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رفيف الفارس
من يطرق
باب الضوء...
شعـر
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شاســـعُ الــرّوح
ك بكلِّ ما أنتَ عليه
إلي َ
ألنكَ الغــدُ اآلخـرِ...
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صالة فجر...
من حرائق االثَت  ..ضوع عطرك
انئم السنوات
غمامة من أجساد الفناء
مصهور ابحليوات القددية
..
ٌ
بطُت االهنار الغائرة,
يتصاعد تعاويذا وحكاايت
جيتاحٍت سيل ادلتاىات
سورك واالصقاع,
وتتلوين صحائف َ

الربق يف دمي إخضرار
7

اتوه فيو شرارة مدى,

يَن ُذرين بُع ُد َك ِىبةً للغور
ال ينبض يب إال صدى نبضك
يسابقٍت دمي اىل قرار اواترك
أهتجدك فجر أمنية وانتظار ,
وعلى بقااي قوسي من بقااي الغاابت
دامر معتق ابلتميمات
سع الذكرايت,
تشهقو االنفاس ِو َ
ويف الروح مسار القمر,

من يَدك آخذ مشعيت والبنفسج
8

هتُديٍت إليك خرائط وجهك
صالة يف مدارج فجرك ,

سندرك الرحيل  ..معاً
على الصهوات
على مهاوي الكلمات ,
سندرك الرحيل  ..ومنحو اخلرائط
معاً  ...على عيون الدىر نكتب أغنيتنا ,

النزع األخَت ان يسرقك من دموعي
أُراىن َ
أراىن القدر الضامئ للمشيب ان ال ينحٍت لعتمتك ,
على اصابعك تنعقد الدىور
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وأعقد أان عليها كهرماين,
تالوة امسينا
هتامس القمر على مدار الشمس
ُ
صالة اخَتة لدورة الليل والنهار,

صالة لفجر ادلشرقُت
ومهس ادلطر
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مَطــر
مطر ...
مىت حتن السماء
لتذرف ادلطر
اي رب اخلَت والعطاء
إْحنا من جور الزمان
ْ
اطرح يف أرضنا النماء
تعبت معاولنا من حفر اجلفاف
جفاف ..وجفاف
دموعنا اليت تروي أك ّفنا
جفت ..
مألت وجوىنا األخاديد
غرست
12

يف قلوبنا احلفر
جفاف...
مىت أييت ادلطر
يروي احلقول ..يروي القلوب
يبلل اخلدود  ...ديازج الدموع
سأبكيك عمرا وانتظار..
من األمل تولد حياة
فما ابل آالمنا عقيمة
بال والدة
بال حياة
قدديا سران حتت ادلطر
منذ آالف السنُت
يدا بيد
حتت مظلة صغَتة
وابتسامة ...
13

يدك حتتضن ادلطر يف وجهي
تلثم القطرات..
قبل آالف السنُت
ال يزال الدفء يلثم ادلطر
وال تزال مظلتك
تنام يف زاوية الغرفة
تناديك وادلطر
واان واالنتظار...
مل اعد أملك إال روحا
وبقااي اشتياق
وامنيات الرجوع
فاالرض انتظار
للمسة السماء..
لذرف السماء..
لينابيع ادلطر..
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مُستَثنى بـالوَجَعِ...

كالدوي تَسمعٍت
ِّ

" هزا أوا..وقلبي مه وساء القميص يلىح "
مظفش الىىاب

مل ابلرعود
صويت ُزل ٌ
مبواسم َخ ٍ
وف
وعبودية
ِ
ابدلدايت الصاخبة
ُرلنزر
ِ
سهول لوعة
على
تسمعٍت  ..ويف أُذنك حرقةٌ من طن ِ
ُت ادلتاىات
وادلرافئ اخلدرة ابلزيف
يتناسل البلور يف دمي
16

أدمعا من خريف
ال يُنبئ بعودة الفصول
ال ديتهن الربيع..
ادمعاً من ثلج على ثلج..
ال تعول على الوالدة
من جديد
حيصدان معول ارجتاف
كذب ىو الضوء
كذب ىو فانوس رابعة اذلجَت
...من ألف عام
أدور  ...ال أجد كتفاً لرأسي
ال حقيقة لكتيب
17

ال نور ألسطري
صرخة ملعونة ال جتد ذلا صواتً
مل اان بال ٍ
يد
َ
بال ٍ
فم
أُانديك من بُعد البعد
أن إمسح عن جبيٍت أدلا مر حبلم
أمسعٍت آخر نبضةٍ يل
آخر ما تقامسناه من نغم
وأىدين من عند بوحك
صواتً أانديك بو
إمنح أورديت  ..دماً
ْ
ال تعول على والدة
18

تعيد األمل من ِ
قمة القوس
إىل آخر اجلرم
إقبل زيتا ال يشتعل
كفنا مقدوداً بو ولدت
ترقعو التوابت البليدة
وأمنيات والدة جديدة
دتتهن اللعنات
والتكهنات
اتئها يف ادلسميات
ودورة ادلطر..
مر عام  ...وأان ىنا
أدللم آخر خيوط الكفن
ُ
19

أُعيد حبكها
وتعيد تسربلي
كل عام
أجدد أصفادي
أدلعها وأزيح الصدأ
وأزيد الصمت فصال
واشطب أمنية مسكينة ماتت مع ىذا العام
وأنتظر...
مستثٌت أان من كل حلم
من احلياة ...
وال أستثٍت النفس منك
بكل أنُت الوجع …
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كَما النخيلِ

تهة كل سياح االسض عاصفتً
والىخل ال تىحىي اال روائبه
عبذ الشصاق عبذ الىاحذ

يلقي ظلو على ضفة زلسورة ادلاء
وأطفال يلهون ابدلوت
واجلوع
وعلى الضفة صياد يقلب حظو ابلرزق القليل
كما النخيل
ال ينحٍت وال يستكُت
لقيظ أو لربد
22

ضاراب يف األرض اجلذور
السعف يف السماء
ابدا سنلعب ابدلوت واجلوع
ابدا سنبقى نقلب الرزق القليل
نبتسم للنخيل
للعذاب
تتقلب الفصول
أتيت وتزول
واألخضر ادلشعث ال حيول
ودماؤان ال حتول
ابدا ستبقى تطالب
23

ديوهنا ادلؤجلة
حياهتا ادلؤجلة
على مدى الدىر ابقون
وابتسامة تلوي الشفاه
عيوننا يف عيون الشمس
كما النخيل ...
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مَسافات العـَطشِ
من خلف األساطَت تعود
متمردا تعاند القدر
دج
َهت ْ
أمتزج
ْ
تَعب ْد
ابلروح
ِ
ابجلس ْد
مبا فيك من انر ونور
26

اسى يثور
مبا فيك من ً
أرتشف احلَتةَ من عينيك
معي..
تدور أفالكك عكس اجتاىاهتا
سأسكنك إىل أخر العمر
وستسكن أبعادي
فمن جنوين بُعثت
وعلى يدي كانت والدة
شهقات موت..
يف دمي سكر وسم
مستبدة احلب
27

إذلية ادلصَت
أبدية ادلطر
ستنهمر السماء أحرفا
أبدا ستغٍت على ينابيعنا العرائس
وهتدي الكون رلدا
يتيما
أبدا لن هتدأ فيك اخليل والعرابت
يف فقط جتد عشبا وينابيع
ّ
ستسهر كما يكون السهر
وتنام على قارعة الوتر
يف تتلون حتدايتك ...
ّ
28

وترحل...
تعدو مسافات انتظار
وتنهمر
عطش يسلمك إىل عطش
تعب البحر
وال ارتواء
ستلعنٍت
ستكرىٍت
لكن أبدا من دمي لن خترج
ترىقك ادلسافات
سينكر جلدك كل دلسة
29

يف فقط اكتشفت إذلية ذاتك
ّ
وفطمت على شفاه من دتر
ستكون دوما كافرا
وبُت يدي تعلن توبة,
تكفر عن ٍ
ذنب سالف
ذنب إىل آخر العمر...
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صرُ عَينيكْ
يَوماّسَأب ِ
" صليتــُكَ خمسيه عاما ً
فذعىي أرق ساحت الظل قبل السفش"
لميعت عباط عماسة

حُت تشتاق النوارس إىل الضفة ادلسحورة
حُت تتلو السنابل أغنية الريح
و يكون االشتياق اكرب من اخلرائط
ادلقل ال تنام
ستعلن الطيور أن اذلجرة حرام
ان الذكرى حرام
وان الشوق حرام
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حىت جتد طريقة البوح
ففي صويت وجع وأنُت
يف أحضاين أملُ سنُت
ال أخاف حنيب الذكرايت
ألوي الدىر ويلويٍت
نواع اذلموم,
امتألت الروح ِ
وىناك
يف ِ
البعيد
على قارعة الطفولة
أييت صوتُك
ملؤه احلنُت
يوما سأبصر عينيك
32

وأنتظر حلظة القراءة
أحبث عن كل مهسة وأنمة
ارض خضراء ِ
وأحتول إىل ٍ
ومشس
ألواح سومرية ومسالت
أحبث دوما عن حروف ال تكتبها
يف ألف قصيدة من زمن االنتظار...
تتناسل ّ
وحُت أييت الليل وترف اجلفون
وتعلن األحالم عودة ادلهاجر
أجاذب السهر!!...
لن أخون ليلي ابلنوم
أحدق يف بستانك
غارقا يف القمر
33

اقرأ اخلياالت والصور
كعرافة غجرية
تبحث عن وطن
ٍ
ملحمة يكتبها ادلاءُ والدم
عن
حُت أبصر عينيك
رسم مالزلك ابلقبالت !!
سأعي ُد َ
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تعاويذ الغياب
يكتبٍت ادلدى
حنُت,
أسطورةَ ْ
الوتر
أصابعي ادلصلوبة على ْ
كل نغمة تنكأ اجلراح العتيقة,
ثالثون تغص ابلًت ِ
والتميمات
اب
ْ
ثالثون بال ٍ
قمر
مشس بال ْ
ُّ
أعد اىداب تشرنُقي,
اذبح احلصا ْن
مل أب ِع
السرج  ..مل ِ
َ
الصوم والصال ْة,
مل أعدم
َ

36

ِ
البصر
جف فيها
يف
الشمس عيٍت ما ّ
ْ
يف البح ِر نبضي ٌ
ابلقدر ,
يفطر
ْ
أزل ُ
الغيم خيتز ُن االمنيات
اكُت
جياىر الرب َ
ُ
والدم يف احملاج ِر ُ
ِ
يف ِ
النحيب
ىسيس
األفق
ُ
الدموع.
ِ
واستكانةُ
ِ
السهول
وصوتك يف
البكاء
يسابق
ُ
ْ
جيرين من جدائلي القددية
أن تذكري احللم..
37

الغرق
أتلو
أساطَتك حىت ْ
َ
أضلعك
الفجر بُت
أتنفس
ْ
َ
ُ
الغيب دتيمة الروح يف حبرك
استلبٍت فيك موجة ضوء,
بك
أخاف التو َق
ُ
النابض ْ
َ
أخاف مناجل احلن ِ
ُت
َ
الصيف
ضوع
حتص ُد يف ِ
ْ
الروح َ
ِ
والدم
أرمسك
ابلفحم ْ
وأزلو..
وأعيد تالوتك ابألمنيات
مىت تصحو فيك السهول
38

مىت تعدوك السنون
من االفق البعيد ينابضٍت مهسك
يسابقٍت دمي اليك
ندمي الروح والقمر
اراعد ىجَت نبضك
وصوتك ملء ادلدى,
يف غيابك تشرب اجلبال بقااي اجلفون
تسربلٍت تعاويذك  ..يف انتظار عزف ادلطر
وخيفق الوريد لذكرى حلم..
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اجبديات

أمهلٍت انسكاب الضوء
يف ابعادك ادق اواتد خيميت
ساكن النجوم
اطوف كالغيب على اشجارك
ازور حدودك ..
أمطر مها اسودا حينا وحينا تعصفٍت الزوابع بعيدا ...
كالنخيل احملروق على ضفاف الصهيل...
انقذين من بقااي ذاكرة مهروسة على االسفلت
ِ
ابق يل شيئاً من طفولة الوداين و القصص العتيقة
41

بيٍت وبُت هللا جبل توابت
اصومو كل ىجَت
اصلي اغانيو يف صدى الدىور
ال اراين  ...ال امسعٍت
بك ..
اال َ
يف مسبحيت تعددت النجوم والتعاويذ
ازمنيت تتلو بعضها
وتعيد ...
اان حزن  ..ارساه هللا يف ثنااي الكهوف
وشم دى ٍر بال هناايت
إبكٍت ما دام يف الغيم مطر
ترمجٍت عسى ان أفهمٍت
42

عسى ان تكتبٍت اجبدايت الشمس
حلنا بُت الليل واذلمس
فلم يعد يف لغيت حروف
وال قواميس للسرد
ال تعاويذ للغيب
ال رلرات على حدود الضوء..
ىائم يف غيب هللا
ااناااااك اان
ارتشفك من بقااي ااني
إمهسٍت يف دمك
عسى ان اذكر دمي
عارية الشرايُت
43

اىزين من كفن كفٍت
تعصفٍت احلروف وتولد من بعد ادلوت
مهسة حنُت
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أستَميحُك شَوقــاً

جتوس بُت اغصان الروح
يعلق عطرك على نثار الندى
اخشى ارتقاء الشعاع
تتبدد مثل مهسة على استفاقة فجر,
جتوس ..
حلما ..
والصرب منسوب جزرتو أقمارك
سابح ابألمنيات  ..والًتقب
كو ٌن ٌ
45

والنوم حدو ٌد ال تطاذلا األىداب..
أراك جتوس,
السكون يلف خطوك
اي أنت بُت أضلعي
ضاراب يف العمق جذور ذلب
أ ِ
ُسك ُن ادلاً حفر آىاتو يف الدم
ومشك الذي تركت...
ال يُزال ابلنار.
هتجرين انفاسي إىل غربتك
حلم انم على قارعة وطن
وطن ضج بنزر مطر
مطر َّث
نث على غبار الروح
46

وروح استفاقت على أمل حلم..
دوامة ترسي عطرك وتدا ذلا
تشظت الينابيع زبد حبر
اشتاقـ ــك  ..واستدرك  ..ال
وال  ..والفا قبل انفالق ....اجل
ستبقى ابد ادلوت ..
ِ
روح استفاقت على هناية حلم...
جتوس بُت
أغصان ٍ
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أساطريُ اجلَمرِ ..
" الحة مثل المىث
وعذ ال يشد وال يضول "
محمىد دسويش

حدود للفرص
ال
َ
ال قوانُت للحرب
كل " صباح اخلَت "
ُ
مهسة شعر
كل آآه  ..صدر ينتظر العجز
قر ٌار يتمٌت اجلواب
علن دورة حلن
ٌ
وجواب يُ ُ
حبر
ال حدود للفرص حُت ديوج ْ
عينيك إلتماعة
وتنتفض من
َ
ُ
وتر
وخيتلج ْ
48

ِوْزٌر أَشدين إليو
مهما اىتزت األرض
ال هناية للبداايت
ال قوانُت
كل أمل ىو استثناء
كل ىزدية ..بداية انتصار
معك ...ال مسميات
ال صوت للجهر
ال صمت للوجيب
كل الكون ساحة وملعب
اي أيها ادلختال ابلتمٍت
حتنت يداي بدم الًتاتيل
49

ك من دى ٍر
ومشتُ َ
آخر الرجال
عينيك األرض والسماء
استوت يف
َ
أُف ٌق من ٍ
خزف ودخان
مجر
وأساطَت ْ
الدم
توشم بك ْ
دج
اي أيها النابض ابذلَ ْ
الساجي على أحالم التباشَت
تشابكت أحرفنا ...
يقينا حنن يف زمن الشك
مهسا ..حُت ال يسمع صوت
تَشظت خالايان
50

ماليُت الَتاعات
هتُدي الكون أَجنمو
ال زمان بعد زماننا
وال خلق هللا بعدان نبض
ماذا أُمسيك
ِ
كفر!
وكل األمساء فيك ْ
ماذا أمسيك
صالة التبتل ؟
أمَت الوجد ؟
فيضاً تَفلت من طفولة األهنار؟!
ك عمرا من وجع السنُت
َنذر يف حقولِ َ
أ ُ
وأنتظر غيثك واألمنيات
51

شرائطي البيضاء تنتظر عينيك...
وصوتك النابض يف الروح
العطر
ليل حزيران غارقا يف ْ
تعمد جبيٍت
كأمنيات الناذر للمطر *1
قطرات من حنُت
دفءُ اصابعك
يفرد الغضون
شج الغربة من عمق ال َكلْم
يَ ُ

*يف األساطري  ،إن كل من يستقبل آخر قطرات مطر الشتاء يتحقق له نذر
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ليس وداعا  ...مسرة الفجر
الى االوسان  ..ولسىن ماوذال

االرض تشهد لعنة الذبول
تكتم االنفاس شهقة ادلصَت
توقف الكون عن لعبة الصمت
وتدامع ادلطر..

وحنن  ..تبكينا ضحكات الغدير
فقد ملت الينابيع يف سهولنا
قيامة حلم

54

واحللم انتشاء مشس يف عُت ادلستحيل ..
يناشد ختم السمرة
ايل ادلصَت
ان يوما َّث
مذ كان ادلطر فرحة ٍ
طفل  ..عاشق  ..ومظلة .
نناشد ادلستحيل..

ويف البعيد
يف عمق الرائت السجينة
من خلف القضبان عمرا  ..حر ..
وىبت السالم  ..نبيا..

كم حنتاجك غيمة رْحة
55

تعويذة فرح
حُت يتخنجر الغدر يف حناجر النشيد
وتنسى العروق دم هللا
وتصرخ الثارات القددية
مواكب الدم..

ورحلت  ..صيفا امسرا ..وربيعا ,
َ
سدا من رحيق و حرير
وكم من طوفان  ..حيتاج سدك

زلاطا ابالمنيات رحلت
وامتنان نوافذ الفجر
56

ٍ
سجان فقَت
وحنو اضلعك على

أفال تشهد السماء انطفاء الشموع
والصمت يدوي هبمس االمنيات ادلفجوعة

صعبة ىي خيارات اخللود
واخًتت  ..احلب  ..للخلود

57

فـنجانُ قهـوة
كلمات انئمة فوق الشفاه
وعيون تلمع لف حرف
تتعبد بعبق ِ
القدم
أي عطر ىذا يلف الكون
ديزج الثلج وردة الرباكُت
يفتح ادلسام على عبق الغاابت
ورائحة اخلشب,
يشتاق احلرف إىل بوح السنُت
يتلوى زلموما
58

كماء يغلي
الوالدة أسَتة نوبة سحر
علّها أتيت بغ ــد
أحس نعومة ادلسحوق
يتملكٍت العطر
بِكراً مل دتسو النار
ديتزج
مسحوق شذاً حتت وطأة الدوران
يلوذ ابجلدران من ىول الفتنة
وال يلبث ان يستسلم
ينصهر
ينجرف
59

ويسقط صريع الفورة
والغليان
أمتلئ بعبق القسوة
استنشق
ابتسم
دفء وسط ثلج تبلور على اجلدران النائمة
تزيلو دلسة فنجان
وذنب إنسان
ال يعرف الذنب
اقرب شفيت لصالة بال كلمات
لروح تتنفس القبالت
على احلافة
60

نضوج يعلن انتصار
حان قطاف الروح
واألمنيات
تًتقرق االف القطرات
عبق يتغلغل
حيمل ذكرى منسية
ويف الثمالة
ترتسم احلروف
ترقص الصور
أتخذ شكل أمانينا
وتبقى ابتسامة
وبقااي قهوة ابردة يف فنجان ..
61

62

يف دمي موعدك...

*

ملء السماء نظرتك
بُت الليل وادلطر
صوتك يـُ َعب ُد ادلدى ..
على لساين اغنية الرحيل
وتعيدين ىيبة القمر ,
كيف اموت ويف دمي موعدك
خيفق يب ىذا الوجيب
كشراع الصحارى
كالنحيب ,
63

ايل بكل جسوري
تعربين ّ
اىل اي الشواطئ اىتدي وكل الكون شاطئك,
انكسر  ..ويعيدين بك الضوء والسعَت
ايها التائو يف دمي
ويف دمي موعدك
يناديٍت كادلصَت
كيف اموت
واثري من اثر خطوتك
يسافر اليك...
كم نبضة من بقااي مهستك
هبا استجَت
ايها الصارخ يف جذوري
64

رح كشمعة على صفحة اقداري
س ٌ
ُم َ
وكل االقدار اليك تستدير
كيف اموت ويف دمي موعدك
ويف مهسك عصف اواتري

*القصٌدة الفائزة بجائزة نازك المالئكة  2014-2013عن شعر النثر

65

66

نبضات

(طفولة )
ما ذلا الساعات تشيخ حويل
ويبقى يف داخلي
دجلة يغٍت اغاين الطفولة

67

(جنون)
ايتها احلياة ال اقاضي ِ
فزعك من جيادي
لن اانزع جراحي ابلرحيل والغبار
ال اانم على قمر
وال اصحو على مشس
اان كل ما يف شرايٍت ِ
اليو  ..إنتظار

68

(موجة شهد)
طعم ادلسافات يف صوتك
يُناديٍت كاحللم
انفاسك يسابق الريح
مهس
َ
ُ
يلف االرض ليستقر يف دمي..
نفحةَ ايمسُت
اعشق الثواين تسابق نبضنا
والعطر بُت اصابعك
خيتم قميصا مكتوم الشهيق
واعجب كيف ينطق القلب امسك ..
فَتتفع الدم مبوجة شهد

69

(سجن)
ال دتتحن صربي
فبك الصرب جيًت سنواتو
فلن يكف النبض عن اذلدر
يف اودية الزانزين

(رحيل)
نبض ادلرافئ البعيدة
تتلوان من عمق الذكرايت
وتنشدان الريح
70

اغنية الرحيل
واحلزن ٍ
ابق
بعد انر اعماران  ..رماد

(ضوء فجر)
تَتسلل من دللمة اجلراح..
من اغنية السجون القددية

من شهقة انبضة وحلم رلنون
71

على بساط ريح
تستقر يف عيٍت
صالة...
فتنمو اشجار الرمان
وينجو البحر من عاصفة السكون

(ميزان النار)
ومشت الروح بعينيك
وبريق االنتظارات يعرب جداول السعَت
السهد والرحيل
اينك من جفٍت الغايف على ُ
72

اينك من فجر االمنيات
يتجمد النبض على اىدايب
واغرورقت احلدقات ابذلجَت
اينك وبيدك ميزان النار؟
تداعب ليل دجلة الغارق يف االساطَت
اينك من حلم يدنو من احملال؟

73

74

رفيف الفارس

 شاعرة وكاتبة واعالمٌة عراقٌة بكلورٌوس علوم الحاسوب ماجستٌر علوم كومبٌوتر من جامعة  USMمالٌزٌا. مدٌر تحرٌر موقع النور االلكترونً. مدٌر تحرٌر مجلة النور االلكترونٌة والورقٌة والتً تصدر فًالسوٌد والدنمارك.
 عضو نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن. عضو مجلس ادارة مؤسسة حقوق االنسان والمجتمع المدنً. عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب. عضو اتحاد الثقافات العربٌة فً مالٌزٌا. المدٌر الفنً لدار ضفاف للنشر والتوزٌع. تكتب فً مختلف الصحف والمواقع االلكترونٌة العراقٌة والعربٌة.فائزة بجائزة نازك المالئكة لالدب النسوي الدورة السادسة عن قصٌدة
فً دمً موعدك
حاصلة على درع محافظة بغداد (درع االبداع والتمٌز )
75

76

الفهرس
االهداء

5

صالة فجر

7

مطر

12

مستثىن ابلوجع

16

كما النخيل

22

مسافات العطش

26

يوما سأبصر عينيك

31

تعاويذ الغياب

36

اجبدايت

41

استميحك شوقا

45

اساطري اجلمر

48

ليس وداعا  ..مسرة الفجر

54

فنجان قهوة

58

يف دمي موعدك

64

نبضات

67

عن الشاعرة

75
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اصدارات دار ضفاف
للطباعة والنشر والتوزٌع
تأسست اواخر 2011
ت

اسم الكتاب

المؤلف

التصنيف

السنة

1

مزرات بغداد/ط2

األب انستاس لمكرممي

تراث

2011

تحقيق د .باسـ اللاسرر
2

اآلف ارتشفت زبد الحب

د .ماجدة غضباف المشمب

شعر

2011

3

تنزه العباد في مدينة بغداد /ط2

المعمـ نابميوف الماريني

تراث

2011

4

التاريخ الشفاىي

تحقيق د .باسـ اللاسرر
مار السنجرر

دراسات تراثلة

2011

لدولة اإلمارات العربلة
5

مجمة األدب العراقي باالنجميزية/ع1

د .صادؽ رحمة

مجمة فصملة

2011

6

البصرة قصيدة

مقداد مسعود

دراسات نقدلة

2011

7

الشخصلة العراقلة

د .قاسـ حسيف صالح

دراسات اجتما لة

2011

8

المدارس النحولة

د .باس مي األوسي

دراسات لغولة

2011

9

السلاسة الخارجلة لمجميورية

د .نصير الجبورر

تاريخ

2012

58 1963العراقلة10

مقاالت مشاكسة

د .سعد الحمد

مقاالت

2012

11

كف شيئا اييا األلـ

مار السنجرر

شعر

2012

12

مجمة األدب العراقي باالنجميزية/ع2

د .صادؽ رحمة

مجمة فصملة

2012

13

العودة الى البيت

ودلع شامخ

روالة

2012

14

الحب مى ضفاؼ ممتيبة

روالة

2012

15

اإلحالة في القرآف الكريـ

د .باس مي األوسي

دراسات لغولة

2012

16

د ارسػػات في

د .نزار كريـ جواد الربلعي

تاريخ

2012

د.فراج الشيخ الفزارر

تاريػخ س ػػوريا المعاصػر
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17

تاريخ المماللؾ

18

البنلة الدراملة

سملماف فائق

تاريخ

2012

تقدلـ د .طالب البغدادر
بيداء الطائي

دراسات نقدلة

2012

في شعر نزار قباني
19

موجز

دمحم الباقر الجاللي

تراث

2012

تاريخ شائر العمارة
20

حافة كوب أزرؽ

مقداد مسعود

شعر

2012

21

نيالة العالـ والتفوؽ الحضارر

د .أحمد جودة

تاريخ

2012

22

فف االقناع

د .وليد حسف الحديثي

ا الـ

2012

المغة والحوار
23

24

دور إدارة التغيير في تطوير

د .نواؿ بد الكريـ

الميارات اإلدارية

األشيب

جابر خملفة جابر

حسيف سرمؾ حسف

ادارة
دراسة أدبلة

2012

2012

والكتابة السردلة الجديدة
صبلحة شبر

قصص قصيرة

2012

26

ىذلاف روح

فاطمة العتبي

شعر

2012

27

تحميل مؤثرات القوانيف الدوللة

احمد الخ از ي

دراسة تاريخلة

2012

28

إيػراف بػيف مطػرقة أمريػكا وسػػنداف

د .نزار كريـ الربلعي

تاريخ

2012

األس ػرة البيمويػػة ج2

د .فاروؽ صادؽ األ رجي

25

لست أنت
َ

29

الثورة النوابلة

حسيف سرمؾ حسف

دراسة أدبلة

2012

30

جامعة آؿ البيت

د .سلار الجميل

تاريخ

2012

31

شعراء ورواة مف اإلمارات

مار السنجرر

تراث

2012

المدارس الييودلة في العراؽ حتى

د .نصير الجبورر

تاريخ

2012

32
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33

القيثارة والقرباف

سييل نجـ

مختارات شعرية

2012

34

حكـ األزمة

رائد السوداني

دراسة تاريخلة

2012

العراؽ بيف االحتالليف
35

التغمغل البريطاني في شرؽ افريقلا

د .مي صداـ السا در

دراسات تاريخلة

2012

36

فضاء الجنوب الشعرر

حامد حسف اللاسرر

مختارات شعرية

2012

37

إشكاللة الناس والسلاسة

د .قاسـ حسيف صالح

دراسة نفسلة

2012

38

الرثاء في شعر الشريف الرضي

د .دمحم بد الرضا جاسـ

دراسات شعرية

2012

39

إيػراف بػيف مطػرقة أمريػكا وسػػنداف

د .نزار كريـ الربلعي

دراسات تاريخلة

2012

األس ػرة البيمويػػة ج1

د.فاروؽ صادؽ األ رجي

مدخل إلى كتابة السيرة و

صديق توفيق

40

دراسات أدبلة

2013

لمحات ف شخصلات شييرة
41

التصوؼ بيف الدروشة والتثوير
ُّ

بدهللا الشيخ

دراسات فمسفة

2013

42

الكحل ..يتوسع فلو
ُه
مايختصرهُه

مقداد مسعود

شعر

2013

الزبيب

43

كممات ىاربة إلى الحب

د .نواؿ بدالكريـ األشيب

شعر

2013

44

العماني المعاصر ،سعيد
الشعر ُه
الصقالور .ترنلمة حلاة

ناصر أبو وف

دراسات أدبلة

2013

45

الورد دمو و ممونة

ادؿ اللاسرر

شعر

2013

46

كيف البوـ ممر اللاقوت

شوقي كريـ جسف

روالة

2013

47

دمحم نجيب

وفاء خالد خمف

دراسات تاريخلة

2013

ودوره السلاسي والعسكرر
48

سماوات  ....السلسـ

بمقلس خالد

نثر فني

2013

49

ىو الذر جاء إلى الـ فوىاف

فاروؽ أوىاف

روالة

2013

فاروؽ أوىاف

مسرحلة

2013

50

نخيل بال رؤوس

80

51

مف ذاكرة األلاـ

بد العزيز بد الوىاب

مذكرات

2013

الجبورر
52

دموع األرض

مجيد الموسور

شعر

2013

53

مباحث مف تاريخ الموصل

د .ابراىلـ العالؼ

دراسات تاريخلة

2013

54

ال  ...لف لحترؽ القمر

سعيد الوائمي

شعر

2013

55

جاف جينلو

ترجمة إلماف فاضل

سيرة

2013

56

بالغ ..غدا يبدأ قصف البصرة

أفناف وفيق السامرائي

مذكرات

2013

57

المقاومة العربلة لمغزو المغولي حتى

د .جمي محمود حطاب

دراسات تاريخلة

2013

يف جالوت

الجنابي

58

مراثي بني غامد وزىراف

فاروؽ أوىاف

روالة

2013

59

بيدبا الحكلـ في البالغ السملـ

60

ِ
العػػَرب
َ
الع ُهروضػي ْن َػد َ
النْقػ ُهػد َ

د .فاروؽ أوىاف

دراسات أدبلة

2013

حداد
د مي بد الحسيف ّ

دراسات أدبلة

2013

61

القانوف واجب التطبيق مى الجرائـ

د .فاروؽ دمحم صادؽ

دراسات قانونلة

2013

أماـ المحكمة الجنائلة الدوللة

اال رجي

62

رؤى نقدلة في الشعر وما حولو

د .بد الرضا مي

دراسات أدبلة

2013

63

تمؾ البالد

فاروؽ يوسف

سيرة روائلة

2013

64

إيػراف بػيف مطػرقة أمريػكا وسػػنداف

د .نزار كريـ الربلعي

دراسات تاريخلة

2012

األس ػرة البيمويػػة ج3

د.فاروؽ صادؽ األ رجي

65

المسلحيوف ممح العرب

د .بد الحسيف شعباف

دراسات اجتما لة

2013

66

يوتوبلا الشعر

بد الرزاؽ صالح

دراسات نقدلة

2013

67

لسى حسف اللاسرر

ا داد وتقدلـ

دراسات نقدلة

2013

سمة مف ثمار

فاطمة خملفة مؤذف

ثالثلة االرواح الضائعة

حسيف سرمؾ حسف

68

81

دراسات نقدلة

2013

69

رسائل الى رجل امي

نواؿ بد الكريـ االشيب

شعر

70

جلاد مف ريش نسور

مقداد مسعود

شعر

71

مي الوردر دو السالطيف

د .حسيف سرمؾ

دراسات اجتما لة

2013
2013
2013

وو اظيـ
72

نوافذ مى وطف االبريز

د .فاروؽ أوىاف

مسرحيتاف

2013

73

الموت الجميل

محمود سعيد

روالة

2013

74

الص ار ات السلاسلة

دمحم حسف الجابرر

دراسات تاريخلة

2013

في العراؽ بعد 958
75

زنقة بف بركة

محمود سعيد

روالة

2013

76

أ مدة الجسد ابراج الروح

د .فاروؽ أوىاف

دراسات مسرحلة

2013

77

بنات جعل

د .فراج الشيخ الفزارر

قصص قصيرة

2013

78

زلزاؿ

بد هللا العامرر

روالة

2013

79

دور المنظمات الدوللة في

د .طالب شغاتي الكناني

دراسات قانونلة

2013

80

الحركة الوطنلة في االحواز

د.نوال كشيش السبيدي

دراسات تاريخلة

2013

81

أحاسلس ممونة

د .نواؿ األشيب

شعر

2013

82

Translation: Theory and
Practice

د .صادؽ رحمة

مـ الترجمة

2013

83

صيد البط البرر

محمود سعيد

روالة

2013

84

تجارة ُه ماف الخارجلة

الدكتورة

دراسات تاريخلة

2013

في يد السيد سعيد بف سمطاف

فاطمة صادؽ السعدر

85

مختصر تاريخ البصرة

مي ظريف األ ظمي

86

الف ليمة وليمة في السينما والمسرح

مواجية اإلرىاب

تاريخ

2013

تقدلـ د .باسـ اللاسرر
الدكتور صالح الصحف

82

دراسات سينمائلة

2013

ند الغرب
87

رائد السوداني

حكـ األزمةالعراؽ بيف االحتالليف

دراسة تاريخلة

2012

البريطاني واألمريكي ج2
88

أشير الخطابات

الدكتور ضرغاـ الدباغ

دراسات أدبلة

2013

في تأريخ العرب واإلسالـ
89

أشعار مف ذر قار

مجمو ة شعراء

شعر شعبي

2013

90

شتاء المقالق

إحساف وفيق السامرائي

روالة

2013

91

مف قتل حكمة الشامي

جمعة الالمي

مجمو ة قصصلة

2013

92

شماؿ الحجاز

المستشرؽ موسيل

تاريخ

2013

93

بالغة األخضر  ...في الماء

روبة جبار اصواب هللا

دراسات نقدلة

2013

94

المؤرخ المفكر الكػُهردر

حميد المطبعي

سيرة شخصلة

2013

(كماؿ مظير أحمد)

د .باس العمي

دراسات نفسلة

2013

96

خوشلة

شوقي كريـ جسف

روالة

2013

97

حوارات مع صبلحة شبر

مجمو ة جوارات

سيرة ذاتلة

2013

98

القلمة والمعلار الجمالي

د .جبار العبيدر

دراسات تشكيملة

2013

95

ألاحالم .دراسة في سيكولوجيا العقل

في التشكيل المعاصر
99

جماللات الشكل

د .قاسـ مؤنس

دراسات مسرحلة

2013

في المسرح المعاصر
100

101

الحرب األىملة االسبانلة

تأليف :زيجفريد كوكلفرانتز

1939-1936

ترجمة :د .ضرغام الدباغ

كتابات ساخرة

أ.د .قاسـ حسيف صالح

وأخرى في ىموـ الناس والوطف

83

تاريخ
دراسات نفسلة

2013

2013

102

انتظرني  ....ريثما أجدني

والـ العطار

روالة

2014

103

في ثنالا القصائد

قاسـ ماضي

دراسات نقدلة

2014

104

الفكر السلاسي الرافديني  -االغريقي

د .ضرغاـ الدباغ

دراسات فكرية

2014

105

يدر تنسى كثي ار

مقداد مسعود

شعر

2014

106

منعطف الصابونجلة

نيراف العبيدر

روالة

2014

107

ال شئ ىناؾ

ماجد مطرود

شعر

2014

108

شكمو وردتاف

نو ار تومي

شعر

2014

109

أوراؽ مسافرة

د .نواؿ األشيب

شعر

2014

110

مع يوملات بد هللا

د .رنا الشامي

قصص اطفاؿ

2014

111

دراسة مقارنة في الفكر السلاسي العربي

د .ضرغاـ الدباغ

دراسات فكرية

2014

اإلسالمي  /المسلحي الميبرالي

112

ال شئ ىناؾ

ماجد مطرود

شعر

2014

113

أ الـ مف الموصل

د .ابراىلـ العالؼ

تاريخ

2014

114

املشجض ى من ألاخالق

الشيخ الذدتىس عيس ى بن

دراسات فمسفلة

2014

عبذ الحميذ الخاكاني
115

نيرفانا

صادق الجمل

روالة

2014

116

الشجل الزر أكله النمل

د .عباط العلي

روالة

2014

117

جفاحت حىاء

ناطم خلىص ي

روالة

2014

118

قمر ابو غريب كاف حزينا

د .ضرغاـ الدباغ

سيرة ذاتلة

2014

119

خرائط الشتات

دمحم بد حسف

روالة

2014

120

ىدوء الفضة

مقداد مسعود

شعر

2014

د .ظفر بد مطر التملمي

دراسات سلاسلة

2014

121

اإلدارة األمنلة أألمريكلة في الشرؽ
األوسط تفوؽ المو اززنات اإلقململة

122

المش ػ ػػير بد الحكلـ امػر ودوره

د .بشار كريـ الربلعي

السلاسي والعسكرر فػي مصػػر

د .نزار كريـ الربلعي

84

دراسات تاريخلة

2014

123

أخاديد في الذاكرة

د .طالب البغدادر

سيرة وذكريات

2014

أحمى المفارقات في الـ األنتلكات
124
125

التحوالت
تفكلؾ الخطاب البصرر و دالالتو

ىشاـ العلسى

دراسات فمسفلة

2014

د .قاسـ مؤنس زيز

دراسات مسرحلة

2014

في العرض المسرحي
126

أحالم

عبذ الىاحذ نصيف

روالة

2014

اللطشاني
127

ػباساملىظيلى

شىقي دشيس حعن

مسرحلة

2014

128

خمغ نعاء

د .حنان املععىدر

روالة

2014

129

التالل والضنبم

ظامي الياظشر

شعر

2014

130

ظفينت نىح الفضائيت

صادق الجمل

روالة

2014

131

جاسيخ الكىث العياس ي

سائذ العىداني

دراسات تاريخلة

2014

132

ناطم خلىص ي ..وأدب الشذائذ
الفاجعت
العينما ...فن إلابهاساملميت

د .حعين ظشمك حعن

دراسات أدبلة

2014

د .حعين ظشمك حعن

133

دراسات سينمائلة

2014

134

جفشعاث في خط الفشاغ

د .عباط العلي

قصص قصيرة

2014

135

التاسيخ العشر للادة اظشائيل

شامل عبذ اللادس

دراسات سلاسلة

2014

136

نلذ الحذاثت

د .حاجس الصكش

دراسات نقدلة

2014

137

ضفاف العصاكير

إلهام الضبيذر

شعر

2014

138

الحطاب والطيىس الثالثت

حعن الععنر

قصص لالطفاؿ

2014

139

ألىاح العلذ الثامن

خضشعىاد الخضاعي

روالة

2014

140

ظلعلت من رهب

ػضار دسع الطائي

كتاب شعرر

2014

141

الطبيخ

تحقيق د .داود جمبي

دراسات تراثلة

2014

جولة في المطبخ العباسي

تقدلـ د .باسـ اللاسرر

85

142

تجييل األخبار الصحفلة

143

نزار بد الغفار السامرائي

دراسات صحفلة
قصص لالطفاؿ

يوملات بد هللا ( ج ) 2

رنا الشامي مموف

144

صيادة معنى العالس ....
نضهاث في شجشاملعشفت
حجشػضة

ملذاد مععىد املؤلف:

دراسات نقدلة

حنىن مجيذ

قصص قصيرة

146

خاسج دائشة الضمن

سجاء خضير العبيذر

145

2014

2014
2014
2014

جدا
قصص قصيرة

2015

جدا
147

الدوراف في الوىـ

كاظـ الحصيني

روالة

2015

148

ارواح ظامئة لمحب

صبلحة شبر

روالة

2015

149

 ......وتحب الورود

الياـ بد الكريـ

قصص فصيرة

2015

جدا
150

موجز تارٌخ الٌهود فً العراق

د .نوال كشٌش الزبٌدي

دراسات تارٌخٌة

2015

151

املأصق  ...العفشالى أم املذن

عبد هللا العامري

رواٌة

2015

152

أول الفجيعت الشأط

ماجد الحسن

شعر

2015

153

العرائلس الفصاح

د .صاحب خميل ابراىلـ

معجـ

2015

154

رذاذ الفجر

ناظـ السعدر

شعر

2015

86

155

منفى الجسد

خضر واد الخ از ي

روالة

2015

156

قطر السيل في سلاسة الخيل

تحقيق :د .باسـ اللاسرر

تراث

2015

157

شعر قبيمة سملـ في العصر العباسي

د .بد الحسيف حداد

دراسات أدبلة

2015

158

وحيدا دوف العصور

باس باني المالكي

شعر

2015

159

رمادر وللمة لمريح

دمحم صالح ويد

شعر

2015

160

خيوؿ مشاكسة

ماجد الحسف

شعر

2015

161

قرابيف القمعة العائمة

بد هللا سرمد الجميل

شعر

2015

162

معبد الذاكرة

أسماء الرومي

شعر

2015

163

شجوف بغدادلة

سييمة زنكنة

نصوص نثرية

2015

164

مف لطرؽ باب الضوء

رفيف الفارس

شعر

2015

تحت الطبع
ت

اسم الكتاب

المؤلف

التصنيف

السنة

165

مقدمة في

د .ىاشـ جواد

دراسات تاريخلة

2015

كلاف العراؽ االجتما ي
166

تمثالت العنف في روالة المرأة

ملسوف الحسيني

العراقلة

87

دراسات نقدلة

2015

88

