
 

You abandoned 
By : Hameed Yahya Al-Sirab 

 

You abandoned 
So the confusion of the question increased 
And you were the combat of the absurd 
You firmed 
And you became the burning of noon 
And became my imprint 
Dewy wounds 
I accept the fighting 
Experementing the blade 
I hindered fighting 
I elevated with my prophetic soul 
And my sound is like Billal's .  
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 ضياع

 شاهني ذياأ:  ن 

 

 َقَدمًا َوَضْعُت حنَي

 الُغْرَبِة َرْمِ  َعلى

 ِفْطَرَتها روِحي َفقَدْت

 َكَصِبيٍَّة

 َبكاَرَتها ُهِتَكْت

 ُغراٍأ ِمْثَ  َفَبَقْيُت

 امَلْنفى ِفي أْنَعُق

 ُجْرَف ال

 احلاِفَيَتْين َقَدميَّ َيُلمُّ

 الَحماَمَة

 َهديَلها َكِتفي َعلى َتُحطُّ

 َيْبكي َكْم

 ُجْرفًا َضيََّع َمْن

 َوَطِنِر ِفي

 شابٌَّة َمْوَجٌة َوأْخَطيْتُر

 النَّْهِر ُمْنَتَصِ  ِفي

 ُعيوني غاَمْت

 َجرََّحها َرْماًل َوَكياَّ

 َحَبلْت حنَي

 الّريِ  ِبَ ننِي أْشِرَعيت
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 َقلِبي َهْدِي َعلى  اَرْت َ فيَنيت

 الّشاطَئ َوَصلُت ومّلا

 املاِء يِف امَلْر اَة َرَمْيُت

 الّشاِطَئ لِكنَّ

 َيْعُرْفِني مْل

 َكلبًا لْيَ  الّشاِطُئ

 ِللعاِئديَن ِباْيِلِر َيُهشُّ َحّتى

 ِشفاهي َقطَّْعُت

 َعويلي ِجراَر َوَشَرْبُت

 ناٍر ِمن ِبَكيٍس

 ِلساني اْنَتَبَر َفما

 اْحَتَرَقْت ُحْنُ َرتي

 الرَّيِ  َصفرَي ُمَردَِّدًة

 ليبَق َنواِفُا اْنَفَتَحْت

 َتْتَرُع َكينَّها

 الشَّْمِ  َضْوِء ِمَن

 َبريَقُر

 الَضوَء ُزجاُجها َفَكَسَر

 روحي ُعْتَمَة ُمنريًا

 ِذْكَرياتي َجمَّْعُت

 الَغْلِق ُمْحَكَمة قارورٍة ِفي

 املاِء ِفي َوَرَمْيَتها
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18 
 
The Loss 
By : Thiab Shaheen 

 
When I put my feet 
On the sand of alienation 
My soul lost its innateness 
As a girl usurped her virginity 
And I stayed like a crow 
Caws in the exile 
No river side 
Gather my bare feet 
No dove 
Stands on my shoulders, its cooing 
How much does one who lost a shore in his homeland 
cry ?  
And the young wave mistook him on the middle of 
the river 
My eyes became cloudy 
As if sand wounded them 
When my sails pregnancies with 
The embry of the wind 
My ships moved on the guidance of my heart 
When I reached the shore , I threw the anchor into the 
water 
But the shore doesn't know me 
The shore isn't a dog 
Shaking his tail for the comers 
I cut my lips 
And drank my crocks of moan 
With a glass of fire 
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My tongue never look out 
My throat burnt 
Repeating the whistling of the wind 
The windows of my heart opened 
As if they drank the brightness 
of the sun light 
The glass broke the light 
Shining the darkness of my spirit 
I gathered my memories in 
A well locked flask 
And threw it into the water 
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 عشتار بوابة

 يون  الدين ركن:  ن 

 
 

 ...عشتار بوابة

 باحلراس املزدمحة

 الطلبة تنق  اليت والع الت

 والشغيلة واملوةفني

 اليوم قب 

 بالعربات املكتظة عشتار بوابة

 األش ار تنق  اليت

 الش رة بعيد االحتفا  موقع إىل

 اليوم قب 

 الصبا  هاا مزدمحة

  حملقة بيضاء بيروا 

 ليلتني منا املوكب شارع تضيء
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19 
 

Ishtar Gate  
By: Rukn Eddin Younis 

 
Ishtar Gate …  
Crowded with guards 
And vehicles carrying students , Officials ,  
And workers  
Before today 
Ishtar Gate crowded with carts  
That carry trees  
To the spot of the celebration  
Of the " Tree Eid "  
Before today  
Crowded this morning 
With white spirits flying 
Lighting the procession street 
Since two nights 
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 تتو د ذراع املطر

 الدليمي إبراهيمن  : رياض 

 
 أمسى املطر صديقا لألطفا 

 حتتفي بر األوطاا

 الصغريات ميشطن شعرهن

 . بالقوس قز 

  جر الغيوم تصد حنا

 مطر مطر

 أغنيات أغنيات

 ما أحلى األمنيات

 عالقة بضفائر الغيمات

 ك  شيء مزهر

 . حتى جدراا األبنية والطرقات

 أحالم االطفا  تّرع

 على اهلضاأ

 . تغاز  احلقو 

  مثة مطر شبقا

  األرض أنثى

 يف عينيها

 أل  غصة

  ويف روحها أل  بركاا

 . يسكُن
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  األش ار تغس  خطاياها

 بالربق

 :بالنار

 تتنهد بالرعد

 بصدام الغيمات

 بلوث احلضارات

 املطر يشاك  ضفرية طفلة

  تبكي

 ثم تضحك

 ثم تنشد

 تتغنج للحبات الساخنة

 تتو د ذراع املطر

 وتنام على أجنحة اخليو 
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20 

 

Sleeping in the Rain's Arm  

By: Riyadh Ibrahim 

 

Sleeping in the rain's arm 

Rain became the children's friend 

With it homelands celebrate 

The young girls comb their hair 

With the rainbow 

The throats of clouds cry : 

Rain..rain 

Songs ..songs 

What pretty the wishes are! 

Hanging with the braids of the clouds 

Everything is blooming 

Even the walls of the buildings and roads 

The children's dreams pasture 

On the highland 

Flirting the fields 

Luatfully with little rain  

The earth is a feminine 

In its eyes 

A thousand chokes 

And in its soul a thousand volcanos dwell 

The trees wash the sins 

By lighting 

By fire 
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Sighing by the thunder 

By collapsing of clouds 

By the stain of civilizations 

Rain wrangles with  

a girl-child's braid  

Weeping 

And laughing 

And then she chanting  

Coqueting for the heating 

Drops 

Sleeping in the arm of rain 

And sleeping on the wings of horses . 
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 صورتك

 الغريب رياض:   ن 

 

  تص ..  للبحر تركتها اليت صورتك

  تص ..  احلكاية رم  على دونتها اليت اآلالم

 هلاا..  يعود ال ميضي شيئ ك 

 اجلدراا على صورا احلرأ تركتنا

 املنايف يف صورا

 القديرات حبيباتنا قلوأ يف صورا

 واألبيض باأل ود صورا

 ألوالدنا احلكاية لنعيد نلونها

 البعيدة زوايانا يف جنل  نهايتها يف

 يتامى أطفا  مث  نبكي

 القادمة صورنا من خناف

 املعنى تدحرج  وأنت اآلا صورتك

 البداية رم  فوق

 ترغب اليت النهاية ال

 أو

 قائال حقيبتك محلت حني يوما تيملتها

 اجلدار على صورتي  يترك

 للقادمني مفتاحا

 احلياة تلك بنا كفرت كم ليلمحوا
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21 
Your Portrait 
By : Reyadh Al-Ghareeb 
Your portrait 
That you left for the sea 
Will arrive 
Pains you wrote down on the sand of atale 
Will arrive 
Every thing goes and never returns 
So 
War left us as portraits on the walls 
Portraits in the exiles 
Portraits in our darlings' hearts 
Portraits in black and white 
We colour them 
To repeat the tale to our kids 
At the end 
We sit in our distant corners 
Weeping like parentless children 
We fear of our next portraits 
Your portrait 
Now 
You trundle the sense 
Over the sand of the start 
Not the end you wish 
Or 
I contemplate some day 
When you carry your suitcase 
Saying : 
I 'll leave my portrait on the wall 
A key to the next comers 
To gaze how life was ungrateful to us . 
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 غفلة حمُض

 البياتي كاةم زينب:  ن 

 

 املرصوصة الرؤوس ك  رغم

 ... الوطن ضفاف لىع

 املزجمرة وهاالتنا

 نابضة جثثا تبث اليت

 احلياة ملاء نبع ال

 نت ار من حنن ب 

 متحركة صور يف

 منسية أل اطري

 صرنا وما اآلا واىل

 جمهوال أثرا نقتفي

 الصصور بني أزقة فال

 املتلعثمة التيمالت حناجر وعلى

 ....طريق يولد لن
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22 
 
Just Negligence 
By:Zeinab Kadhim Al-Bayyati 

 
In spite of all the trodden heads 
On the banks of the homeland 
And our noisy pride 
That broadcast the living corpses 
No fountain for the water of life 
But we , who get rooted 
In moving pictures 
For forgotten legends 
And since we were born and till now 
We follow an unknown trace 
So no alleys are there among the rocks 
And on the hesitating conteplating throats 
No path will be created . 
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 الزمن أ اور على شارات

 اجلميلي  اطع: ن 

 

 مش 

 النزق تغادرين ال انك على أطالعك  وف

 ن يتنا   رغيفا يا ن بالصمت املومسة أيتها

 الشواهد كلوس أمجعي

 كفيفة تكوني ال  وف

 التوم رضيعك الكسوف مادام

 

  ناب 

 دامت ما السناب  انها نعم

 احللم أخضرار تلب 

 لري ا تقا يم على وترتاق 
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23 
 
Nuggets on the Bracelets of Time 
By : Sati' Al- Jumeili 

 
Sun : 
I will look at you in condition that don' t leave the 
cranky 
You , described by the silence 
Oh ! You the loaf which reproduces 
Collect the glasses of the attendees 
You will not be blind 
Since eclipse is your breast baby 

 
Spikes : 
Yes they are spikes 
Since they wear the greenness of the dream 
And dance on the melodies of the wind 
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 املاء قيثارة

 احلداد  عد الدكتور: ن 

 شفتيك بزهر قليب وتطرقني

 مطري يف وتشهقني

 لعسليا برضابك الدمع لاة  يغس 

 الوتري بشاللك وجهي مالم  واطوي

 اللهفة صاعقة أشاطرك

 باألمحر املضبب الثغر نافاة عند

 السحري الكح  ختوم عند أو

 الناعمتني كفيك بني أو

 األنوثة بعس  املبللتني

 هادئة قبلة خديك بني أتوار 

 الشعر حروف اكتافك على وارمي

 كاألملاس مميزة شهقة فيحتضانك

 الوجد هيقكش تلمعني وأنت

 أنت هو الاي العطر ... العطر آنية حبم  فينوء

 غافيا فآتير يسكنين

 رباك رذاذ من إال..  أخرس

 عينيك بلوا قافييت  يغس 

 أصابعي بني فتتوقدين

 التوحد حلن تعزف ماء كقيثارة

 اليامسني حقو  يف معا لنتير

 . آخر إشراق حتى
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24 

The Harp of Water 
By: Dr. Saad Al-Hadad 

 

You knocked at my heart with the blossom of your 
lips 
And sniffle in my rain 
I'll wash up the ecstasy of tears with your honey 
spittle 
And fold the expressions of my face 
With your cordal water fall 
I share you the stun of the ecstasy 
At the window of the red misty mouth 
Or at the frontier of the magic eyeliner 
Or between your smooth hands 
That are wetted by the honey of the feminity 
Hidden between your cheeks 
A calm kiss 
And I throw the letters of poetry on your shoulders 
So your embrace is a sniffle like solitaire 
And you glitter as the sniffle of love 
And start holding the utensil of perfume 
The perfume which is really you 
Calm me down and I came to it sleepy 
Mute 
Except from the drizzle of your hillocks 
I'll wash up my rhyme with the colour of your eyes 
And you will brighten among my fingers 
As a harp of water strumming the melody of uniting 
To get lost together in the field of jasmines 
Until another sunrise .  
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 مجي  جرٌ 

 الشال   عد:  ن 

 لروحي األخري ُجرحِك شفى على

 ومتسائال متيّلمًا متيّماًلن جلسُت

 واجلفاء الصدِّ بهاا أبدًا لي عهَد فال

 االفرتاضي السناَا هاا امتشقِت ملاذا أدري ال

 واحلاء؟ الراء بني ما روحي وطعنِت

 الزهور حتضُنها حني كالنسمِة رقيقًة عرفْتِك فلقد

 لألعشاش العائدين العصافري كغناء عابًة

 ع يب بشغٍ  ألنينها تصغني تكوني أمْل

 األنبياء؟  اللِة من أّنِك أيقنْت حتى

 حروِفها انبعاِث حلظَة الورِد ماَء ترّشني كنِت

 القصار السوَر هلا تقرئني حني وتسمُعِك

 وانتظارا خشوعًا عيناها فتدمُع تباركينها

 احَلِسن بامسِك ملعنونُةا السمراء قصيدُتها لتنبلَج

 أصابعها رؤوس على تتمايُ  وهي ابتسامَتك تر  كانْت

 أوراِقها  طوِر على األنيَق ةلَّها فتثبُِّت

 الدورات مئاِت نفِسِر حو  دار كدرويٍش وتنتشي

 شيء ك ِّ يف السامقُة أيتها فاعاريها

 أقالمها لرتاجَع الصرِب بعض وأمهليها

 اجلمي  هاا لِك يربُر ما جتُد لعّلها

 جنالء الطعنُة كانت وإْا مجيٌ  جرُحِك نعم

 ..واألم  بالفض  مرتٌع و جدًا مجيٌ 
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25 
A pretty Wound 
By : Saad Al- Shallah 
On the edge of your last wound of my soul 
I sat down contemplating , torturing and wondering 
I didn't use to face such repel and estrangement 
I don't know why you pull this virtual spear 
And stab my spirit between "Raa'" and "Haa" 
Truely I know you are gentle as breeze when 
embraced by the flowers 
Swieet as the songs of sparrows 
when coming back to their nests 
Weren't you listening fondly to their moan 
Till you be sure that you are from the prophets' 
descendent 
You were spreading fragrances 
At the moment of emitting her letters 
And hearing you when you read to her the shoet 
verses 
Bless her and her eyes are tearing waiting 
To appear her brownish poems whose title bears your 
pretty name 
She saw your smile as she was walking on her fingers 
Then she fixes her beautiful shadow on the lines of 
her sheets 
Be happy as dervish goes round himself hundred 
times 
So forgive her for every thing and wait for her 
a bit of patience to revise her pens 
She may find a justification for you good deeds 
Ya , your wound is pretty although the stabbing was 
hard 
Very pretty and full with faviour and hope 
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 منفى

 األعرجي محود  ناء:  ن 

 

 منفاي من لك امح 

 ...أخضر وطنا

 وطنا

 بريقا منر الشم  ترتش 

 احلاملة الناي وأوتار

  واق فوق

 همسا تردد

 املنفى يف روحي شهقة يا

 مهال..  مهال
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26 

Exile 
By : Sanna' Hamoud Al-'Aaraji 

 
I bear to you from my exile 
A green homeland 
Homeland 
From which the sun sips glitter 
And the dreaming strings of the flute 
Over the streams 
Repeating whispers 
Oh , the scaring of my soul in the exile 
Slowing down ..down 
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 الك  مطر

 اليا ري عاد : ن 

 وحد 

 فارغة الكيس

 .. كتابر

 األ ى مزق

 املعتمة اجةالزج خل 

***** 
 ..0كفر

 جاوتها الييس أطفي

 كي ها أمسكت

 دمعتاا بلتر

***** 
 مطر

 اللي  حدوة دق

 دورتها الندماا يشهد مل  اعة

 يدور اا الرقاص حثت

 أا حثتر

 األ ى لكن

 الزماا أوق 

****** 
 لرأ ر آأ

 أنكسار دومنا
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The Rain of the Palm 
By: Adil Al-Yassiri 

 
Alone he was 
An empty mug 
His book.. 
Tears the sorrow 
Mixing the dim mug 
**** 
His palm 
The desperate put out its rip 
It cought its mug 
Wetted by two drops of tears 
******* 
Rain 
Rings the mid of the night 
An hour , the companions never witness its circle 
Urging the pendulum to spin 
Urging it to ..... 
But sorrow 
Stopped the time 
Returned to his head 
Without defeating 
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 عراق يا أخاف

 الع يلي عباس:  ن 

 عراق يا..  أخاف

 يدي من أخاف

 السماء قمر من

 شفيت من..   نبضيت من

 عراق يا أخاف

 املراق دمي من حتى أخاف

* 
 املساء يقب  حني أخاف

 األحالم وحشة من أنام أا أخاف

 أ ى من اجملبو   ريري من أخاف

 الو ادة وحشة من

 الغطاء ملسة حتى أخاف

* 
 ةنوني ومن نفسي نم أخاف

 مقليت من

 ش وني يف تسكن عقرأ من

  كوني من أخاف..   عاصفيت من أخاف

* 
 احلقو   نبلة من أخاف

 ري  من ربوة يف تسرتي  صفراء وردة من

 عراق يا أخاف

 ضري  يف تئن اليت نفسي من أخاف
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28 
 
Oh ! Iraq ..I  fear 
By: Abbas Al-Ajeeli 

 

I fear of my hand 
The moon of the sky 
My pulse 
My lip 
Oh Iraq ! I fear of even the shedding blood 
****** 
I fear when evening comes 
Fear of sleep 
Fear of the solitude of the dreams 
Fear of my bed 
Fear of sorrow 
Of the soliude of the pillow 
Fear of even touching the overlay 
********* 
Fear of myself and my surmises 
Of my eyeball 
Of a scorpion living in my sorrows 
Of my temptation 
Of my calmness 
********** 
I fear of the spike of the field 
Of a yellow flower to rest 
On the knoll of the wind 
Oh! Iraq ,I fear 
Of my soul that moans in a shrine 
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 فضلكم من حلظة

 حسني عباسن  : 

 

 لر قالوا

 األيام ها  يف يبقى مسك ال

 وأنر

 هاا بشصر النهر صدر جير 

 هلم وقا 

 أمساك إىل يتحولوان  األنهار يف كثرًيا بقوا إذا األبناء

 ! املاء مبشيئة

 مدة بعد

 النهر يف ش  أأ لك  صار

 .. قريبا  تظهر كثرية أمساكا أا ُيطمئنهم الطني وصار
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29 
 
Just A moment Please 
By : Abbas Hussein 

 
They said to him 
No fish remain these days 
And 
He cuts the chest of the river with his hook 
And he said to them 
If the kids stay longer in the rivers, they will turn into 
fish 
Water willing ! 
After a period of time 
Each father has his own hook in the river 
And mud quiet them that plenty of fish will appear 
soon . 
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 الوداع بعد

 علي شاهني:  ن 

 

 الوداع بعد

 ك لِتقاِء ِعناقًا تبتِكُر

 " باملاِء الناِر

 َتشاُِّأ..  ُتقلُِّم

 " إْ تياءًا َأضافِرها

 ..الشوِق بِقالَدِة مثقٌ  عُنقها

 ..العاريْة النهِر  يقاَا تغطي

 ر الًة تكتُب

 تواريْخ دوَا

 مستهلكة أ ام ِبال

 ! الشفا  بصمات بال

 ِ .. بالالمباالة تتظاهُر

 مكياِجها بعلِب تلعُب

 اليساِر من تته ى

 .. إمسيَّ

 تضَرُم الناُر

 .. جْوِفها يف

 ِقيامٌة نن آِزفٌة ِلقاؤها

 ؛ َمّرٍة ُكُ 

* 
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 مرة ك ُّ

 الَضَ َر تهيُ 

 ' التيمِ  ُتراأ فْوَق

 زفرِيها َشراُر

 .. ناريٍة كيلعاٍأ

 َجرِبيٍة ب قاَمٍة حتلُم

 .. أْطرايف داِخَ 

 مفصصٌة ذكرياٌت

 مطوقٌة محامٌة

 حتى هي  الااااااٌم

 .. النْبْض مطلُع

 الُزعاِق َنصُب

 ..النسياا أعشاِأ من ن ن حتتسيِر

 حُبها يرَحُ 

 األَوِ  مْثواِ  إىل

 .. الاكرياْت ناِر يف

 !؟؟ غيابيًا و ادتها َتحكُم

 امُلضاجعِة بُتهمِة

 .. أحالِمها يف

 هقُرتتَق...  تضَحُك...  َتبَتسُم

 البحر عروِس بزواِج إحتفاءًا

* 
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 ِ رًا هدايانا تقِطُ 

 .. اخلِطيئِة كيْطفاِ 

 تعالي..  تعالي..  تعالي

 !! أراِك كْي وأقُتليين

 أتلَمُسين جتعليين ال

 تعالي

 زمرديًا ُلغزًا

 برونِقِر يغسُ 

 .. الضوِء آللئ

 همِ يًا راِقصًا

 .. ِلهراءِ  أصفُق

 ؟؟ هاا كّ 

 ثقبنْي حزاميَّْ  من َصُغَر وأنا

 ؟؟ أنِت أينِك
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30 
 

After Farewell 
By : Ali Shaheen  

 

Devising embracement as the meeting 

Of fire and water 

Purning, loping her nails displeasingly 

His neck is overburdened with the necklace of longing 

Covering the bare legs of the river 

Writing letters without dates 

Without consumed names 

Without lip prints 

Pretending her indifference 

Playing with her make-up packs 

Spelling from the left my name 

Fire ignited in her hollow 

Her meeting is resurrection 

Every time 

Every time 

Spread boredom 

On the sand of contemplation 

The sparks of her exhaling 

As fireworks 

* 
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Dreaming of home arrest 

Inside my libms 

Bombing memories 

Cinctured dove 

Peace until the appearance of pulse 

The toast of bawling 

Drinking it from the weed of oblivion 

Her love departs 

To its first lodgement 

In the fire of memories 

Judging the pillow in absentia 

Accusing it of coitus in her dream 

Smiling , laughing , giggling 

Lionizing of the marriage of the mermaid 

Picking secretly our gifts 

As the children of sins 

Come here ..come here ..come here 

And murder me so as to see you 

Don't make me beg 

* 

Come here 

As emerald riddle 

Washed with the eclat of the pearls of light 

Uncivilly dancer 
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Clapping to his nonsense 

All this ?  

And my belt has lost two of its holes 

Where are you ?  
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 البدوي

 مراد خلي  األمري عبد:  ن 

 

  ألنر السمكة يعرف مل

  الربدي من واحدة ملرة يقرتأ مل

  اهلور قصب يتوكا أو

 مريم خنلة يعرف مل

  دجلة من ريقر يطعم مل ألنر

  الفرات عس  او

  للحب معنى يعرف مل

  بيناملر يتلم  مل ألنر

  املع م حرب

  ولياليها بغداد يعرف مل

  األل 

  عاريتها هتك ألنر

   وداء طمث ليلة يف

  ألنر محورابي يعرف مل

  البارحة

  رؤوس على مسلتر حصد

  األشهاد

  الشعر يسمونها مفردة يعرف مل

  املومسية باملدائ  مطوق ألنر
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  اجلوف والكلمات

  اجلندية تراأ يعرف مل

  الكامت ا تنطق ألنر

 

   احات إىل اخلروج قب 

  التدريب

 إىل ضييف طريقا يعرف مل

  احلرية

  القبو أل  ألنر

  احلكمة إىل الصراط يعرف مل

  الشهوة حصاا امتطى ألنر

  الغواية بامثد واكتح 

  إنر......... ويقينا

  حتى يعرف مل اآلا إىل

  األمارة النف 

 ربر عرف نفسر عرف من ألا
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The Bedouin 
By: Abdul Amir Khalil Murad 

 
He doesn't know fish  

As he doesn't go too close to the bulrush 

Or leaning  on the reeds of the marsh 

He doesn't know Mary's palm tree 

As he doesn't taste the water of the Tigris 

Or the honey of the Euphrates 

He doesn't know the sense of love 

As he doesn't touch with his finger tips 

The ink of the lexicon 

He doesn't know Baghdad and its thousand nights 

As he rends its virginity in its period in a black night 

He doesn't know Hammurabi 

As he yesterday  

Harvested his code in front of witnesses 

He doesn't know a word called poetry 

As he is surrounded  with seasonal praising poems and 

vacuous words 

He doesn't know the dust of the military life 

As he let the silencer gun talk 

Before going to the training yards 

He doesn't know a path leading to freedom 

As he was familar with the cellar 

He doesn't know a route to the wisdom  

As he rode the horse of lust  

And darkened his eyes with the enticement  
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And surely .......... he is till now 

Doesn't know even  

The evil spirit 

Because he who knows his soul 

Certainly knows his Lord 
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 بيت

 عباس اهلادي عبد:   ن 

 

 بيت

 مث  بيت

 شتى الواا وحديقتر

 وعصافري

 تفاحتر ير م الطف  كاا

 والقطة

 هناك بالرق  تزهو مبهارتها

 االبيض باملطر حيلم بيت

 واالش ار

 أزهار من بابا ميلك بيت

 حتر ر ومحامات

 هنا كاا بيت

 ؟ اآلا هو أين

  



89 
 

32 
 
Dwelling 
By : Abdul Hadi Abbas 

 
An intoxicated dwelling 
And its multicoloured garden 
And sparrows 
The child was drawing its apple 
And the cat 
Skillfully boasts of its dance 
There 
A dwelling dreaming of a white rain 
And trees 
A dwelling owns a gate of roses 
Guarded by doves 
A dwelling was here 
Where is it now ? 
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 ...  األعز  وحشة

 حسن علي عبد:  ن 

 

 احلب من الكثري أحتاج

 الطف  ضحكة أل كن

 اللهفة من الكثري --

 احلرأ من العائد ذراعي ألكوا

 اخلوف من الكثري --

 كاألعمى الغابة ألدخ 

 الشوق من الكثري --

 التربيزي رو  لتنطقين

 احلكمة من الكثري --

  قراط خطى ألتعقب

 األ ى من الكثري --

 الشعراء غيم ألرتقي

 الكثري ذلك ك  احتاج

 مهزوما قلبك أدخ  ال كي
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33 

 

The Solitude of defenceless 
By : Abid Ali Hassan 

 
I need more love 
To inhabit a child's laugh 
More of alacrity 
To be my arm that came back from war 
More of fear 
To enter the forest as a blind man 
More of longings 
To articulate me the Tebrizi's soul 
More of wisdom 
To follow Socrates's foot steps 
More of sorrows 
To go up the poets' clouds 
I need all that and more 
So as not to get into your heart defeatedly 
Like unarmed lover . 
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 ذو وج

 املصتار عدناا: ن 

 وجو 

 الساحات بني املبعثر..  الض ر كربياء

 احلزا وأصي 

 احلزينة الوجو  تلك.. يتاخم

 تبسمر الفر  يولد أين من

 قسمات على متوردا الشفا 

 الغرثى الصور

 احلب... يولد أين من

 نائية جنمة تسافرين وأنت

 احلزا ناصية على الواق  أيهاا يا

 وأنتحب عب  خيو  ا رج

 الرؤ  لشهيدة

 اليت تلك

 املنفى حدأ  افرت

 حو  وما

 رو ؟ ه ....  الشعر ربة يا

 اآلخر هو

 املنفى صوأ  افر

 أبدا هناك و يظ 

 و يبقى
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Faces 
By : Adnan Al-Mukhtar 

 
The pride of boredom ...scattered among squares 
And the pot of sorrow 
Adjacents ..those sad faces 
Where does happiness generate the smile 
Of the rosy lips on the expressions of the gertrude 
photos? 
Where does love born as you travel like 
a distant star ? 
Oh ! You standing on the corner of sorrow 
Saddle the horses of ABS and moan the martyress of 
dreams who travelled toward the exile 
And its content 
Oh! Poetry maid ...Did he narrate ? 
The other 
He travelled toward the exile 
And he will stay there 
For ever 
And remain 
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 أخر  ممطرة ليلة

 السباك علي:  ن 

 

 املارة رؤوس يلوك واملطر

 ييويها ة  إىل اهلاربة واخلطى

 بك إال آبر غري 000أق 

 ترجت  مظلتك أمل 

 تاوأ الزاهية وألوانها

 يعرتيين والقلق

 ؟ بك املبلو  قميصي أجف  ال مل تر 

 يابسة ورقة مث  أهوي ثم

 أجدك عندما

 املاء أعمدة خل  تتوارين

 معك اجملنوا حلمي فيتوار 

 صحو من لي بقي ما امللم وأعود

 أخر  ممطرة لليلة يكفيين
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Amother Rainy Night 
By : Ali Al-Sabbak 

 

Rain chews the heads of the passers-by 
And the steps flee to a shelter protecting them 
I stop not caring only of you 
I see your umbrella shiver 
And its wonderful colours melt 
And the anxiety attacked me 
Oh! Why don't I dry my wet shirt 
And fall like a dry leaf 
When I find you 
Hide behind the pillars of water 
And my crazy dream hides with you 
And I return gathering what is left of clearness 
For me 
Suffices me for another rainy night 
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 مش  لي

  رمد علي:  ن 

 

 اهلل يا

 عمرًا ناَقَضي

 الدفينْة الكُتِب ُنَبا  يف عنك نبحُث

 .ِرَضاك لُنَعانَق لل رميِة نتسابُق

 عامرًة جنَُّتك كانْت إْا

 َيْدُخُلها ال

 َحَسناِتر ميزاِا يف الدََّم عبَّي َمْن إلَّا

 ... َجنََّتك فُصْا

 .َرِحيَلك وا كْن

 مشرَّدًا يضيُع املعنى لك

 َشْمٌ  ولي

 القد  على َتفيُض
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The Sun for Me 
By : Ali Sarmad 

 

Oh , Allah 
We spent ages 
Looking for you in the barking of the buried books 
Copeting for a crime to hug your approval 
If your paradise is full 
Entered only by those 
Who shed bloods in their good deeds balance 
So take your paradise away 
And accommodate your departure 
The sense gets lost for you 
And I 've got a sun 
Floods on the glass 
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 ومضذذذذذات

 املسعودي غالب الدكتور:  نصوص

 

 احللم خينقين أا كاد

 أ ت مع

 وأ تيقظ قوتي

* 

 املسطر إىل ف را وص 

 اجلدار إىل يدير ا ند

 ؤ أشال تناثرت

* 

 للحب غنى

 رمجذو 

* 

 العصافري أطعم

 الغرباا ضد  ثارت

* 

 بطنر حلم من أك 

 جائع أنر تهامسوا
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Flashes 
By : Dr. Ghalib Al-Masoudi 

 

The dream is about to murder me 
I gather 
My power and wake up 
* 
Arriving the workers' frame at dawn 
Leaning on the wall 
His segments are scattering 
* 
Singing for love 
He was stoned 
* 
He fed the sparrows 
The crows revenge upon him 
* 
He ate from his belly's flesh 
They whispered he is hungry 
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 القاِتُ  اجَلماُ 

 احلسيين فارس:  ن 

 

 

 ! َغَرْر وهاا ن اجَلماَ  ُنِحبُّ

 ! ! َخَطْر َعَلينا َ اجَلما وِإاَّ

 َجميٍ  ِبُك ِّ هياًما َنهيُم

 ! َغَدْر َقد ِبنا َجميٍ  ِمْن َوَكْم

 بالنََّظْر ُتصَدعوا ال:  ناُس َفيا

 !! احَلَاْر اجَلماِ  َذواِت ِمْن ُخُاوا

 َلُكْم فتاٌة َتَتراء  َفَكْم

 ! الَبَشْر ِبِزيِّ َتَزيَّا َمالًكا

 جٌرَوَو ن ليٍ  مثُ  َشَعٌر َلَها

 ! الَقَمْر َكُنوِر ُمنرٌي ن َصُبوٌ 

 كامٌن ِخن َرها ولِكنَّ

 ! الظََّهْر يف عاِشَقها ِلَتطَعَن

 ناِعًما جلُدها َلُكْم َويبدو

 ! َكاحَلَ ْر قلُبها ولكنَّما
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38 

The Killing Beauty 
By : Faris Al-Husseini 

 
We love beauty but this is hazardous 
And beauty is risky to us 
We wander longing with everything pretty 
And many of the beautiful betray us 
So people : Don't be deceived by sight 
Be careful of those who are beautiful and right 
How many times did you see a pretty girl 
An angel wearing a human fashion 
She has got hair like the night and face 
Brightening as the moon in the morning 
But her dagger is hidden 
To stab her lover in the back 
She shows her skin smooth 
But her heart is hard as a stone . 
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 ... ر ائلي

 الراجحي كاةم:  ن 

 ر ائلي

 … متزقت

 ... أشالؤها تناثرت

 اخليو  سحقهات

 تناجيين أوراق حمض تبقى ما

 !تزو  وهلفات

 ن شئنا كما أمانينا هم  بعثرت ريا  أو

 .الوصو  حلم يف النبض وشاء

 .األفو  ماضي عن البعد حنو اليوم فهويت

 الرياعنن صمت يف الرو  بو  ناجيت وكم كم

 تقو ن أفكار حضن يف يرمتي أا فيبى

 اليومن بعد احلب يعود لن

 .يطو  ه ر ب 

 ... ونييت...  فهويت

 حزينان الوهم خيبة يف غارق

 أجو ن أوراقي بني

 خا را يراعي مثلي فبدا

 ... صامتا ب 

 .ذهو  يف حسريا يشكو
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My letters 
By : kadhim Al-Rajihi 

 
My letters 
Were torn up … 
Its fragments are spread 
Trodden by horses 

What is left was just papers calling me … And 
excitements remove 
Or wind scattered the whisper of our hopes as we 
wish 
And the pulse wishes in the dream of arrival 
I fell today towards the distance of 
The past of brightnees 
Much and how much I call 
The announcement of the soul in the silence of pen 
I refused to be thrown in the lap of thoughts 

Saying : Love is no more returns 
But abstention lasts long 

I fell .... and went too far … Drowning sadly by the 
didappointment of anxiety 
Among my papers I wander 
And my pen , like me , seemed a loser 

But silent … Complaining fatigue in amazement 
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 الضمري يقو  ام

 الكناني توماا كام :  ن 

 

 الضمري يقو  ما

 ولكن عنك وقلت قلت

 !الصواأ عني الضمري يقو  ما

 يبقى كاا ما الصحي  واملقا 

 !!الغياأ يف أو احلضور يف واحدا

 فاجع  عين  ئلت ما فاذا

 !!اجلواأ صدق الفلاد يف انطو  ما
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What the Conscience Says 
By : Kamil Tuman Al-Kinnani 

 
You said and I said about you , but 
What the conscience says is certainly true 
The true utterance stays one for a long time 
In the presence or in the absence 
If you asked about me , I would make 
What in hreat the true answer 
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 ...وجر

 عيا  ليلى:  ن 

 

 .. بالغياأ املر وم وجهها عن احبث كنت

 مسن موعد على املصلوأ جسدي عن تبحث وكانت

 .... الرو  عاري

 .. النبية بروحها طعناتي تتلم 

 األ ئلة من املعفو الربيء العاشق أنا

 باخليبات املعين

 للكالم مثنا املك ال

 .. للصمت فلسفة وال

 اعرفر وجها تشبر كانت

 قديم معط  جيب يف يبكي وجدتر

 ن القبيلة قوانني لعن قبلي لعاشق كاا

 وجهها مالم  امجع أا حاولت

 فراشة جبنا  قصيدة طارت

 السماء كانت بينما الر ووجر

 دافئة قبال متطر

 األرض تص  مل

 وخيبيت أنا حيث
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41 
 
Face 
By : Layla Ayyal 

 
I was looking for her face drawn in the absence 
And she was looking for my crucified body on an old 
appointment 
Baring soul 
Touching my stabs with her spirit 
I am the innocent lover who was pardoned from the 
questions 
Cocerning failures 
Having no price for speech 
And philosophy for silence 
She was like a face I know 
I found it weeping in a pocket of an old coat 
It was for another previous lover who 
Condemned the laws of the tribe 
I tried to collect the hints of her face 
A poem flew on the wing of a butterfly 
And a face of god while the sky was raining warm 
kisses 
Not reaching the ground 
When I was alone with my disappointment . 
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 مطر

 مسلماوي مالك:  ن 

 

 : تقو  دائما

 تبكي الدنيا 

 ..املطر تعرف ال أمي

  الفر  من تبكي اليت أمي 

 ن األمل يف وتبكي

  وتعاتبين السماء تعاتب 

 و مبتسمة وهي

 ..تبكي

 املساء يف النهر إىل تاهب اليت أمي

 عينيها ماء وختتلط مشعة توقد

 :  تقو ن  النهر مباء

  الضاحكة مشعتك

 املوج مع ترق  راحت 

 ..تبكي و
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Rain 
By: Malik Muslimawi 

 
Always she said : Realm cries 

My mother doesn' t know rain 
Mother who cries of happiness 
And cries of pain 
Blaming the sky and blaming me 
As she is smiling  
And crying 
My mother who goes to the river in the evening  
Lighting a candle and mixing  
Her tears with the river water saying :  
Your smiling candle is dancing  with the waves 
Crying .  
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 حوار

 شعابث حممد:  ن 

 

 'أضع  مين أنت:  عدوي قا 

 يدي يف السال  هاا

 'الرتف وهاا واملا  واجلا 

 'الشرف وعندي املروءات -وعندي:  قلت

 'متلك ال ما أملك وإنين

 'الفلك يدور حوالير من حب أملك

 'أعز  يديك بني ما والسال  وأنت

 'سل امل وإنين

 ؟؟.. 'أمتز " : مستغربا لي فقا 

 ؟؟.. 'حتم  ما أر  ال 'السال  أين

 .. . بالكفني حيم  ال:  فقلت

 ؟؟... فيين إذا:  قا 

 "ثابت بقليب:  قلت

 وميضر تر  وقد

 ... العني يف

 ؟؟... ق  السال  ذاك وما:  قا 

 ..  احلسني حب.....  إنر:  فقلت
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43 

 

Dialogue 
By : Mohammad Sha'abith 

 

My foe said : you are weaker than me 
This is the weapon in my hand 
Fame, wealth and this luxury 
I said : and I have got follies and honour 
And I 've got what you don't 
I have the love for whom the planets go round 
And you , your weapon and what you have in hand , is 
really unarmed 
And I am the armed 
He surprisingly said to me : Do you flirt ? 
Where is the weapon?I don't see what you carry 
I said : it can't be carried by hands 
He said : where ? 
I said : fixed in my heart 
You may see its flash in the eyes 
He said : what is that weapon ? Say it then 
And I said : It is the love of Hussein 
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 حتاكيين

 الوائلي جنم حممد:  ن 

 

 حتاكيين حاملة منك عيوا

 األحداق ميأل بصمت تغازاني

 تغريين

 لتغويين همسا قوهلا وتبعث

 حتييين  را غمزها وتبعث

 حبيب يا  الما

 ةلي ةلر

 يناجيين..  يرافقين

 يراودني حلم كما

 قليب طيفر يدغدغ

 يدفيين

 ش وني أشتدت أذا  كين أيا

 األشواق جو  من

 ويرويين..  يسقيين

 باردة احلب كلوس

 للطفولة بقلب وحيملين

 فيحويين مهدا خلتر

 موحشة قفر فياف من خايين

 ضميين اخلضراء واحاتك اىل
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44 

 

Talking to Me 
By: Mohammad Najim Al-Wa'ili 

 

Your dreaming eyes talk to me 
Philandering me with silence that fills the eyes 
tempting me 
Sending their utterances whispering to tempt me 
And sending their winks secretly 
Greeting me 
Peace darling , whose shade is mine , too 
Accompanies me and calling me 
As a dream seduces me 
Her dream tickles my heart warming me 
Oh ' my dwelling 
If my shagun intense, it will water me from longings 
The cold glasses of love 
Carrying with a child 
good heart 
As a cradle cotaining me 
Take me from a desolate wild place 
To your green oases hugging me 
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 واحلب اإلرهاأ

 اجلنابي حساا مرتضى الدكتور: ن 

 أوطاننا يف احلب ملاذا

 ؟ والتهمة األرهاأ من نوع

 -املكسور جناحر حتت – العشاق ياب  ملاذا

 ؟ رمحة بال اعواما

 السود اجلبا  فوق حبا اا ملاذا

 النور يريد ملهوفا

 احلقد  هام صدتر

 ؟ والظلمة الظلم بني

 و واس قلبر يف الاي يدري أمل

 الناس لك  مرآة احلب أا

 األحساس صادق تكش 

 ؟ والزمحة التير و ط

 أغنية احلب بيا يدري أمل

 الدهر شفا  ترددها

 يتبعر و يشدو أخضرا طريا

 العشاق من طوابري

 ؟ النغمة ها  حتضن

 القسمة يقب  ال الاي النور هو

 بدايتر رطه يف األجني  هو

 !! الكلمة كانت وبدء
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45 
 
Love and Terrorism 
By: Dr. Murtadha Hassan Al-Janabi 

 

Why does love in our homelands a type of terrorism 
and accusation ? 
Why is a lover murdered -under his broken wing- for 
years without mercy ? 
Why does love on black mountains eagerly want light 
stopping the arrows of hatered between the unjustice 
and darkness ? 
Doesn't he , whose heart is filled with scruple, know 
that love is a mirror for all people exploring the 
truthful senses in the middle of loss and crowds? 
Doesn't he know that love is a song repeated by the 
lips of time as a green bird singing followed by 
queues of lovers hugging this melody ? 
It is the light that can't be divided 
It is the Bible in its cleaness at the beginning 
And at first was the word . 
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 الكربياء حدائق

 العميدي حممد مروة:  ن 

 

 الكربياء حدائق فيك تكثر عراقي

 النصي  مشوخ أنفك

 رماا زهر وجنتيك

 اجملد شعائر يردد وفمك

 الكفن لباس فيك مللت

 اللحد ومسرية

 املد  رما  ختط  أراك

 الورد حيتضر ترائبك ويف

 رثاء بقصيدة مسور ومعصمي
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Gardens of Pride 
By : Marwa Mohammad Al-Ameedi 

 

My Iraq is full of gardens of pride 
Your pride is as the standing of the palm trees 
Your cheeks are as the flowers of pomegranate 
And your mouth repeating the cermonies of glory 
I got bored of seeing the wearing of coffins 
And the martching to the graves 
I see you kidnapping the sand of praising 
And in your stimulation ,the flowers die 
 And my wrist is ringed by an elegy 
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 السنني وجع

 اهلل عبد معاوا :ن 

 

 واأليام السننِي وجَع يا

 العاتية الري  أيتها يا

 األمحق واخلوف

 الضالة والسحب

 املوصدة األبواأ أيتها يا

 الس ني األم  أيها يا

 باأ بال غرفيت يا

 حمراأ بال

 بوصلة بال

 احلالكة الظلمة أيتها

 داٍج لي  يف

 باملشانق يعج قبو يا

 ....واألشبا 

 مرتوٌك أنا

 اجلحيم رعَب أجابُر

 دليٍ  بال

 .يتيذذذذذذذذذذذذم كطفٍ 
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47 
 
pains of years 
By  :   Mu'awin Abdullah 

 
Oh pains of years and days 
Oh powerful wind 
And the foolish fear 
And the astrayed clouds 
Oh locked doors 
Oh imprisoned hope 
Oh my doorless room 
Without an apse 
Without compass 
Oh heavy darkness 
The dark night 
Oh cellar full of gallows 
And ghosts 
I am left 
I face the fear of hell 
Without a guide 
And as an orphan child 
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 الربايا

 حممد موفق:  ن 

 .. الربايا يف شيٌء يبَق مْل

 ذ امللحة أوالد حظ هو وهاا ذ اجلنود

 ميتوا

 جلدتهم أبناء على األ وُد واجلنراالت

 املتقاطعة السيوف أصحاَأ

 األكتاف على الراجفة والتي اا

 الدشاديَش سوايلب

 الّدفع الرباعية  ياراتهم ويسوقوا

 .. األوىل الطلقة منا

 ن محْ  مبا اجلمَ  تاركنَي

 يغر ها اليت السكاكني َنهَب

 ن حلمر يف بعيدًا امللتحوا الوحوش

  العراقيني دماء فتسي 

 زرع ذي غري بواِد

 ن تّساقُط ونفسك

 ترتعشاا قلِق مجرة على ويداك

 ..لري ا يف غرقوا والندامى

 .. ةمًي ماتوا

 ن تركُض والروُ 

  تركُض ثّم 

 ..؟ تركُض أيَن
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48 
 

 Mounds 

By : Mowafaq  Mohammad 

 

Nothing is left in the mounds 

Soldiers - this is Almilha's sons' luck  

are dead  

And the brave generals agaist their  brothers 

The owners of the crossing swords  

And the trembling  crowns on the shoulders 

Wear the gowns  

And drive their four -drive wheel cars 

At the shooting of the first bullet 

Leaving the camel with its loads  

To be stolen by the knives that are inserted by  

The wild beards owners  

Deeply inserted in its flesh  

Then the Iraqis' bloods shed  

In a plantless valley 

And your hands are on the  

Cinder of anxiety trembling  

And the drinking companions drowned in the wind …  

Died of thrist 

And the soul runs … 

And runs …  

Where does it run ?  
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 ... والقصبة الوردة

 اخلياط ناهض:  ن 

 !   الوردة أيتها

 قربك مجيال بدوُت كم

 بي الفراشُةِ فتوهمت

 البلب  نشوتر يف وغّرد

 للتيكد النسمة وعادِت

 حني قْبَ  أ كرها الاي الشاعِر ذلك َمن

 امسك عن احلا دوا ويسيلين

 رأيتك حديقٍة أية ويف

 ! ِشعر كابُة إنها..  :  بي مستهزئني

 هكاا مزهرًة قرَبها القصبُة صب ت فكي 

 أحواِلها أحسِن يف هلا ولي 

 ناي أننَي تكوا أا إاّل

 حزنر أننُي أنا.. !  نعم

 الاي القصيب القلِم ذلك منا

 طني لو  على أنَشدكم

 السواري بقامتها عّلمت اليت القصبِة وتلك

 األشرعة ختفق كي 

 ألواحها تكتب اآلا هي وها

 ممنك هاربة موجها وترتقي

 ! ناي وأنني وردتها بصورة
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49 
 
Thd Rose and The Cane 
By : Nahidh Al-Kayyat 

 

Oh rose ! 
How pretty I look by you 
So the butterflies fantasized with me 
And in its ecstasy the nightingale warbled 
The breeze came back to be sure of 
the poet who besotted it before 
And the enviers asked me 
About your name. 
It is a lie of poetry ! 
How the cane becomes bloomed so? 
And it has only in its best state to be 
Moan of flute 
Ya! 
I am the moan of his sorrow 
Since that cany pen 
Anthemed to you on the clay of mud 
And that cane which taught the masts 
How sails flutter 
Here it is now 
Writing its clays 
Riding its waves 
Fleeing from you 
At the image of its rose 
And the moan of flute 
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 طعنات

 الشمري نبي:  ن 

 

 اخلل  من مطعذونة

 مضيئة برصاصة

 اهلل عرش من  قطت مشوس على أقذ 

 .... قذفذا  على املقلوأ الكوا أراقذب

 .... منلة حتملها مساًء أراقذب

 رديئة أحالم جترها عذربة و

 ......... أمسر عذشبًا أمح 

 األبدية بيدي مغرو ة تفاحة و

 بالوقاحة متصم قذط اغذراء أحاو 

 األفكار فذئراا مصادرة عن يتوقذ  ال

 األعذمار مبصتل  راقذصني أرافذق

 للماء ضادةامل قذليب فذتحة يراقذبوا

 ن مستيجرة أغذنيات و .... عذتيذق وقذت عن أ يهلم

 ... األو  األباطرة عذصر من

 .......... القمر تراأ من رملية بساعذة رأ ي يغذرق

 األخرية بيدي هلم فيرمي

 جافة وردة تطوق وهي

 مت و  ريفي لبائع كقبعة تصل  ال

 .. أليفة حلرأ أو
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Stabs 
By : Naba' Al-Shamari 

 
I am stabbed from behind 
with a bright bullet 
I stand over suns fell from 
The throne of Allah 
I watch the overturned universe 
I watch the sky held by an ant 
And a cart dragged by bad dreams .  
I carry a brown weed 
And an apple planted in my eternal hand 
I try to tempt an abusive tomcat 
Not stopping from expropriating the rats of thoughts 
I accompanied two dancers of different ages 
Watching the hole of my heart which is waterproof 
I asked them about old time 
And rented somgs 
From the first era of Emperors 
My head drowned in a sound glass 

From the dust of the moon And I throw to them with 
my last hand 
As it circles a dry rose 
Not suitable to be a hat for a rural peddler 
Or for a tame war .  
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 صغري مغرتأ دموع

 احلار نضا :  ن 

 

 باللهفة متقد

 قالشو طرحية وروحر

 قلبر من مسافة وعلى

 اللقاء برائحة تفو  أوراد نبتت

 بالنص  ممسوس

 للري  درأ أقصر على رح 

 ذكر  وشراعر

 كبري حب بدهشة تلمعاا وعينا 

 ؟ هاا اجملنوا  رنا عرفت أين من

 املكاا بوصلة ولدي يا لدمك أوحى من

 ميللها ارض يف تقبع وأنت

 الدهر طوا  الثلج

 ؟؟ دبعي الوداع اا عرفت وكي 
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51 
 
A young Expatriate's Tears 
By : Nidhal Al-Harr 

 
Blazing with eagerness 
And his soul casting the craving 
And on a distance from his heart 
Flowers planted spreading the perfume of the meeting 
Crazy of date palms 
Departed on a short route of winds 
And his sailis a memory 
His eyes glitter with a big love astonishment 
From whom did you know our crazy secret? 
Who revealed to your blood the compass of place , oh 
son?  
As you live in a ground full of snow time long 
And how did you know that the farewell is far?  
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 وطين يا

 علي الشيخ هال :  ن 

 

 .. وطين يا

 يغادروا األا هم ها

 العصافري وطن

 أبناؤك

 يرحلوا األا هم ها

 الدفء شواطئ من

 اجلليد مدا إىل

 النوارس مع يطريوا

 أخر  ميا  حنو

 يفروا انهم

 اجملنوا القت  من

 بهم يرتب 

 الشوارع يف

 والساحات

 واأل واق

 النوم وغرف

 أصبحت وطن أي

 أجبين
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52 
 
Oh My Homeland 
By : Hillal Al-Sheikh Ali 

 

Oh my homeland 
Now they depart 
The homeland of sparrows 
Your sons 
They are now departing 
From the shores of warmth 
To the cities of ice 
Flying with the sea gulls 
Towards another water 
They flee from the mad murdering 
Waiting for them in the streets 
In the squares and the markets 
And in the bedrooms 
What kind of homeland have you become ? 
Reply to me . 
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 احلياة نهر

 الوا طي وداد:  ن 

 

 احلياة نهر

  نحاو  وأنت أنا

 خمرجا جند اا

 وجر نغس  اا

 الصدأ العامل هاا

 جسد  عن نزي  اا

 الدماء ها  ك 

 طرقاتر من جنمع اا

 اجلثث ها  ك 

 املسري  يتعبنا

 املتشدقوا هلالء ك  و يتعبنا

 الطرق  يقطعوا

 املشانق وينصبوا

  نمضي لكننا

 األخر  الضفة وبني فبيننا

 للحياة نهر
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53 
 
The River of Life 
By : Widad Al- Wasiti 

 

I and you try 
To find an egression 
To wash the face 
Of this rusty world 
To remove all bloods from its body 
To collect all these corpses from its roads 
We will be tired of marching 
We will be tired of all these ranters 
They will block the roads 
And they will erect the gallowses 
But we shall go 
Between us and the other bank 
Just a river for life 
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 ...رحلوا ملن

 العبيدي حسني و ام الدكتور:  ن 

 الطيوِر كي راِأ رحلوا ملن

 حضوِر من عليكم اهلل  الُم

 وروًدا بكم اجلناُا تفّتحِت

 بالعطوِر عليكم تبصْ  ومل

 امُلدّمى ٓاأللق ذلك فكنتم

 الدهوِر مد  باخللوِد ُتموُفز

 قليب احلزُا وا تبا  رحلتم

 الغزيِر باألمِل ينزُّ فرا 

 املنايا تقّلبر شعٍب على

 القبوِر عدد من اآلا يغ ُّ

 مجيع من الكوارُث تشرنقُر

 مست رِي من َلُر فيا اجلهاتن

 خالًصا ير  الطغاِة عفِن أِمْن

 أخرِي من ذلك طا ..   ؟...أخرًيا

 بوجر بكوا نالاي خدِر ومن

  روِر يف يضحُك والقلُب هلم

 جناٌة بهم يكوا أْا ترّجوا

 الضمرِي طعم يستمرأوا َوَلْم

 ف ٍر ضوء خينُق الليُ  متاد 

 والُشروِر املكارِ  بكابوِس
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54 
 
To Those Who Departed 
By : Dr. Wisam Hussein 

 

To those who departed 
As shoals of birds 
Allah peace be upon you 
The attendances 
Havens are opened for you as flowers 
And not deprive you their fragrances 
So you were the bloody elegance 
And you won immortality life long 
You departed 
And sorrow has filled my heart 
It goes with much pain on people crowded 
With death 
Crowded with the numbers of graves 
Tearing by disasters from everywhere 
What refugees ! 
May the people get rid of the fusty of the tyrants at 
last ? 
It took too long for those who 
Weep in face and the heart laughs in joy 
Begging to have deliverance 
And not keeping going the taste of consciousness 
The night lasted suffocating the light of the dawn 
With the nightmare of hatred and evils. 
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 أبي

 علي و ام:  ن 

 

 أبي

1 
 تفتشك الشظية كانت

 .  بر لتستقر قلبك من أكرب مكانا جتد فلم

2 
 ان  مل

 تضاءلت فقط ذاكرتي

 البطانية محلتر الاي األخري تكن مل فينت

 . منك تفيض كانت الشظية

3 
 صغارا كنا عندما ن احلصار يف

 (1) غودو عن كثريا يتكلم أبي كاا

 "غودو بابا نسمير كنا اننا حتى "

 غودو بابا قت  2005 يف

 .  ننتظر  جالسوا حنن اآلا إىل

  

                                                           

 العبث مسر  يف املشهورة( غودو بينتظار)  مسرحية يف شصصية غودو 1

 . بيكييت اموئي لص
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55 
 
My Dad 
By : Wisam Ali 

 
1 
The fragment inspects you 
It doesn't find a place bigger than your heart to settle 
in . 

 
2 
I don' t forget 
Only my memory dwindled 
You are not the last to be carried in the blanket 
The fragment was flooding of you . 

 
3 
In the time of blockade when we were young 
My dad was talking too much about Godot* 
" So, we often call him Dad Godot " 
In 2005 Dad Godot was killed 
Until now , we sit waiting for him . 

 
 
 
 
__________________________________ 
* Godot : a character in Samuel Beckett's famous play 
( Waiting for Godot )..absurd theatre . 
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 .. األمل حافة على الرق 

 الصواف والء:   ن 

 

 هيبيت حتفظ توت بورقة

 األصم احل ر أغاز 

  أعمى رصي  شفيت اقب 

 خطوة يف ةاملسرَّ أثَر اقتفي

 الغريب

 .. أر...  أرق ... أرق 

 جنوا من كومة

 قصيدة وال يلمين فضاء ال

 العصافري ال ... الري  ال

 تلىالق عيوا وال...   الش ر ال

 إال اليوم حكم ال

 لرغي 

 منقوع

 بدم
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Dance on the edge of pain 
By : Walaa' Al- Sawaf 

 
By a leaf of berries 
Philandering the mute stone 
Kissing the lips of the blind pavement 
Following the joy in a step of 
a stranger 
I dance...I dance...I da…… 
Heaps of madness 
Neither space sheltering me nor a poem 
Neither wind ...nor sparrows 
Neither trees nor the eyes of the dead 
No judgement today except for 
A loaf 
Drenched 
with blood . 
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 البياض ر م

 الزبيدي جا م وليد الدكتور:  ن 

 

 البياض ر م

 ؟ترمسني؟ ماذا  يلتها

 ترا  حني املرآة تنبهر وجها ار م -

 الطني حكايا ك  فير

 رصاص أزيز حيث صرخت كفا ار م-

 مبظاهرة

 ..حزيراا من اخلام  تعين أصابع مخ 

 . خوف أو هربا تعرف مل قدما ار م-

 الكونكريت علب من خالية طرقا ار م-

 . اخلي   ا ة ه رت مدنا ار م-

 عموط الرو  ولوا القلب شك  خارطة ار م

 اجلر 

 !.. طف  بضحكة بياض ك  لواأ ثم
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The Drawing of Whiteness 
By : Dr. Waleed Jassim Al-Zubaydi 

 
I asked her , what are you drawing ? 
I am drawing a face surprising the mirror when seeing 
it . 
It has got all the tales of mud. 
I am drawing a hand shouting when the buzzing of 
bullets in a demonstration . 
Five fingers mean the fifth of June 
I am drawing a foot that doesn't know 
escaping or fear. 
I am drawing roads without concrete barriers. 
I am drawing cities deserted the riding of horses 
I am drawing a map like a heart in shape , as the soul 
in colour and like the wound in taste . 
Then I 'll colour all the whiteness with a child's 
laughter 
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 بو 

 كريم وئام:  ن 

 

 للبو   رداأ إىل اللي  يتحو  حني

 للكلمات مدفٌن إىل النهار ويقلب

 املواعيد أا أدرك

 األ رار تهتك

 ترتدير الاي املعط  وذاك

 تكتم  مل حكاية من بعضا منر يتسرب 

 اللوز ش رة أا نسيت فقد

 بها حمتميا وقفت اليت

 بسرك باحت قد

 أوردتها من بعضا ونفضت

 كتفيك على

 الااكرة فتقافك

 اللي  ذات إىل

 اجلسد بهشيم تشعر وهنا

 علير رمست الاي

 العابرين وجو 
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58 
 
Announcement 
By : Wi'aam Kareem 

 

At the time when night is transformed into a cellar for 
diffusion 
And when the day is turned into a grave for words 
I realized that appointments 
Disclose the secrets 
And that the raincoat you wear 
Including a part of a tale which is not completed 
You really forgot that the almond tree 
Which you stand behind for protection 
Enclosed your secret 
And shook some of its veins 
On your shoulders 
So the memory throws you 
To the same night 
Here you feel the straw of the body 
On which you drew 
The faces of the passers-by 
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 أبيض بقلب ُ لّوأ

 احلسيين يقظذذذذذذاا:  ن 

 محود شروق السورية الشاعرة: ترمجة* 

 

 يتدفق ووه عينيك عس 

 ! متر نايات أي

 !تتالشى زفرات أي

 ! تنهيدتي يرجع رخاء أي

 اتهامات دوا رأس و ادة على

 بعضها صدقت

 اآلخر بعضها أصدق ومل

 الظنوا بندو  فتيرج 

 التعل  وبني التصدش بني

 يتدفق فر  أي

 عينيك عس 
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59 
 
I Wave with a White Heart 
By: Yekthan Al-Hussaini 

 

Your eyes' honey 
When it outflows 
What flutes which pass by there ! 
What sighs those vanish ! 
What a welfare that restores my moan 
On a pillow without indictment 
Those I believed some of them 
But did not believe the other ones 
Then the suspicions pendulum oscillated 
Between getting scarified and offering an excuse 
What a joy that outflows 
Is your eyes' honey 

 

 

 

 

 

 

 

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

Translated by: 
The Syrian poetess: Shurouk Hamoud 
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 السرية الااتية

  العميدي جودة حممد

  . 1955 عام الكلج / احللة مدينة يف ولد ن ومرتجم ناقد

 ابذذن - الرتبيذذة كليذذة - بغذذداد جامعذذة يف ختذذرج 1978 عذذام يف -

 .  جدا جيد بدرجة اإلنكليزية اللغة قسم رشد

 .  نتني ملدة إضافية كلغة األملانية اللغة درس -

 :  العضوية* 

 . 1980 عام منا العراقيني املرتمجني مجعية عضو -

 . باب  - املستقلة الثقافية الرواد مجعية عضو -

 . 1978 العراقيني املعلمني نقابة عضو

 . الثقايف الاوي  ملتقى رئي  -

 الصذذح  يف الشذعرية  والقذذراءات النقديذة  املقذذاالت مذن  العديذذد كتذب 

 - اجلديذذذذد الصذذذذبا  - الشذذذذعب طريذذذذق - الد ذذذذتور)  العراقيذذذذة

 ( . صبا  باب   – املد  – الزماا

 : الرتمجة مواضيع يف كتب

 مذذن العديذذد وتذذرجم(  والتعريذذب الرتمجذذة بذذني)  و(  الشذذعر ترمجذذة) 

 يف القصذذرية  القصذذ   تذذرجم كمذذا .  املصتلفذذة املواضذذيع  و القصذذائد

 دو  مذذن األدبذذاء مذذن ثريلكذذ وتذذرجم.  العراقيذذة الصذذح  مذذن العديذذد

 . العامل

 منهذا  بعضذا  ونشذر (  الومضة)  جدا والقصرية القصرية القصة كتب

 . العراقية الصح  يف

 :  اإلصدارات*

 للطباعذة  الثقذايف  املركز عن(  الثقافة يف أوراق)  كتاأ لر صدر -

 . 2015 عام(  باب  - القاهرة - دمشق)  والنشر
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(  أخذذذر  وأشذذذياء واحلذذذرأ اةواحليذذذ احلذذذب يف)  كتذذذاأ لذذذر صذذذدر -

 الثقذذذايف  املركذذذز  عذذذن  العامليذذذة  اآلداأ مذذذن  مرتمجذذذة  قصذذذرية  قصذذذ 

 . 2016 عام(  باب  - القاهرة - دمشق) والنشر للطباعة

 املركذز  عذن (  والقصذة  الشذعر  يف نقديذة  مقاالت)  كتاأ لر صدر -

 . 2016 عام(  باب  - القاهرة- دمشق)  والنشر للطباعة الثقايف

 دار عذذذذن(  احللذذذذي الشذذذذعر يف نقديذذذذة قذذذذراءات)  اأكتذذذذ لذذذذر صذذذذدر -

 . 2017 عام.  والنشر للطباعة الصواف

 يف(  العنذذذزي مشذذذاري فذذذال )  املاجسذذذتري طالذذذب بكتاباتذذذر أ تشذذذهد* 

 إىل املقدمة( مفر   عدية شعر يف األحالم انكسار)  املو ومة ر التر

 . األو ط الشرق جامعة

 :  املشاركات* 

 2016 عام اخلام  الدولي باب  مهرجاا يف شارك -

 2017 عام السادس الدولي باب  مهرجاا يف شارك -

 الذذاي العمذذودي للشذذعر الذذدولي كذذربالء بذذردة مهرجذذاا يف شذذارك -

   . 2017 عام املقد ة احلسينية العتبة أقامتر
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